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De doelstelling van dit afstudeerproject is om een hoogbouwontwerp te ontwikkelen dat
geschikt is voor een multifunctioneel gebruik zodat deze functie aangepast kan worden aan

de toekomstige vraag van de consument. Door het principe van een variabele
verdiepingshoogte te onderzoeken en uit te werken is getracht dit te bereiken.



H. Strating

Deken van Somerenstraat 39f
5611 KX  Eindhoven

Uitgangspunt van dit afstudeerwerk is het
ontwerpen van een hoogbouwproject dat
een multifunctioneel gebruik van de ruimte
mogelijk maakt: het dient zowel een
kantoor-, hotel- als woonfunctie te kunnen
huisvesten.

Een relatief eenvoudige oplossing zou
kunnen zijn om een verdiepingshoogte te
bepalen die voor elke functie geschikt is,
waarbij de nadruk op beperking van de
vloerconstructiehoogte komt te liggen. Hier
is echter gekozen voor de
benaderingswijze waarbij van 3 kantoor-
/hotelverdiepingen 4 woonverdiepingen
gemaakt kunnen worden m.b.v. het
opvijzelen van vloeren. Er is uitgegaan
van een bruto verdiepingshoogte voor de
kantoor-/hotelfunctie van 3,60 m terwijl
deze voor de woonfunctie 2,70 m
bedraagt.  Door de onderste van de twee
tussengelegen vloeren bij een
kantoorfunctie 0,90 m omlaag en de
bovenste 0,90 m omhoog te vijzelen,
ontstaat een bruto verdiepingshoogte van
5,4 m waarbinnen een derde, lichte
woningscheidende vloer kan worden
aangebracht om zodoende een extra
woonlaag te creëeren. Beperking van de
vloerconstructie tot maximaal 250 mm is
hierbij zeer belangrijk om te voldoen aan
de eisen m.b.t. de minimale netto
verdiepingshoogte conform het
Bouwbesluit. Door deze beperkte
constructiehoogte zijn er tussensteun-
punten in de rechthoekige plattegrond
(afmetingen 16,2 bij 30 m) nodig om de
vloerliggers, die h.o.h. 5,0 m in de korte
richting overspannen, te laten voldoen
m.b.t. de sterkte- en stijfheidscriteria.
Tevens zijn deze vloerliggers dubbel
uitgevoerd om het apart opvijzelen van het
totale vloeroppervlak in delen van 5,0 bij
16,2 m mogelijk te maken. Door gebruik te
maken van meerdere stramienen waarop
plaatsing van de kolommen mogelijk is, is
de beperking van de indelingsvrijheid van
de plattegrond minimaal. Deze kolommen
worden afgesteund op de onderliggende
dan wel opgehangen aan de boven-
gelegen constructieve zone van 0,90 m
hoogte, die bij de hoogte van een segment
(10,80 m) opgeteld dient te worden. Ter
plaatse van de tussensteunpunten wordt
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de vloer versterkt door de ingestorte
dwarskoppelingen in de vloer tussen de
railbalkliggers voor te spannen. Deze
vloerconstructie heeft een dubbele functie:
enerzijds verzorgt deze vloer de
belastingafdracht van de tussensteun-
punten van de vloerliggers naar de
gevelkolommen, anderzijds voert deze
vloer de windbelasting op de langsgevels
af naar de 2 kernen aan weerszijden van
de plattegrond en fungeert hierbij dus als
een integraal onderdeel van het
stabiliteitssysteem. Een nadeel van een
dergelijke situering van de kernen is dat
slechts een klein gedeelte van het eigen
gewicht van het gebouw door de kernen
naar de fundering wordt afgevoerd.
Hierdoor zal reeds bij een geringe
windbelasting trek in de kernen ontstaan,
waardoor de stijfheid aanzienlijk
verminderd wordt. Dit is echter opgelost
door de kernen voor te spannen. Het
voordeel van de twee kernen (afgezien
van de vereiste dubbele vluchtweg) is dat
door toepassing van een bruto
verdiepingshoogte van 2,70 m in de ene
kern en 3,60 m in de andere kern er
ongeacht de functie van het segment altijd
één stopplaats van de liften gelijkvloers
bereikbaar is.

Isometrie concept.
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Door toepassing van een aparte
constructieve, installatietechnische en
functionele zonering hebben
veranderingen van het ene systeem niet
noodzakelijkerwijs invloed op het andere
systeem. De installatietechnische
leidingen zijn gesitueerd tussen de dubbel
uitgevoerde vloerliggers, waarbij ze
“ingeplugd” kunnen worden op de
aansluitpunten h.o.h. 5,0 m t.p.v. de
samengestelde gevelkolommen.

Door deze constructie behoeven de
standleidingen achter de gevelkolommen,
tevens opgenomen in de tweede huid
façade, bij functiewijziging niet aangepast
te worden. De binnengevel van de tweede
huid façade bevindt zich i.v.m.
geluidstechnische- en brandwerendheids-
eisen tussen de opvijzelbare vloeren en
dient ten gevolge daarvan bij
functiewijziging wel verwijderd te worden.
Door deze benodigde aanpassingen en
het feitelijke opvijzelen zullen de kosten
van dit systeem beduidend hoger zijn dan
wanneer uitgegaan was van een
universeel toepasbare verdiepingshoogte.
Deze investeringen zullen uit de
opbrengsten van de extra woonlaag terug-
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verdiend moeten worden. Uitgaande van
ƒ4000,-/m2 (gangbaar in Eindhoven) is
een maximale investering van ƒ1,8 miljoen
per segment van 11,7 m hoogte
toelaatbaar. Daarom is het wellicht
interessant om het systeem op
uitvoeringstechnisch en kostentechnisch
gebied nader te onderzoeken. De
potentiële  mogelijkheden van dit systeem
zijn namelijk ongekend: woningen over
twee verdiepingen, vides in woningen met
een vrije hoogte van 4,5 m, verschillende
kantoortypes met een vrije hoogte van
3,35 m of eventueel een verhoogde vloer
of verlaagd plafond en in het uiterste
geval, na verwijdering van de opvijzelbare
vloeren, een vrij indeelbare ruimte met een
vrije hoogte van 10,55 m, geschikt voor
een tentoonstellings- of bioscoopfunctie.
Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan
de doelstelling van dit project: het
ontwerpen van een multifunctioneel,
flexibel hoogbouwproject.

Isometrie gevelconstructie.

Verticale doorsnede vloerliggers.
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Voorwoord

Voor U ligt mijn afstudeerverslag voor het afronden van de studie voor Bouwkundig ingenieur aan de
faculteit Bouwkunde van de TUE, afstudeerrichting Constructief Ontwerpen.

De doelstelling van de faculteit bouwkunde is om breed opgeleide bouwkundig specialisten af te
leveren. Dit heb ik getracht te bereiken door in mijn studie de nadruk te leggen op het ontwikkelen van
ontwerpvaardigheden, waarbij de integratie van verschillende vakdisciplines voorop staat. Zo bestond
mijn T7-project uit het ontwerpen van een bioscoop in het “Smalle Haven-gebied”, gelegen naast de
“Heuvelgalerie” en aan het toekomstige plein voor de kerk. Naast de architectuur stonden hierbij de
constructieve principes centraal. De basis van mijn T8-project lag in de beslissing van het college van
bestuur een zwembad te realiseren op het TU-terrein. Mede gezien de aanwezigheid van een hoog
luchtvochtigheidsgehalte is de constructie van mijn ontwerp hoofdzakelijk in hout uitgevoerd. Deze
constructie is in het T9-project grotendeels gedimensioneerd. Er is met name aandacht besteed aan
de gelamineerde spanten t.b.v. de koepelconstructie, de bijbehorende verbindingen en het
funderingsplan.

Omdat hoogbouwprojecten, met name met gecombineerde woon-werk-functies, door recente
technische ontwikkelingen en veranderde inzichten steeds belangrijker worden, heb ik voor mijn
afstudeerproject hiervoor gekozen. Daarnaast komen er bij hoogbouw aspecten aan bod die bij
andere gebouwen minder van belang en niet snel maatgevend zullen zijn, wat de complexiteit en de
aantrekkelijkheid van een ontwerpproject op dit gebied “verhoogd”. Door voor een dergelijk project
een op flexibiliteit gericht ontwerp te maken sluit mijn afstudeeropdracht niet alleen aan op de
actualiteit omtrent de problematiek van het duurzaam bouwen maar ook op mijn intentie om me te
specialiseren als ontwerpend constructeur.

Graag wil ik de commissie bedanken voor de begeleiding van dit afstudeerproject:

prof. ir. F. van Herwijnen
dr. ir. J.C.D. Hoenderkamp
ir. J.F.G. Janssen

Tevens ben ik zeer veel dank verschuldigd aan prof. ir. P.G.S. Rutten voor zijn begeleiding op
installatietechnisch gebied.

juli 2001,

Henk Strating
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Hoofdstuk 1. Inleiding

“Hoogbouw is een geschikte accommodatie voor ondernemingen die een goed adres in de stad willen
en voor mensen met een stedelijke levensstijl. Tegelijkertijd vormen de hoge gebouwen mede de
identiteit van de stad.” [1]

Bovenstaand citaat is slechts één van de vele redenen waarom hoogbouw steeds meer toegepast
wordt in de centra van de grote steden. Met name de torens waarbij van zogenaamde functiestapeling
sprake is, torens met niet alleen een woon- of een werkfunctie, maar waarin deze functies beide
vertegenwoordigd zijn, al dan niet met andere diensten zoals hotels en restaurants, hebben de
toekomst. Door deze functiestapeling worden vele voorzieningen gegroepeerd op een klein oppervlak,
wat uiteraard in de binnensteden van groot belang is. Bovendien wordt het risico van leegstand
verkleind, wat in eerdere tijden nog wel eens een reden was om de mogelijkheid van hoogbouw links
te laten liggen. Andere redenen om voor hoogbouw in de binnenstad te kiezen zijn:

• het versterken van de stedelijke verschijningsvorm
• het overheidsbeleid gericht op de “compacte stad”
• de toenemende vraag naar luxere woningen in de binnenstad voor jonge tweeverdieners

en ouderen i.v.m. de vele voorzieningen ter plaatse
• de hoge grondprijs in de binnenstad
• de goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer
• prestige

Het “compacte stad”-beleid van de overheid resulteerde al in een groei van het aantal woontorens in
de steden om de leegloop van de stad naar de groeikernen tegen te houden. Daarnaast was het
mobiliteitsbeleid gericht op het terugdringen van het autogebruik, zodat er veel kantoortorens bij
knooppunten van het openbaar vervoer werden gerealiseerd. Deze laatste gebieden vervallen echter
door de leegloop ’s avonds in zogenaamde “spooksteden”, wat de leefbaarheid zeker niet ten goede
komt. Functiestapeling moet dit verschijnsel tegengaan, wat de stijgende interesse voor dergelijke
woon-/werkcentra in de binnensteden verklaart.
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Hoofdstuk 2.  Probleemstelling c.q. aanleiding

Momenteel is men in Eindhoven bezig met grootschalige vernieuwingsprojecten. Recent afgeronde
projecten zijn bijvoorbeeld de “Witte Dame” en de “Regent”, terwijl er volop gewerkt wordt aan het
“Kennedy Business-center”. Tevens zijn er vergevorderde plannen voor de renovatie van het terrein
“Rond de Admirant”, inclusief een nieuwe 100 meter hoge woon-/werktoren in het centrum van
Eindhoven. Deze toren wordt gekenmerkt door een zeer gedifferentieerd programma van eisen,
bestaande uit een laag winkels, 4 lagen kantoren en ongeveer 23 lagen woningen. Aan de woon-
/werktoren is het concept “Life-style” meegegeven, omdat de beoogde  doelgroepen afwijken van de
“doorsnee Nederlandse bevolking”. De doelgroepen die het hier betreft hebben als gemeenschappelijk
kenmerk dat ze het bruisende stadsleven prefereren boven het wonen in de suburbane groeikernen.
Wonen, werken en leven in de binnenstad is hun “life-style”. Gedacht moet worden aan:

• jongeren, aan het begin of de doorstart van hun maatschappelijke carrière, nog niet toe aan
kinderen

• gezinnen of tweeverdieners, zonder kinderen of met zeer jonge kinderen
• huishoudens met 1 jonger of ouder kind
• empty-nesters en actieve senioren die weer midden in de stad willen wonen na de hierboven

genoemde suburbane periode
• zelfstandige doch licht zorgbehoevende senioren

Door deze verschillende doelgroepen is een toren met een grote diversiteit aan woningtypes gewenst.
Tevens is er door de individualisering behoefte aan de mogelijkheid om een eigen stempel te drukken
op de indeling. Aan deze wens wordt tegemoet gekomen door toepassing van flexibele vloer-, wand-
en gevelsystemen. Bij dit afstudeerproject wordt echter nog een stap verder gegaan, door de
constructieve structuur tevens geschikt te maken voor een multifunctioneel gebruik van de ruimte. Het
begrip flexibiliteit wordt vanuit het gebied van de woningindeling een niveau hoger gebracht tot het
niveau van gebouwindeling. Sommige recente torens zijn weliswaar al ontworpen in het licht van
functiestapeling, aan het aspect flexibel bouwen is dan vaak minder aandacht besteed. De
kantoorverdiepingen hebben meestal een vrij indeelbare ruimte, terwijl de woonverdiepingen veel
dragende wanden bevatten die tevens de stabiliteit verzorgen. Dit beperkt echter de mogelijkheid tot
functiewijziging. De uitdaging is nu om de actuele begrippen functiestapeling en flexibel bouwen
dusdanig te combineren, dat dit resulteert in een architectonisch ontwerp met een constructieve
structuur waarbinnen verschillende functies mogelijk zijn. De feitelijke doelstelling van dit
afstudeerproject kan dan ook als volgt samengevat worden:

“Het ontwerpen van een woon-/werktoren met een zodanige constructieve structuur dat de
verschillende ondergebrachte functies per verdieping uitwisselbaar zijn en de gebruiker een optimale
indelingsvrijheid geboden wordt, waardoor het gebouw, door deze flexibiliteit, relatief eenvoudig
aangepast kan worden aan de toekomstige vraag van de consument.”

In dit ontwerp wordt per verdieping wel degelijk gekozen voor een woon- of een werkfunctie, maar met
tevens de gedachte dat deze functie in de toekomst tamelijk eenvoudig aan te passen is. Van enkele
woonverdiepingen kunnen kantoorverdiepingen worden gemaakt en andersom, mocht de markt
daarnaar vragen. Het kenmerk van gevels en afbouwmaterialen is dat ze een kortere levensduur
hebben dan de constructie. Aangezien deze elementen dus vaker vervangen zullen worden, dient de
constructie een eenvoudige aanpassing van de gevels en afbouwmaterialen mogelijk te maken. Dat
het thema functiestapeling en duurzaam, flexibel bouwen zeer actueel is binnen de bouw-
problematiek blijkt uit een verslag van een discussie omtrent het onderwerp meervoudig ruimtegebruik
in het vakblad “Cement” [2]. Hieronder volgen enkele uitspraken tijdens die discussie:

“Ontwerp structuren met op de begane grond – of als je dan die begane grond vrij abstract
neemt, de onderste verdieping – vrij hoge verdiepingsvloeren, maar naarmate je hoger komt,
lagere verdiepingsvloeren. Dat geeft je de mogelijkheid in de toekomst die begane grond – en
dus het publieke gebied – heel goed te bedienen met verschillende functies. Boven in die
structuren zouden dan loft-achtige woningen of kleine kantoren of kleine bedrijfjes kunnen
worden gehuisvest. Daar is op dit moment een enorme vraag naar. Je zou eraan kunnen
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denken dat je de gevels en infrastructuur van het gebouw vervangt en vernieuwt, maar dat de
basis van het gebouw vijftig tot honderd jaar mee kan.”

“Als een gevel niet bevalt, dan kun je hem vervangen. Als een verdiepingshoogte niet bevalt,
dan kun je niets meer.”

“Enigszins overdimensioneren in de hoogte levert meer flexibiliteit.”

“Plannenmakers zouden ontwerpers van een gebouw moeten laten aangeven hoe een
volgend gebruik met minimale wijziging van de structuur ook over twintig jaar mogelijk is.”

“We moeten gewoon af van het denken in eengezinswoningen, in appartementen, in kantoren.
We moeten heel abstract gaan denken over hoe we onze structuur op gaan zetten.”

“Mijn overtuiging begint zo langzamerhand te worden dat de bereikbaarheid een belangrijke
pijler is onder functiemenging en intensief ruimtegebruik. Als een plek goed bereikbaar is,
dichtbij een vervoersknooppunt ligt of anderszins goed bereikbaar, dan wordt het interessant
en financieel haalbaar om te gaan mengen en stapelen en intensief te bouwen, vooral als het
om verschillende functies gaat.”

“Kijk dus eens naar de structuren van gebouwen. Probeer die in hun essentie te gebruiken.
Bouw basisstructuren die je in de tijd kunt veranderen. Ontwikkel structuren die over vijf jaar
een café kunnen zijn en over tien jaar weer iets heel anders, want wat doen we met
rijtjeshuizen als eenmaal de bevolking vergrijst?"

Uit deze citaten blijkt dat vooral de verdiepingshoogte een sterk bepalende factor is in het gebruik van
de ruimte. Hier moet dus extra aandacht aan worden besteed bij het ontwerpen van een toren met
meerdere gebruiksmogelijkheden. Omdat de huidige verdiepingshoogtes voor woningbouw in mindere
mate geschikt zijn voor een kantoorfunctie, kunnen verschillende verdiepingshoogtes hieraan
misschien een bijdrage leveren. Verhoging van alle verdiepingen heeft immers een nadelig effect op
het rendement van het project en op de constructieve elementen in de gevels. Er dient dus een
optimum gevonden te worden tussen een maximale verdiepingshoogte ten gunste van de flexibiliteit
en een minimale verdiepingshoogte om economische redenen, waarbij beperking van de
constructiehoogte van de vloer een grote rol speelt. Omdat bij een woon- of een werkfunctie tevens
een verschillend gevelbeeld ontstaat, kan blijken dat een verwisselbaar gevelsysteem ook gewenst is.
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Hoofdstuk 3. Programma van eisen

• 1 laag winkels (begane grond met entresol)
- gebruiksoppervlak 400 m2

- bruto verdiepingshoogte 7,20 m
• 4 lagen kantoren

- 450 m2 gebruiksoppervlak per verdieping
- 3 lagen 4,50 m bruto verdiepingshoogte
- bovenste laag 5,00 m bruto verdiepingshoogte
- rechtstreekse gelijkvloerse verbinding met kantoorlagen in “Admirant”

• +/- 23 lagen woningen:
- 450 m2 gebruiksoppervlak per verdieping
- appartementen (100-200 m2)
- studio’s (+/- 75 m2)
- maisonnettes (2-laags)

• 4 liften
• 1 dubbel trappenhuis (separate compartimenten)
• tussen “Admirant” en toren bevinden zich aan de Emmasingel:

- entree met receptie t.b.v. kantoren in “Admirant” en in toren
- in-/uitgang parkeergarage “Admirant”
- trap naar fietsenkelder “Admirant”

• scheiding openbaar/privé indeling maaiveld
• mogelijkheid tot koppeling verschillende verdiepingen
• mogelijkheid tot uitwisseling functies (kantoor, hotel, woningen)
• optimalisering flexibiliteit:

- eventueel verschillende verdiepingshoogtes
- toepassing flexibel vloersysteem
- verwisselbare gevelelementen
- flexibel wandsysteem



I
VOORSTUDIES
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Hoofdstuk 4. Voorstudies t.b.v. ontwerpuitgangspunten

§ 4.1. Literatuurstudie [3, 4, 5, 6]

Om te komen tot een goed gefundeerd ontwerp zijn eerst de verschillende kenmerken en eisen van
de functies geïnventariseerd. Enkele belangrijke aspecten die bij functiewijziging van een gebouw een
grote rol kunnen spelen zijn hieronder genoemd en toegelicht, opgesplitst per kantoor-, hotel of
woonfunctie. De informatie uit de onderstaande paragrafen is, zonder specifieke verwijzingen, uit de
bovenstaande literatuurbronnen verzameld.

§ 4.1.1. Kantoorfunctie

Afhankelijk van het type kantoor (cellenkantoor, combi-kantoor of kantoorlandschap) bestaan er
verschillende afmetingen van werkplekken. Voor het cellenkantoor wordt uitgegaan van kamers van
12 m2, 18 m2 en 24 m2. Deze vertrekken zijn geschikt voor respectievelijk een 1-persoons-, 2-
persoons- en een 3-persoons- of directiekamer. De kamerdiepte bedraagt 5 meter i.v.m. voldoende
daglichttoetreding. Een combi-kantoor bestaat uit kleinere 1-persoons werkplekken van 10 m2 aan de
gevel, met daartussen een interne zone van 8 meter diep waar vergaderplekken, archief en
gemeenschappelijke werkruimtes gecreëerd kunnen worden (zie figuur 4.01). De diepte van de 1-
persoonswerkplekken wordt vaak op 4,0 meter gesteld, zodat de totale diepte van het gebouw vaak
ongeveer 16 meter bedraagt. Deze maat is ook zeer geschikt voor een cellenkantoor: aan beide
gevels werkplekken met een diepte van 5 meter, beide ontsloten door gangen met een breedte van
1,80 tot 2,0 meter zodat er nog een interne zone (archief o.i.d.) overblijft met een breedte van 2,0 tot
2,5 meter. Kantoorlandschappen hebben vaak een maximale diepte van 7,0 meter (onder meer i.v.m.
de daglichttoetreding), zodat ook dit type kantoor in de maat van 16 meter past (2 maal een
kantoorzone van 7,0 meter met een centraal gelegen, 2 meter brede gang).

De breedte van de vertrekken is vaak een veelvoud van de gekozen venstermaat, meestal 1,20 meter
(gebaseerd op de moduulmaat van 0,30 meter). De maat van 2,30 meter  voor een 1-persoonskamer
die hieruit volgt (2 maal 1,20 meter min een scheidingswand van 0,10 meter dikte) blijkt echter niet
toereikend te zijn voor een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte. De breedte van een 2-
persoonskamer (3,60 - 0,10 = 3,50 meter) is tevens te smal voor de gebruikelijke opstelling (2 maal
een bureaudiepte van 0,80 meter + 2 maal 1,0 meter afstand achter het bureau). Vandaar dat een
verhoging van deze stramienmaat tot 1,25 of 1,30 meter een veel praktischer gebruik van de ruimte in
de hand werkt.

Het bouwbesluit legt eisen op aan het raamoppervlak: dit dient minimaal 5% van het
gebruiksoppervlak te zijn, vaak bedraagt dit percentage echter 25 tot 40%, afhankelijk van het
kantoortype. Uitgaande van de bureauhoogte is de hoogte van de borstwering 0,90 tot 1,0 meter,
waarna het venster doorloopt tot aan het plafond om het daglicht zo ver mogelijk het gebouw binnen
te laten dringen. De vrije hoogte in de vertrekken is minimaal 2,70 meter, voortkomend uit het
benodigde ventilatiedebiet.

§ 4.1.2. Hotelfunctie

De kamergroottes in hotels variëren van 12 tot 26 m2, afhankelijk van het niveau van het hotel en de
uitrusting van de vertrekken als 1- of 2-persoonskamer. Er wordt bij dit project uitgegaan van een 1e-
klas hotel (4 sterren), bestaande uit 150 kamers met een standaard grootte van 26 m2. Door ruime
kamers te creëren wordt er ontworpen met het oog op de standaard die over 3 tot 5 jaar geldt. Een
hotel heeft die periode meestal nodig voordat het optimaal functioneert en om enige bekendheid te
verkrijgen. Op die manier is het hotel vanaf dat moment ongeveer 10 jaar up-to-date en zijn voorlopig
geen grote wijzigingen nodig. Omdat de doelgroep echter gedurende de exploitatie kan veranderen,
zijn mogelijkheden tot kleine aanpassingen van de kamers en publieke ruimtes gewenst. De keuze
van een modulariteit en structuur die gemakkelijk aan andere gebruikers kan worden aangepast is
essentieel. Flexibele ruimte-indelingen, multifunctionele kamers, uitwisselbare afdelingen maken de
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bruikbaarheid van het beschikbare oppervlak optimaal. Om een flexibele indeling van de kamers
mogelijk te maken is een minimale breedte van 3,60 meter gewenst (figuur 4.01). De netto
verdiepingshoogte is gesteld op 2,60 meter om een eventueel gevoel van beklemming vanwege de
relatief kleine leefruimtes te ondervangen. Het bouwbesluit geeft als eis voor de equivalente
daglichtoppervlakte van logiesgebouwen dat 7% van het vloeroppervlak als vensteroppervlak
aanwezig dient te zijn.

§ 4.1.3. Woonfunctie

Het belangrijkste feit dat hierbij naar voren kwam is dat de bruto verdiepingshoogte minimaal 2,70
meter en de netto verdiepingshoogte minimaal 2,40 meter dient te bedragen. Gebruiksoppervlaktes in
een verblijfsgebied met een vrije hoogte die lager is dan 2,40 meter mogen volgens het bouwbesluit
niet als zodanig worden meegenomen in de bepaling van de afmetingen van die gebruiksruimte. Bij de
bepaling van de equivalente daglichtoppervlakte mogen glaspartijen onder de lijn van 0,6 meter boven
de vloer niet worden meegerekend. Dit is tevens vaak de borstweringshoogte in woonkamers van
woningen, zodat dit als gesloten geveloppervlak aangemerkt kan worden. Voor woningen is de
equivalente daglichtoppervlakte volgens het bouwbesluit 10% van het vloeroppervlak.

Met betrekking tot de woningscheidende wanden en vloeren kan van twee principes worden
uitgegaan: de benodigde geluidsisolatie verkrijgen door enerzijds toepassing van veel massa en
anderzijds gebruik maken van een geluidstechnische scheiding van dubbel uitgevoerde lichte wand-
en vloerelementen. Veelal wordt het principe van het hoge eigen gewicht toegepast, omdat het
constructietype van woningen vaak gebaseerd is op een dozenstructuur met stabiliserende, dragende
wanden. Dit beperkt echter de indelingsvrijheid aanzienlijk, waardoor dit constructiesysteem bij dit
project niet voor de hand ligt, te meer daar bij functiewijziging (bijvoorbeeld naar een kantoorfunctie)
vaak open, vrij indeelbare ruimtes gewenst zijn.

§ 4.2. Karakteristieke stramienen behorende bij een plattegrondvorm

Na bestudering van enkele kantoor-, hotel- en woningplattegronden komen een aantal maten naar
voren, die bij de verschillende functies gebruikt kunnen worden. Er is gekozen tussen maten
gebaseerd op een veelvoud van 1,25 m1 of 1,30 m1. Deze stramienen zijn echter sterk afhankelijk van
de gekozen plattegrondvorm. Het voordeel van dezelfde maten in twee loodrechte richtingen is dat de
inrichting van het gebouw gemakkelijker 90 graden gedraaid kan worden, wat vooral bij een toren zeer
van pas komt. Bij een lineair gebouw zullen deze gelijke stramienmaten minder van belang zijn. Bij het
bepalen van de gunstigste stramienmaten is er een onderscheid gemaakt tussen een vierkante,
rechthoekige en cirkelvormige plattegrond.

Vierkante plattegrond
Het 1,25-stramien komt het beste tot zijn recht bij een vierkante plattegrond. Deze maat resulteert in
kamerbreedtes voor cellenkantoren van 2,50 / 3,75 / 5,0 meter. Uitgaande van een werkplek met een
oppervlakte van 12 m2 volgt hieruit een diepte van 5 m1. Door hier de breedte van de gang bij op te
tellen, komt men op een totale diepte van 6,80 m1, welke redelijk overeen komt met de afmetingen van
een hotelkamer (l x b = 6,95 m1 x 3,75 m1 bij een kamergrootte van 26 m2). Dit biedt de mogelijkheid
om op 6,95 m1 (volgt tevens uit de stramienmaat van 8,75 m1 minus de gangbreedte van 1,80 m1)
eventueel een stabiliteitelement te plaatsen, zonder dat dit een wezenlijke invloed heeft op de
indeling. Bij een kantoorlandschap is men toch ook gebonden aan deze maximale afstand tussen
gevel en gang i.v.m. daglichttoetreding. Toepassing van een kernconstructie, waar deze
plattegrondvorm zeer geschikt voor is, zou resulteren in een gevel-kern afstand van 8,75 m1.

Rechthoekige plattegrond
De voornaamste reden dat een 1,30-stramien bij een vierkante plattegrond minder geschikt is, is het
feit dat er dan oneconomisch brede gangen ontstaan, uitgaande van gelijke stramienmaten in de twee
orthogonale richtingen en de benodigde oppervlaktes voor de verschillende functies. De stramienmaat
in de diepte van het gebouw is dan belangrijk en het 1,25-stramien biedt gunstigere mogelijkheden
m.b.t. overlappingen van indelingen tussen de verschillende functies. Aangezien bij een rechthoekige
plattegrond echter vaak een lineaire indeling hoort zijn gelijke stramienmaten, evenwijdig en loodrecht
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op de gevels, minder belangrijk en behoeft dus de diepte van het gebouw niet noodzakelijkerwijs
gebaseerd te zijn op een veelvoud van 1,25- of 1,30-stramien. De stramienmaat loodrecht op de
langsgevels (de breedte van de vertrekken) is dan vooral afhankelijk van de afmetingen van de
situatie. Er bestaat weliswaar een lichte voorkeur voor veelvouden van 1,25 meter, omdat dit de
kleinste maat is die bij alle functies in een praktisch ruimtegebruik resulteert. Omdat het ontwerp,
gezien de gegeven situatie, zeer waarschijnlijk een rechthoekige plattegrond zal hebben, zijn deze
afmetingen in figuur 4.01 verduidelijkt. De dieptemaat van het gebouw (16,2 m) volgt uit de diepte van
twee hotelkamers (beide 7,0 m) met een tussengelegen gang van 2,20 m. Deze totale maat is tevens
geschikt voor een gang met aan weerszijden een kantoorlandschap, of een centraal gelegen
archiefzone, met aan beide zijden een gang van 1,80 m breed en vervolgens werkkamers met een
diepte van 5,0 m. Binnen deze zone van 1,80 m breedte kunnen bij de woningfunctie badkamers
geplaatst worden. Er is voor een centrale zone van 2,20 m breedte gekozen zodat er eventueel tussen
de woningen een vluchttrappenhuis in de plattegrond gesitueerd kan worden, waarbij er eisen worden
gesteld aan de minimale breedte (1,10 m) van een trap.

Cirkelvormige plattegrond
Toepassing van een ronde plattegrond heeft grote gevolgen voor de afmetingen in verschillende
richtingen. Een bruikbare afstand tussen de scheidingswanden moet samenvallen met een bepaalde
gevelverdeling. Omdat deze wanden zeer waarschijnlijk radiaalsgewijs geplaatst zullen worden, kan
niet echt van een vaste maat gesproken worden. In principe voldoet een breedte van 2,50 m1 voor een
kamerkantoor, maar die is nu sterk afhankelijk waar dat gemeten wordt. Er is gekozen voor een
afstand tussen de ruimtescheidende elementen van 2,50 m1 ter plaatse van 1,50 m1 vanaf de gevel.
Deze maat is gekozen op basis van de meest gangbare opstelling van de werkplekken. Deze maat
van 2 maal 1,25 m1 resulteert in een gevelverdeling van 2 maal 1,40 m1. Uitgaande van hotelkamers
van 26 m2 en kantoren van 12 m2 heeft dit gevolgen voor de diepte van de verschillende functies. De
bijbehorende diepte-maten verschillen per functie aanzienlijk en hieruit volgt dat een cirkelvormige
plattegrond minder geschikt is voor een gebouw waarbij de mogelijkheid tot functiewijziging zeer
belangrijk is.

Figuur 4.01: Afmetingen zonering in rechthoekige plattegrond.
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§ 4.3. Ontwerpstrategieën uit het oogpunt van de installatietechniek [7]

Er zijn van een aantal ontwerpstrategieën gebruik gemaakt om tot een goed geïntegreerd ontwerp te
komen. Om een optimale aanpasbaarheid en flexibiliteit te garanderen zijn deze ontwerpstrategieën
bestudeerd voordat er een begin is gemaakt met het ontwerpproces.

§ 4.3.1. Ontkoppelen van systemen

Constructie
Onderbrengen van de constructie in de gevel heeft de voorkeur, aangezien op die manier de grootste
stijfheid wordt verkregen. Deze constructie kan gevormd worden door een gevelbuis of mega-
constructie (vakwerken). Een constructie waarbinnen verschillende functies kunnen plaats vinden
zodat bij functiewijziging geen grote aanpassingen nodig zijn, heeft duidelijk de voorkeur. In dat geval
kan naast staal ook beton (minder goed aanpasbaar) toegepast worden, omdat wijzigingen aan de
constructie praktisch niet voorkomen.

Installatie-technisch
Er dient een systeem ontworpen te worden waarbij op elke verdieping aansluitingspunten voor water
en verse lucht aanwezig zijn, waarop al dan niet aangesloten kan worden mocht de functie daarom
vragen. Een distributiesysteem waarbij weinig tot geen kanalen worden gebruikt (gebruik van
plenums) is flexibeler en beter aanpasbaar, aangezien roosters e.d. gemakkelijk te verplaatsen en toe
te voegen zijn. Er dient ruimte gereserveerd te worden om bij functiewijziging extra
koude/warmte/verse lucht elementen toe te kunnen voegen. Tevens dienen de leidingen ten allen tijde
bereikbaar te zijn, zodat deze extra aansluitingen gemakkelijk kunnen plaatsvinden. Hierdoor is een
strikte scheiding van drager en inbouw noodzakelijk.

Verticaal transport
De liften dienen zo veel mogelijk in de centra van gebouwen gesitueerd te worden zodat de
loopafstanden beperkt worden. Voor sommige functies zijn extra liften vereist (bij een hotelfunctie
bijvoorbeeld een goederenlift), zodat rekening moet worden gehouden met plaatsing van additionele
liften. Het eventueel mogelijk maken van een vrije plaatsing heeft grote invloeden op de constructie,
aangezien vloeren met een schijfwerkende functie op deze doorbreking berekend dienen te worden.
De veiligheidstrappenhuizen, die nu vaak bij de liften gesitueerd worden, zouden daarentegen zo ver
mogelijk uit elkaar geplaatst moeten worden (in de hoeken van het gebouw), zodat er altijd 1 vrije
vluchtweg aanwezig is.

§ 4.3.2. Centralisatie versus decentralisatie van klimaatsystemen

Er is gezocht naar een evenwicht tussen de voordelen van beide opties. Centralisatie is goedkoper en
eenvoudiger in onderhoud, decentralisatie heeft echter als voordeel dat minder en kleinere schachten
nodig zijn. Tevens heeft decentralisatie het voordeel dat, mocht er gebruik worden gemaakt van een
megastructuur waarbinnen van 4 woonlagen 3 kantoor-/hotellagen gemaakt worden (zie § 4.4), de
hoeveelheden m.b.t. luchtverversing, warmtelast en koellast beter overeen komen en er dus minder
overcapaciteit ingebouwd of naderhand additionele elementen toegevoegd behoeven te worden.
Daarom is er voor gekozen om de luchtbehandeling per verdieping te laten regelen, zodat grote
schachtafmetingen voorkomen kunnen worden. Extra luchtbehandelingskasten (benodigd bij een
kantoorfunctie) kunnen dan per verdieping geplaatst worden en aangesloten worden op het reeds
aanwezige warmte/koude distributiesysteem. De warmte- en koude-opwekking vindt daarentegen
plaats op het dak, zodat hierbij van de voordelen van centralisatie geprofiteerd kan worden.

§ 4.3.3. Modulariteit

Door gebruik te maken van bepaalde installatietechnische modules kan de aanpasbaarheid
aanzienlijk vergroot worden. Al naar gelang de functie kunnen extra modules toegevoegd of
verwijderd worden, zodat extra investeringen in overcapaciteit achterwege kunnen blijven. In dat geval
dienen koppelingen met het leidingnetwerk eenvoudig te realiseren zijn en dient het leidingnetwerk op
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deze extra benodigde capaciteit berekend te zijn. Het voordeel van deze optie is dat de leidingen
minder goed bereikbaar behoeven te zijn, mits de aansluitpunten dat maar wel zijn. Een stap verder is
uitgaan van modulariteit op woning-, kantoor- of hotelniveau. Een uiterste hierbij zou kunnen zijn dat
er volledige woningen of hotelkamers (of eventueel alleen de natte groepen daarvan) inclusief de
benodigde technische apparatuur t.b.v. verwarmen, koelen en luchtverversing in een draagstructuur
worden geplaatst al naar gelang de wens van de consument. Deze draagstructuur is hierbij
geïntegreerd met het leidingsysteem, zodat deze zelfstandige units na inhijsen hier slechts op
behoeven te worden aangesloten en vrijwel meteen bewoonbaar zijn. Het inhijsen van deze modules
op circa 100 meter hoogte stuit op onnoemelijk veel uitvoeringstechnische problemen, maar gelet op
de hoge aanpasbaarheid en flexibiliteit zou dit wel een uitermate goede oplossing kunnen zijn. Het
nadeel is echter dat deze componenten, bij het niet onderbrengen in de toren, ergens opgeslagen
dienen te worden en dit vastgelegde kapitaal moeilijk tot niet terug te verdienen is op de consument.

§ 4.3.4. Zonering

Met betrekking tot de vele knooppunten die tussen de verschillende systemen (constructie,
installaties, verticaal transport) aanwezig zijn is het van belang dat deze knooppunten gestructureerd
gesitueerd en, zover mogelijk, demontabel zijn. Mocht wijziging van een bepaald systeem in de
toekomst nodig zijn worden deze wijzigingen onnodig duur als hierdoor ook de andere systemen
aangepast dienen te worden. Zonering van de plattegrond voor verschillende systemen is een
mogelijkheid om een hogere aanpasbaarheid te verwezenlijken. Hierbij wordt echter wel weer
gekozen voor een bepaalde functie per gebied in de plattegrond, wat gevaren oplevert voor de
flexibiliteit.

§ 4.4. Flexibiliteit: vaste versus variabele verdiepingsstructuur

Bij functiewijziging per verdieping is het voornamelijk de verdiepingshoogte die beperkingen oplegt
aan het gebruik (zie hoofdstuk 2). Om flexibiliteit in te bouwen m.b.t. een ander gebruik in de toekomst
zijn er twee structureel verschillende oplossingen:

1. Toepassing van een universele verdiepingshoogte, die voor al van de verschillende gekozen
functies geschikt is.

2. De mogelijkheid om de verdiepingshoogtes aan te passen al naar gelang de functie.

Met betrekking tot oplossingsvariant 2 kan worden gedacht aan de mogelijkheid om van bijvoorbeeld 4
woonverdiepingen 3 kantoor- of hotellagen te maken. Er dient dan een constructieve “megastructuur”
ontworpen te worden, waarbinnen deze verandering van verdiepingshoogtes mogelijk is. Dit kunnen
bijvoorbeeld constructieve blokken met een hoogte van 4 woonlagen (of 3 kantoor-/hotellagen) zijn,
die tot een toren gestapeld kunnen worden. Dit kan uiteraard ook toegepast worden op 5 woonlagen
om op die manier 4 kantoor-/ hotellagen te maken. Deze mogelijkheden zijn samengevat in tabel 4.01
en vervolgens grafisch uitgezet in figuur 4.02.

Tabel 4.01: Mogelijkheden variabele verdiepingshoogte.

BRUTO VERDIEPINGSHOOGTE [M]TRANSFORMATIE

KAN/HOT ↔ WOON

WINST VLOER-
OPPERVLAK

[%] KAN – WOON KAN – WOON KAN – WOON
    1 ↔ 2 100   5,40 – 2,70   5,60 – 2,80   5,80 – 2,90
    2 ↔ 3 50   4,05 – 2,70   4,20 – 2,80   4,35 – 2,90
    3 ↔ 4 33   3,60 – 2,70   3,73 – 2,80   3,87 – 2,90
    4 ↔ 5 25 3,375 – 2,70   3,50 – 2,80   3,63 – 2,90
    5 ↔ 6 20   3,25 – 2,70   3,36 – 2,80   3,48 – 2,90
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In beginsel is mogelijkheid 2 de beste oplossing, omdat de verdiepingshoogte aangepast kan worden
al naar gelang de behoefte. De functies kantoor/hotel vereisen een hogere mate van luchtverversing
en als gevolg daarvan grotere luchtkanalen dan de woonfunctie. Met een gangbare netto
verdiepingshoogte voor hotel/kantoor van 2,70 m en de grotere benodigde installatietechnische ruimte
boven het verlaagde plafond of in de verhoogde vloer levert dit een veel grotere bruto
verdiepingshoogte op dan dat bij de woonfunctie het geval is. Hierdoor heeft de eerste variant als
nadeel dat, omdat elke verdieping voor elke functie geschikt dient te zijn, er bij de woonfunctie
”overtollige” hoogte aanwezig is, tenzij er duidelijk gekozen wordt voor een verhoging van de kwaliteit
van de woonruimte. De markt dient hier echter wel naar te vragen, wat weliswaar ook steeds meer het
geval is.

De gemarkeerde varianten zijn de meest reëele mogelijkheden, waaruit de optie 3 kantoor-/4
woonlagen is gekozen, en wel om de volgende redenen:

- Winstpercentage vloeroppervlak hoogst haalbaar. Hierbij worden de winstpercentages van 100 en
50 buiten beschouwing gelaten, aangezien deze resulteren in oneconomisch hoge
kantoorverdiepingen.

- Effectiviteit van het systeem is beter naarmate de verdiepingshoogte van de woonlagen lager is.
Volgens het bouwbesluit dient deze minimaal 2,70 m te bedragen, vandaar dat dit als ondergrens
is gesteld. De bovengrens van 3,0 m is is gekozen omdat er vanuit gegaan wordt dat die bruto
verdiepingshoogte zowel geschikt is voor een kantoor-/hotel- als een woonfunctie, waardoor
transformatie van het aantal verdiepingen niet meer nodig is en men automatisch in
oplossingsvariant 1 vervalt.

- Regelmatigere gevelverdeling mogelijk, vergeleken met de 4 kantoor-/ 5 woonlagen variant.
- Relatief gangbare bruto verdiepingshoogtes.

Bij oplossingsvariant 1 is het van groot belang een zo klein mogelijke verdiepingshoogte te vinden,
waarbinnen alle functies mogelijk zijn en die tevens wijzigingen van de installaties en leidingverloop
toe laat. Hierbij zal de kantoorfunctie zeer waarschijnlijk maatgevend zijn. Bij variant 2 is echter de
woonfunctie maatgevend, omdat bij transformatie tot kantoor/hotel er door weglating van 1 woonlaag
voldoende technische ruimte ontstaat. Bij variant 1 zijn de installatietechnische oplossingen m.b.t.
leidingverloop en lucht/water-systeem van groter belang dan bij variant 2. Variant 2 levert echter
problemen op m.b.t. de aansluitingen van de vloeren op de gevel en op het verticale transport
(veiligheidstrappenhuis en liften). Een keuze tussen deze twee wezenlijk verschillende oplossingen
m.b.t. aanpasbaarheid en flexibiliteit heeft een grote invloed op de bruikbaarheid en de
ontwerptechnische aspecten. In bijlage A is een algemene vergelijking tussen deze twee
mogelijkheden gemaakt.

Figuur 4.02: Mogelijkheden variabele verdiepingshoogte.
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Aangezien het niet gebruikelijk is om woningen van airconditioning te voorzien, zijn de grote kanalen
voor luchttransport bij deze functie niet nodig. Bovendien is het ventilatievoud voor woningen
aanmerkelijk lager dan voor een kantoor- of hotelfunctie. Deze feiten resulteren in een voorkeur voor
aanpasbare verdiepingen. Bij de variant met universele verdiepingshoogtes onstaat door deze
weglating van het verlaagde plafond en  luchtkanalen e.d. een vrije hoogte van ongeveer 3,0 - 3,3 m.
Dit heeft gevolgen voor de huurprijs per m2 voor de appartementen, zodat de consument voor deze
kwaliteitsverhoging van de woonruimte bereid moet zijn extra te betalen. Als deze vraag naar extra
hoge woonruimtes echter niet aanwezig is, zal de toren toch voornamelijk uit kantoren bestaan, zodat
de ingebouwde flexibiliteit weinig tot niet gebruikt zal worden en deze meerkosten dus moeilijk terug te
verdienen zijn.

§ 4.5. Installatietechnische kenmerken per functie [3, 8]

Om de gevolgen van functiewijziging te onderkennen zijn de kenmerken op het gebied van
luchtverversing, warmtelast, koellast e.d. van de verschillende functies gerangschikt. Deze kenmerken
zijn weergegeven in bijlage B. Op basis hiervan zijn in een later stadium de benodigde hoeveelheden
qua verse lucht, warmtecapaciteit en koelcapaciteit bepaald en vervolgens daaruit de afmetingen van
luchtbehandelingskasten, ketels en koelmachines. Het verschil in bijlage B tussen het benodigde
ventilatiedebiet per functie en de luchtverversingshoeveelheid is te verklaren door de verschillende
aannames: voor het ventilatiedebiet is uitgegaan van de waardes die in de praktijk gehanteerd
worden, voor de luchtverversingshoeveelheid is uitgegaan van de minimale waardes volgens het
bouwbesluit.

§ 4.6. Conclusies c.q. ontwerpuitgangspunten

Uit de vooronderzoeken zijn de volgende ontwerpuitgangspunten naar voren gekomen:

- Bij eventuele toepassing van een rechthoekige plattegrond de afmetingen hanteren die in figuur
4.01 zijn geschetst.

- In het ontwerp de veiligheidstrappenhuizen ver uit elkaar plaatsen, de hoofddraagconstructie in de
gevel onderbrengen en het groeperen van de installatietechnische leidingen.

- De luchtbehandeling per verdieping regelen, op het dak de centrale koude- en warmteopwekking
plaatsen, waarbij de distributie plaats vindt via een waterleidingnetwerk.

- Uitgaan van een leidingnetwerk met een bepaalde overcapaciteit, zodat aansluiting van extra
luchtbehandelingskasten mogelijk is.

- Uitgaan van het principe van de aanpasbare verdiepingshoogtes. Een megastructuur ontwerpen
waarbinnen van 4 woonlagen 3 kantoor- of hotellagen kunnen worden gemaakt.

- De warmtelast, koellast, luchtverversing e.d. wordt gebaseerd op gangbare waardes uit de
praktijk, waarbij er uitgegaan wordt van het worst-case-scenario: de toren moet een gemengd
gebruik mogelijk kunnen maken maar dient ook enkel woningen, kantoren of een hotel onder te
kunnen brengen.
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Hoofdstuk 5. Situatie-analyse

De architectuur van de toren is sterk afhankelijk van zowel de mogelijkheid tot functiewijziging als van
de bestaande bebouwing in de omgeving. Enerzijds wordt de toren gekoppeld aan de “Admirant”, het
voormalige hoofdkantoor van NV Philips, terwijl tevens de combinatie met de naastgelegen woontoren
“Regent” een sterke beeldbepalende invloed heeft op de sky-line van Eindhoven. Tevens dient er bij
het ontwerp rekening gehouden te worden met de situering van de toren op het gebied van zichtlijnen
en vervoersstromen. De in-/uitgang van de nieuw te bouwen parkeergarage dient in het plan
opgenomen te worden. Door deze randvoorwaarden ontstaat er een complexe architectuuropgave,
aangezien er daarnaast de behoefte bestaat het onderscheidende karakter van de toren t.o.v. de
bestaande bebouwing te visualiseren. De toren krijgt een structuur waarin verschillende functies
ondergebracht zijn, die tevens onderling per verdieping uitwisselbaar zijn en die waarschijnlijk een
grote invloed op de architectuur van het gebouw zal hebben.

§ 5.1. Zichtlijnen

Bij het ontwerpen van de toren dient rekening te worden gehouden met de bestaande zichtlijn (t.p.v.
de Emmasingel) en de zichtlijnen t.p.v. de toekomstige winkelstraten (Nieuwe Emmasingel en
Vijkstraat). Het winkelend publiek zal waarschijnlijk voornamelijk deze laatste winkelstraten volgen,
desondanks zal er toch een doorgang van dit winkelgebied naar de Emmasingel gecreëerd moeten
worden. Door de situatie te kiezen tussen de snijpunten van de zichtlijnen, in combinatie met de grote
aantallen winkelend publiek, zullen ze een grote invloed hebben op het ontwerp. Hierbij is vooral de
situering van de Vijkstraat van belang, aangezien het ontwerp als een beëindiging van deze
winkelstraat kan worden gezien en de beleving van het ontwerp ook als zodanig dient over te komen.
Deze zichtlijnen zijn weergegeven in figuur 5.01.

Figuur 5.01: Belangrijke zichtlijnen. [bron: Van Aken Architectuur, Eindhoven]
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§ 5.2. Belendende bebouwing

Door de koppeling van de toren aan de “Admirant” ter hoogte van de onderste vijf lagen zal de
architectuur van dit voormalig hoofdkantoor van Philips een sterke invloed hebben op de toren. De
gevel wordt gekarakteriseerd door een overheersend verticaal lijnenspel en is gebaseerd op een
moduulmaat van 1,80 m1. Vooral aan de gevel t.p.v. de Emmasingel dient er aan deze gevelopbouw
gerelateerd te worden, mocht de gevel van de nieuwbouw in hetzelfde vlak gesitueerd worden als
deze voorgevel van de “Admirant”. Daarnaast heeft de “Regent” een duidelijke invloed op het ontwerp.
Om een interessant architectonisch beeld te genereren dient de expressie van de nieuwe toren te
contrasteren met deze bestaande woontoren. Bij de “Regent” is veel gewerkt met verticale vlakken en
is sprake van een verjonging bij de top, zodat bij deze toren een meer monolitisch karakter
geprefereerd wordt. Het gevelbeeld van de onderste vijf lagen van de nieuwe toren zal dus enigszins
verschillen van de overige verdiepingen. Om een goede indruk van de situatie te krijgen zijn enkele
foto’s bijgevoegd (figuren 5.02 t/m 5.05).

Figuur 5.02: Aanzicht "Regent" vanaf de Emmasingel.

Figuur 5.03: Aanzicht bouwplaats en "Admirant" vanaf de Emmasingel.
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Het fabriekje, rechtsonder op figuur 5.05, stamt uit 1869 en in 1891 is hier het bedrijf van de
gebroeders Philips opgericht. Het fabriekje wordt naar verwachting opgeknapt en vormt verder geen
onderdeel van de plannen.

Figuur 5.04: Aanzicht "Admirant" vanaf de Emmasingel.

Figuur 5.05: Overzicht bouwplaats vanaf de "Witte Dame".



II
CONCEPT
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Hoofdstuk 6. Ontwerp

Voor de eerste schetsen is uitgegaan van twee verschillende benaderingen van de architectuur-
opgave:

• Het ontwerp duidelijk relateren aan de omgeving: de vormgeving van gevels en plattegrond
sterk laten beïnvloeden door de belendende bebouwing en de zichtlijnen. Hierbij moet
gedacht worden aan een parallellogramvormige plattegrond (gebaseerd op de zicht- en
rooilijnen van de gegeven situatie). De stabiliteit zou verkregen kunnen worden door kernen
op de hoeken van het gebouw, waarin tevens de liften en trappenhuizen zijn ondergebracht.
De ruimte tussen de twee kernen is vrij indeelbaar en kan aangepast worden al naar gelang
de functie van het gebouw.

• De toren vormgeven als een autonome massa met een sterke eigen uitstraling. Dit zou een
ronde toren kunnen zijn, waarbij de oriëntatie van het gebouw minder nadrukkelijk tot niet
aanwezig is. De plattegrondvorm resulteert al snel in het toepassen van een kern in de interne
zone.

Deze twee schetsontwerpen zijn met elkaar vergeleken op de mogelijkheid tot toepassing van de
eerder bestudeerde vaste of variabele verdiepingsstructuur. De kenmerken van beide
plattegrondvormen zijn samengevat in bijlage C. Hieruit blijkt dat de parallellogramvormige plattegrond
beter geschikt is voor de megastructuur (voornamelijk door de  kernen “buiten het gebouw” te
plaatsen), terwijl de cirkelvormige plattegrond resulteert in een voorkeur voor een vaste
verdiepingshoogte waarbinnen alle functies plaats kunnen vinden (eventueel het principe van de
uitneembare modules). De megastructuur heeft als gevolg dat de hoogteverschillen tussen het lift-
/trappenhuis en het niveau waarop gewoond of gewerkt wordt overbrugd dienen te worden. De variant
met de twee kernen biedt hier betere mogelijkheden voor, mede gezien het feit dat er dan van 1
“woningkern” en 1 “kantoor-/hotelkern” uitgegaan kan worden en er dus, bij het opvijzelen van de
vloeren, minimaal 1 kern op een gelijk niveau bereikbaar is. De ronde variant heeft te weinig ruimte in
de interne zone om de problematiek die dit hoogteverschil oplevert op te lossen. Tevens is deze
plattegrond, door de autonome vorm, moeilijk te koppelen aan de “Admirant”. De toren zou dan
opgedeeld moeten worden in twee gedeeltes, waarbij de architectuur van de onderste vijf lagen
gebaseerd is op de “Admirant”, terwijl daarboven pas de toren begint. De parallellogramvormige
plattegrond is meer gericht op de gegeven situatie en daardoor is de koppeling aan de “Admirant” op
de onderste vijf lagen beter te realiseren. Er is dan ook besloten om deze laatste variant nader te
onderzoeken, waarbij het principe van de variabele verdiepingsstructuur toegepast wordt (figuur 6.01).

Figuur 6.01: Parallellogramvormige plattegrond in gegeven situatie. [bron: Van Aken Architectuur, Eindhoven]
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§ 6.1. Onderzoek m.b.t. afmetingen open-gesloten geveloppervlak

Een megastructuur waarbinnen van 3 kantoor-/hotellagen 4 woonlagen gemaakt kunnen worden heeft
een sterke invloed op het gevelbeeld. Daarom is eerst onderzocht welke typerende gevelbeelden bij
deze verschillende functies horen om vervolgens hieruit op te kunnen maken waar eventuele liggers in
de gevel geplaatst kunnen worden zonder dat deze een beperkende invloed hebben op het
ruimtegebruik (figuur 6.02). Er is uitgegaan van een aantal verschillende installatie-systemen voor
kantoren (verlaagd plafond of verhoogde vloer) zodat de keuze van het installatie-systeem niet direct
in deze ontwerpfase vast ligt. Tevens zijn de borstweringshoogtes vastgesteld op 0,60 meter voor
woning en hotel (gebaseerd op de voorstudie en op het feit dat glasoppervlaktes beneden deze lijn
niet meegerekend mogen worden bij de berekening van de equivalente daglichtoppervlakte) en 1,0
meter voor een kantoorfunctie. Deze laatste borstweringshoogte is echter niet van belang, aangezien
de hotelfunctie maatgevend is m.b.t. borstweringshoogte bij de bruto verdiepingshoogte van 3,60
meter. De raamhoogte is vastgesteld op 1,50 m voor woningen en 2,10 m voor kantoren. Hierdoor
ontstaan vensters waarvan de bovenste glaslijn zich 2,10 m bij woningen en, afhankelijk van het
toegepaste installatietechnische systeem,  2,70 m bij een kantoor- of hotelfunctie boven de vloer
bevindt. Doorgaande ramen tot aan het plafond, wat bij een kantoor vrij gangbaar is, zijn door deze
aannames mogelijk.

Vervolgens is bekeken welke gesloten gedeeltes van de gevels bij 4 woonlagen en 3 kantoorlagen
elkaar overlappen (figuur 6.03). In deze zones kunnen de gevelliggers gesitueerd worden. Hieruit blijkt
dat de gevel in het midden van het segment 4,20 m verticaal dient te overspannen.

Figuur 6.02: Verdiepingshoogtes en gevelverdelingen van de verschillende functies.
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§ 6.2. Megastructuur

De megastructuur wordt in de gevel, d.w.z. in de spouw van de tweede-huid façade, ondergebracht
(figuur 6.04). Door een constructie te ontwerpen die bij functieverandering van het gebouw niet
aangepast behoeft te worden, gebaseerd op het gevelonderzoek, is dit mogelijk. De windbelasting op
de gevel wordt door de onderste en bovenste vloer van het blok van 4 woon- of 3 kantoor-/hotellagen
afgevoerd naar de twee kernen. Deze twee vloeren zijn samengevoegd tot een constructieve laag
(0,80 m dik) en een installatietechnische zone (0,35 m dik) met een totale dikte van 1,15 m. Deze
totale maat volgt uit het verhogen van het blok van 10,80 m (3 maal 3,60 m of 4 maal 2,70 m) met
0,90 m. Hierdoor behoeven geen  trapelementen met een speciale hoogte in het
veiligheidstrappenhuis aangebracht te worden, aangezien al deze elementen gebaseerd zijn op een
hoogte van 0,90 m waarmee alle verdiepingshoogtes gerealiseerd kunnen worden. Er is uitgegaan
van een M200-vloer (massief) i.v.m. de geluidstechnische eisen voor woningscheidende vloeren.
Inclusief een afwerklaag van 50 mm resulteert dit in een totale vloerdikte van 250 mm. Uitgaande van
de bruto verdiepingshoogte van 2,70 m ontstaat er een netto verdiepingshoogte van 2,45 m welke
voldoet aan de eisen volgens het bouwbesluit. Door deze vloerdikte bij de 0,90 m op te tellen volgt
hieruit de 1,15 m totale hoogte die beschikbaar is voor de constructie- en installatietechnische zone
die om de 11,7 meter verticaal voorkomt.

De megastructuur bestaat uit kolommen, h.o.h. 5,0 m, die door de gevelliggers gesteund worden om
uitknikken in het gevelvlak te voorkomen. Loodrecht op het gevelvlak worden ze gesteund door de
vloerliggers die zich verticaal, al naar gelang de functie, op regelmatige afstanden van 3,60 m (kantoor
of hotel) of op 2,70-5,40-2,70 m (woningen) bevinden. Tijdens het vijzelen zijn de kolommen echter
gedurende korte tijd slechts door 1 vloer gesteund, zodat er een kniklengte van 8,10 m ontstaat en de
kolommen dus op deze maatgevende situatie berekend dienen te worden. De twee gevels van de
tweede-huid façade bestaan uit stijlen h.o.h. 1,25 m, gebaseerd op de resultaten van het
vooronderzoek betreffende de meest gunstige stramienmaten, zodat binnenwanden hierop
aangesloten kunnen worden. Door toepassing van een glazen buitenhuid, een binnenhuid waarvan de
gevelverdeling afhankelijk is van de functie en een constructie die in de spouw is geplaatst heeft deze
constructie een duidelijke invloed op de architectuur van het gebouw. De constructie is niet verborgen
achter de gevelinvulling, maar maakt een wezenlijk onderdeel uit van de expressie van het gebouw.

Figuur 6.03: Overlapping borstweringen van 4 woonlagen en 3 kantoor-/hotellagen.
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Door deze invloed op de architectuur is een bepaalde regelmaat in de verdeling van liggers en
kolommen gewenst. In de figuren 6.05 en 6.06 zijn aanzichten van enkele mogelijke gevelindelingen
getekend met bijbehorende doorsnedes.

In relatie met de opvijzelbare vloeren zijn twee mogelijke varianten van deze gevelconstructie
onderzocht (zie figuur 6.07 en bijlage D). Enerzijds bestaat de mogelijkheid om de stijlen van de
buitenhuid horizontaal af te steunen op de gevelliggers tussen de kolommen, waarbij de binnenhuid
tussen de opvijzelbare vloeren wordt gemonteerd en dus bij functiewijziging verwijderd dient te
worden. Anderzijds kunnen de stijlen in de binnen- en buitenhuid ook constructief samenwerken m.b.t.
de afvoer van de windbelasting, waarbij de vloeren tussen de permanente gevelconstructie
opgevijzeld worden. Hierbij overspant de gevelconstructie 10,5 m verticaal en wordt de windbelasting
rechtstreeks in de stabiliserende vloerconstructie ingeleid, in tegenstelling tot de eerste variant waarbij
de windbelasting via de gevelliggers en –kolommen afgevoerd wordt, wat in principe ongunstiger is.
Toch is voor deze eerste variant gekozen, aangezien de bij het opvijzelen benodigde vrije ruimte
tussen vloer en gevel problemen opleverde m.b.t. de minimaal te realiseren geluidsisolatie en er, door
de binnen- en buitenstijlen momentvast te koppelen, sprake is van relatief veel koudebruggen. De
buitengevel bestaat nu uit stijlen van 10,5 m lengte die maximaal 4,5 m overspannen en deze stijlen
voeren de windbelasting via de gevelliggers, kolommen en constructieve laag af naar de twee kernen.

Figuur 6.04: Dwarsdoorsnede gevelconstructie.
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Figuur 6.05: Dwarsdoorsnede en aanzicht van gevelconstructie bij een kantoor-/hotelfunctie.

Figuur 6.06: Dwarsdoorsnede en aanzicht van gevelconstructie bij een woonfunctie.
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§ 6.3. Opvijzelbare vloerconstructie

Het ontwerp is gebaseerd op een vrij indeelbaar vloeroppervlak, waarbij het verticale transport
ondergebracht is in de kernen die tegen deze plattegrond aangezet zijn (figuur 6.01). Dit
vloeroppervlak heeft een rechthoekige vorm en meet 16,2 bij 30 m. Binnen deze 30 m, gebaseerd op
het 1,25 m stramien, zijn 8 naast elkaar gelegen hotelkamers, 3 woningen van 10 meter breedte, 6
woningen van 5 meter breedte en verschillende afmetingen van kantoorwerkplekken mogelijk. Het
constructief systeem gaat uit van een overspanning van de vloeren van 5,0 meter (figuur 6.08 en
6.09). Bij een grotere overspanning neemt de constructieve vloerdikte (nu 200 mm) toe, wat niet
gewenst is i.v.m. de minimale netto verdiepingshoogte van 2,40 m voor de woonfunctie. Deze vloeren
rusten op vloerliggers, per stel h.o.h. 5,0 meter. Door deze vloerliggers dubbel uit te voeren ontstaat
de mogelijkheid om de vloeren per travee van 5,0 m op te vijzelen. De beschikbare hoogte is
onvoldoende om deze liggers de 16,2 m in één keer te laten overspannen. Vandaar dat gekozen is
voor de volgende situaties:

• montage-situatie: bij het opvijzelen van de vloeren overspannen de liggers de 16,2 m wel in
één keer. Hierbij is echter enkel de permanente belasting van de vloerconstructie aanwezig en
behoeft er niet met een veranderlijke belasting gerekend te worden (hoogstens
montagebelasting). Tevens zijn er geen doorbuigingseisen van kracht, dus behoeven de
liggers in dit stadium slechts op sterkte berekend te worden.

• toepassing van 1 tussensteunpunt: de mogelijkheid om een kolom te plaatsen in de
plattegrond die de overspanning van de liggers in twee velden verdeeld van 7,0 en 9,2 m.
Deze positie volgt uit de situatie waarbij er sprake is van een gang in het midden van de
plattegrond, waarbij de kolom in de wand verwerkt kan worden.

• toepassing van 2 tussensteunpunten: hierbij wordt de overspanning van de ligger beperkt tot
velden met de afmetingen 5,0-6,2-5,0 m. Deze maten volgen uit de literatuurstudie (hoofdstuk
4, figuur 4.01), waarbij er uitgegaan wordt van een cellenkantoor met aan weerszijden van de
interne zone van 2,20 m breedte een gang van 1,80 m. Hierbij kan wederom de kolom in de
wand verwerkt worden. Inrichting van de plattegrond als hotel heeft als gevolg dat de kolom in
de scheidingswand tussen badkamer en slaapvertrek van de kamers verwerkt kan worden.

Figuur 6.07: Mogelijke varianten gevelconstructie (links gevelliggers, rechts samenwerkende stijlen).
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De kolommen dragen de krachten af op de constructieve laag, waarbij er in deze laag versterkte
stroken zijn opgenomen om de puntlasten naar de gevelkolommen af te voeren. Deze gevelkolommen
zijn tevens dubbel uitgevoerd, zodat de constructieve en installatietechnische zônes strikt gescheiden
kunnen blijven. Door bij de 3 kantoorlagen de onderste laag met kolommen af te steunen op de
onderste constructieve laag en de bovenste laag op te hangen aan de bovengelegen constructieve
zone, ontstaat er een tussengelegen kolomvrije verdieping. Dit ophangen of afsteunen heeft geen
gevolgen voor de berekening van de vloerligger. Bij de woonfunctie echter dient rekening gehouden te
worden met de extra vloer die aangebracht wordt. Deze vloer steunt met kolommen af op de
ondergelegen vloerliggers, die in dat geval belast worden op een extra permanente en veranderlijke
belasting. Deze veranderlijke belasting mag echter volgens de norm gereduceerd worden met de
momentaanfactor. De aangenomen belastingen die bij deze berekeningen gebruikt zijn staan vermeld
in bijlage E. Bij de kantoor-/hotelfunctie is gerekend met hogere waardes voor de lichte
scheidingswanden, ingedeeld bij de permanente belasting, zodat voor de veranderlijke belasting de
minimale waardes aangehouden konden worden. Dit heeft een gunstig effect m.b.t. het eventueel
zegen van de ligger. De resultaten van de berekening zijn in tabel 6.01 opgenomen. Het blijkt dat de
montagesituatie maatgevend is voor de dimensionering van de ligger, waarbij dan de doorbuiging nog
buiten beschouwing is gelaten. Voor de overige functies is een veel minder zware ligger benodigd,
zodat de situatie die eventueel eens in de 15-20 jaar optreedt de afmetingen van het profiel bepaald.
Daarom is besloten de liggers te berekenen op de belasting die optreedt bij de woonfunctie, waarbij
deze liggers tijdens de fase van opvijzelen versterkt worden door er een extra profiel aan vast te
bouten. Hierdoor ontstaat er een veel hogere doorsnede en wordt de ligger aanzienlijk versterkt. Voor
de berekening van deze liggers wordt verwezen naar paragraaf 8.2 en bijlage I.

Figuur 6.08: Isometrie systeem opvijzelbare vloerconstructie.
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§ 6.4. Indeling segment

Omdat er gekozen is voor een ontwerp dat zeer gerelateerd moet zijn aan de omgeving, dient de
rechthoekige, vrij indeelbare plattegrond gekoppeld te worden aan de gegeven situatie. Door de
kernen op de uiteinden van het gebouw te plaatsen, kunnen deze de vorm van de rooilijnen volgen
zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit van de plattegrond (zie figuur 6.09). De ontsluiting van
de kernen is gesitueerd op de belangrijkste zichtlijn t.p.v. de Vijkstraat. Door de vensters aan de
einden van de gang vanaf de vloer tot aan het plafond te laten reiken (dus over de volledige
verdiepingshoogte) worden de kernen opgedeeld in twee dichte delen waardoor de kernen slanker
lijken, terwijl tevens de verkeersstroom in het gebouw telkens naar het daglicht voert. Dit komt de
leefbaarheid in het gebouw ten goede. Door de kernen een insnoering te geven t.p.v. de aansluiting
aan het rechthoekige gedeelte ontstaat een visuele scheiding van de stabiliteitselementen met het
raamwerk. De plattegrondvorm resulteert in twee duidelijk verschillende aanzichten. Vanaf de
Vijkstraat heeft het gebouw een zeer slank silhouet, terwijl de langsgevels een abstract beeld
opleveren door de verschillende gevelverdelingen van transparante en gesloten elementen behorende
bij de betreffende functie per verdieping. Dit diffuse beeld wordt echter tegelijkertijd enigszins
gestructureerd door het raamwerk dat voor deze gevelinvulling is geplaatst, zodat de toren, ondanks
deze verschillende functies per verdieping, zich toch als een eenheid manifesteert (zie figuur 6.12). In
figuur 6.10 is een dwarsdoorsnede van mogelijke kantoorinrichtingen (bovenste segment) en
mogelijke woninginrichtingen (onderste segment) opgenomen.

Figuur 6.09: Plattegrond indeling kernen en situering schachten.

Tabel 6.01: Resultaten berekening opvijzelbare vloerconstructie.

GEVEL-GEVEL
OVERSPANNING
16,2 M

1 TUSSENSTEUN-
PUNT, 2 VELDEN
7,0 – 9,2 M

2 TUSSENSTEUN-
PUNTEN, 3 VELDEN
5,0 – 6,2 – 5,0 M

MONTAGESITUATIE Md = 748 kNm
WONINGEN Md = 392 kNm Md = 144 kNm
KANTOOR Md = 302 kNm Md = 111 kNm
HOTEL Md = 278 kNm Md = 102 kNm
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Door de het eventueel gedeeltelijk weglaten van de extra vloer zijn woningen over twee verdiepingen
met vides e.d. mogelijk. Voor een meer gedetailleerde dwarsdoorsnede van het ontwerp (vergeleken
met figuur 6.10), inclusief installatietechnisch systeem, wordt verwezen naar paragraaf 8.1. In figuur
6.11 is de principe-opbouw van de stabiliserende vloerconstructie zichtbaar. Omdat de
tussensteunpunten van de opvijzelbare vloerconstructie op deze vloer afsteunen, dienen in de vloer
versterkingen opgenomen te worden om pons van de kolommen door de vloer te voorkomen. Deze
versterkingen kunnen gelijktijdig met het aanbrengen van de druklaag ingestort worden. Voor een
verdere uitwerking hiervan wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Door gebruik te maken van
verschillende verdiepings-hoogtes in de kernen is, onafhankelijk van de functie van het gebouw, altijd
minimaal 1 kern gelijkvloers bereikbaar. Bij functiewijziging (en als resultaat hiervan ook wijziging van
de verdiepingshoogtes) dienen de lichte trapelementen overgebracht te worden naar de andere kern.

Figuur 6.10: Doorsnede AA.

Figuur 6.11: Doorsnede BB.
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De indeling van de kantoor- en woningplattegronden zijn gebaseerd op de zoneringen weergegeven in
de figuren 6.13 en 6.14. Door uit te gaan van een dergelijke zonering wordt wijziging van de indeling in
de toekomst vereenvoudigd. Uit deze zoneringen blijkt dat de natte zone altijd in het interne deel van
de plattegrond gesitueerd is, wat als uitgangspunt dient voor het installatietechnisch ontwerp. Een
aantal verschillende indelingsvarianten zijn opgenomen in figuur 6.15.

Het plaatsen van de kernen op de uiteinden van het gebouw heeft een grote invloed op de stijfheid
van de constructie, aangezien er sprake is van een aanzienlijke reductie van de permanent aanwezige
belasting vergeleken met een kern in het midden van het gebouw. Deze effecten en de
dimensionering van het stabiliteitssysteem komen in hoofdstuk 9 aan de orde, er zal eerst nader
worden ingegaan op de aansluiting van de toren aan de Admirant en de opvijzelbare vloerconstructie.

Figuur 6.13: Zonering kantoor- en hotelplattegrond. Figuur 6.14: Zonering woningplattegrond.

Figuur 6.12: Gevelaanzicht, kantoorfunctie (bovenste element) en woonfunctie (onderste element).
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Figuur 6.15: Isometrieën ruimtelijke volumes en plattegronden van mogelijke indelingsvarianten.



III
UITWERKING
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Hoofdstuk 7. Aansluiting Admirant

Uit het programma van eisen [hst 3] volgt dat de toren op de begane grond commerciële ruimtes dient
te herbergen, terwijl op niveau 2 t/m 5 kantoren ondergebracht moeten worden. Deze kantoren zijn
gelijkvloers gekoppeld aan de Admirant. Tevens dient de ingang van de parkeergarage achter de
Admirant aan de Emmasingel (dus onder de toren) gesitueerd te worden. Deze gegevens hebben een
grote invloed op de architectuur van het gebouw.

De architectuur is gebaseerd op het samenspel tussen in elkaar stekende volumes (zie figuur 7.01 en
7.02). Het nieuwe bouwvolume van de Admirant is als het ware doorgetrokken tot in het volume van
de toren. Omdat op de begane grond tevens een doorgang voor het winkelend publiek gecreëerd
moet worden, is het volume op de  begane grond (+entresol) tot een hoogte van 7,20 m onderbroken.
Op deze wijze kan de verkeersstroom onder de aansluiting met de admirant ongehinderd doorgang
vinden. Aangezien de breedte van de Admirant zo’n 25 meter bedraagt, resulteert dit in een relatief

Figuur 7.01: Verdieping 6-18.

Figuur 7.02: Verdieping 2-5.
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donkere tunnel, wat de sociale veiligheid ongunstig beïnvloedt en dus niet gewenst is. Daarom is
getracht de daglichttoetreding te verbeteren door de koppeling aan de zijde van de Emmasingel een
insnoering te geven. Hierdoor is er sprake van enerzijds een visuele scheiding tussen de Admirant en
de toren  aan de zijde van de Emmasingel en anderzijds een duidelijke relatie tussen de twee
volumes, die het best tot zijn recht komt aan de zijde van de Nieuwe Emmasingel. Door deze
insnoering kan het daglicht verder de doorgang binnendringen en dit zal een positieve invloed hebben
op de belevingswaarde.

Om het samenspel tussen de twee volumes te versterken is in het overgebleven deel van de toren op
niveau 2 t/m 5 een grote vide gesitueerd (figuur 7.02). Deze vide vormt tevens de verbinding tussen
de twee kernen van de toren. Op elk niveau voert een loopbrug door de vide om de beschikbaarheid
van twee vluchtwegen te waarborgen. Staande op deze loopbrug kijkt men naar keuze uit over het
winkelend publiek op de Nieuwe Emmasingel (met het pleintje tussen de Admirant en de toren) of
over het oude Philips-fabriekje. Wanneer men vervolgens doorloopt tot in de kern is tevens een
uitzicht op de Vijkstraat mogelijk, waarvan de as als uitgangspunt is genomen m.b.t. de oriëntering
van het gebouw.

Figuur 7.03: Verdieping 1.

Figuur 7.04: Verdieping 0.
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Het terugleggen van deze vide t.o.v. de gevel van het gebouw resulteert in twee voordelen (figuur 7.03
en 7.04). Enerzijds wordt het pleintje gelegen tussen de toren en de Admirant vergroot, anderzijds
wordt het samenspel tussen dit pleintje en het gebouw verbeterd.  Het winkelend publiek beweegt zich
tussen de kolommen van de toren door naar de winkels in het gebouw. Omdat deze kolommen in de
sterke richting nu echter niet meer gesteund worden door de vloeren, dienen extra voorzieningen
getroffen te worden t.b.v. de kniklengteverkorting. Gedacht kan worden aan een vakwerkspant
gelegen in het horizontale vlak ter hoogte van de oorspronkelijke vloeren dat als kniksteun dient voor
de kolommen. Transparantie van dit vakwerkspant is hierbij een duidelijke voorwaarde om de
verschijningsvorm van de vide niet ongunstig te beïnvloeden.

Aan de zijde van het Philips-fabriekje is de ingang van de parkeergarage gesitueerd (figuur 7.04 en
7.05). Hierdoor is er sprake van een duidelijke scheiding tussen de verschillende verkeersstromen. De
helling van de parkeergarage voert tot onder de doorgang van het winkelend publiek op
maaiveldniveau. Voor deze parkeergarage bedraagt de maximaal toelaatbare helling 14% [16],
waardoor in combinatie met een minimale vrije hoogte voor rijdend verkeer van 2,0 m (incidenteel) dit
resulteert in een lengte van de hellingbaan binnen het gebouw van 14,3 m. Met een opstelruimte van
4,30 m is dit binnen de breedte van het gebouw te realiseren. De heengaande en teruggaande route
hebben elk een breedte van 4 meter ter beschikking, aangezien twee stramienen van de toren voor de
ingang gereserveerd zijn. Hierdoor staat er echter wel een kolom tussen de beide rijbanen, die i.v.m.
mogelijke aanrijdingen óf beschermd óf hierop gedimensioneerd dient te worden. Een voordeel is
echter dat de voertuigsnelheid zeer beperkt is, waardoor de impuls relatief klein is en de bescherming
of de gevolgen voor de dimensionering ook zeer beperkt zijn.

Om een indruk te krijgen van de verschijningsvorm van de toren zijn in figuur 7.06 op de volgende
pagina enkele foto’s van de massamaquette (1:500) opgenomen.

Figuur 7.05: Verdieping -1.
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Figuur 7.06: Fotocompilatie massamaquette 1:500.
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Hoofdstuk 8. Uitwerking segment

§ 8.1. Zonering en afmetingen installatietechnische voorzieningen

Er is voor gekozen om de luchtbehandelingskasten decentraal, per verdieping te plaatsen om op die
manier grote afmetingen van schachten te voorkomen. Deze luchtbehandelingskasten worden
aangesloten op een warmte/koude-distributiesysteem, waarbij de koelmachines en ketels op het dak
zijn geplaatst. Aan de hand van bijlage B is geïnventariseerd welke invloed de verschillende functies
op de warmtelast, koellast, luchtverversing en elektra hebben. Deze benodigde vermogens zijn per
verdieping, per 3 kantoor-/hotellagen of 4 woonlagen en per gebouw in een tabel gerangschikt, welke
is opgenomen in bijlage F. Bij de kantoor- of hotelfunctie wordt per laag de verse lucht aangevoerd ter
plaatse van het verlaagde plafond of de verhoogde vloer (zie figuur 8.01). Bij een bruto
verdiepingshoogte van 3,60 m is dit goed mogelijk. In de kernen dienen dan wel openingen op deze
hoogtes gereserveerd te worden voor leidingdoorvoer. Deze openingen zijn echter weer
samengevoegd met de openingen voor de gangen, zodat er geen sprake is van veel verschillende

Figuur 8.01: Installatietechnisch systeem kantoor-/hotelfunctie.

Figuur 8.02: Installatietechnisch systeem woonfunctie.
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sparingen in de kernwand. Bij de woonfunctie is de horizontale distributie per laag niet mogelijk door
de lagere verdiepingshoogte (netto 2,45 m). Daarom is voor de woonfunctie gekozen om de lucht per
laag rechtstreeks naar de gevel af te voeren, waarbij de kanalen tussen de dubbel uitgevoerde
vloerliggers gesitueerd zijn (zie figuur 8.02). Aangezien airconditioning hier niet van toepassing is, kan
de verse lucht toevoer via natuurlijke ventilatie door de binnengevel geregeld worden. Bij de kantoor-
of hotelfunctie kunnen additionele luchtbehandelingskasten in de gereserveerde ruimtes in de kernen
geplaatst worden, die de lucht per verdieping toevoeren. Deze ruimtes kunnen als opslag o.i.d. bij de
woonfunctie fungeren.

Door meerdere schachten te creëeren t.p.v. de gevelkolommen, kunnen de kanalen en leidingen
tussen de vloerliggers hier direct op aangesloten worden (zie figuren 6.09, 8.03 en 8.04). Tussen deze
vloerliggers zijn de rioleringsleidingen, waterleidingen en voor de woonfunctie het luchtafvoerkanaal
gesitueerd. De rioleringsleidingen voeren tussen de samengestelde kolom door en sluiten aan op de
achtergelegen standleiding, terwijl het luchtafvoerkanaal de retourlucht rechtstreeks naar buiten
blaast. Door aansluitpunten te maken tussen de dubbel uitgevoerde gevelkolommen kan bij
functiewijziging hierop “ingeplugd” worden, zodat aanpassing van de verticale leidingen niet nodig is.
Deze leidingen dienen echter wel op de mogelijk extra benodigde capaciteit gedimensioneerd te zijn
en zijn bij eventuele problemen bereikbaar door een zijpaneel in de tweede huid façade weg te
nemen. De capaciteit van deze leidingen, tezamen met de installatietechnische ruimtes op het dak,
zijn aan de hand van ontwerpgrafieken en globale berekeningsmethoden gedimensioneerd (zie
hiervoor bijlage G).

Figuur 8.03: Isometrie installatietechnisch systeem en gevelconstructie.
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§ 8.2. Dimensionering vloerliggers

De vloerliggers voeren de belasting op de massieve betonvloeren en de eventuele extra verdieping bij
de woonfunctie af naar de gevelkolommen. Aangezien deze liggers excentrisch worden belast (in
verband met het opvijzelen per 5,0 meter zijn de liggers dubbel uitgevoerd) dient het wegdraaien van
de liggers tijdens de montagesituatie voorkomen te worden. Ten tijde van deze montagefase worden
de 2 naast elkaar gelegen liggers gekoppeld d.m.v. aangeboute strips op de bovenflenzen. Deze
gaten in de bovenflens kunnen tijdens het opvijzelen van de bestaande vloeren gebruikt worden om
het profiel te versterken door er een HE-profiel op vast te bouten. Bij functiewijziging is deze koppeling
van strips niet meer benodigd, aangezien de aangelaste ankerstaven, die ingestort zijn in de
afwerkvloer, de rotatie van het profiel voorkomen. Omdat de vloerliggers gedimensioneerd zijn op 1 of
2 tussensteunpunten, dient het profiel versterkt te worden als deze steunpunten verwijderd worden.

De vloerliggers dienen echter tevens als doorvoer van de elektra- en communicatieleidingen. Ten
behoeve van de bereikbaarheid van deze leidingen zijn openingen in de bovenflens van de
vloerliggers benodigd. In eerste instantie zijn de momenten-nulpunten van de liggers de meest ideale
posities van deze openingen, omdat de invloed van de openingen op de sterkte en stijfheid van de
ligger in dat geval geminimaliseerd wordt. Bij verplaatsing van de tussensteunpunten zal echter de
momentenlijn veranderen, waardoor tevens de positie van de momenten-nulpunten gaat verschuiven.
Daarom zijn van het maatgevende belastinggeval (2 woonlagen) in figuur 8.05 de momentenlijnen van
de verschillende ondersteuningsvarianten weergegeven, waarbij de openingen in de bovenflens
gesitueerd zijn op de posities waar de momenten gereduceerd zijn tot maximaal 50% van het
optredende maximale steunpuntsmoment.

De vloerliggers worden na montage, het opleggen van de vloeren en het afwerken van de vloer met
een cement-deklaag gedeeltelijk volgestort met zelfverdichtend beton. De massa van het beton
verzorgt de warmte-opname bij een eventuele brand, zodat er kan worden volstaan met een dunnere
brandwerende bekleding tegen de onderflens. Er is uitgegaan van een brandwerendheid gedurende
60 minuten, aangezien deze vloeren niet tot de “hoofddraagconstructie” behoren. Bij instorting van
deze vloeren zal niet de gehele constructie van het gebouw bezwijken. De gevelkolommen en
stabiliserende vloerconstructie behoren uiteraard wel tot deze constructie en hebben
dienovereenkomstig wel een brandwerendheid van 120 minuten. Op het uitgeharde beton in de
vloerligger kunnen de elektra- en communicatieleidingen worden gelegd, terwijl de waterleidingen
(koud water, cv-leiding heen en cv-leiding retour), riolering en het luchtafvoerkanaal tussen de twee

Figuur 8.04: Verticale doorsnede vloerliggers.
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vloerliggers zijn gesitueerd. Het luchtkanaal wordt gevormd door een aangelaste strip aan de
vloerliggers, waarbij twee van deze vloerliggers tezamen een kanaal vormen.

De vloeren bestaan zoals vermeld uit een M200-vloer i.v.m. de geluidstechnische eisen die aan een
woningscheidende vloer worden gesteld. Bij transformatie van 3 kantoor-/hotellagen naar 4
woonlagen zal er echter een additionele vloer gemonteerd moeten worden. Deze vloer dient een laag
eigen gewicht te hebben, aangezien de vloer afsteunt op de daaronder gelegen vloerliggers en deze
liggers dus op die extra belasting gedimensioneerd moeten worden. Daarom is voor de later aan te
brengen vloer een woningscheidende, houten vloerconstructie gekozen (bijlage H). Een aanvullende

Figuur 8.05: Momentenlijn vloerligger bij verschillende ondersteuningsvarianten.

   
Figuur 8.06a en 8.06b: Aanzicht en horizontale doorsnede installatietechnische schacht t.p.v. gevelkolommen.
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eis daarbij is dat dit vloerpakket maximaal 250 mm dik mag zijn (i.v.m. de volgens het bouwbesluit
minimale netto verdiepingshoogte van 2,40 m). Dit is ook de reden dat er niet voor alle vloeren voor
deze constructie gekozen is, aangezien de vloerbelasting voor een kantoorfunctie dusdanig hoger is
dan die van de woonfunctie dat een houten vloerconstructie met een maximale hoogte van 250 mm
niet zou voldoen. De geluidswerende functie van de vloer wordt verzorgd door het zand en de isolatie,
die de ruimte tussen de vloerbalken opvult. Tezamen met de toepassing van een oplegvilt tussen de
vloerdelen en de balken i.v.m. beperking van het contactgeluid voldoet deze vloerconstructie aan de
geluidstechnische eisen.

De woonfunctie blijkt, door de extra vloerbelasting, maatgevend te zijn voor de dimensionering van het
profiel. Voor de berekening wordt verwezen naar bijlage I. Een selectie van deze resultaten is
opgenomen in tabel 8.01. Hieruit blijkt dat de situatie waarbij er sprake is van 1 tussensteunpunt, het
veld van 9,2 m maatgevend is voor de dimensionering van het profiel. Uitgaande van de staalkwaliteit
Fe360 ( u = 235 N/mm2) bedraagt de maximale unity-check 0,82. De optredende doorbuiging is
maximaal 32,9 mm, hetgeen kleiner is dan umax, toelaatbaar = 0,004  9200 = 36,8 mm. Het profiel voldoet
dus aan de sterkte- en doorbuigingseisen.

Tabel 8.01: Resultaten berekening vloerliggers.

1 TUSSENSTEUNPUNT
2 VELDEN 7,0 – 9,2 M

2 TUSSENSTEUNPUNTEN
3 VELDEN 5,0 – 6,2 – 5,0 M

WONING d = 193,8 N/mm2

umax, optredend = 32,9 mm
d = 71,6 N/mm2

umax, optredend = 2,5 mm
KANTOOR d = 149,2 N/mm2

umax, optredend = 25,0 mm
d = 55,1 N/mm2

umax, optredend = 1,9 mm
HOTEL d = 137,1 N/mm2

umax, optredend = 23,3 mm
d = 50,7 N/mm2

umax, optredend = 1,8 mm

Tijdens het opvijzelen van de vloeren is er geen tussensteunpunt aanwezig en worden de vloerliggers
daarom versterkt door er een HE240M-profiel op vast te bouten (zie figuur 8.07). Om de beide
profielen volledig te laten samenwerken dient de verbinding volledig schuifsterk te zijn. De maximaal
optredende afschuifkracht is bepalend voor het aantal benodigde bouten. Uit de berekening blijkt dat
er minimaal 2 rijen van 18 bouten per liggerhelft dienen te worden aangebracht. In principe worden de
bouten tevens enigszins op trek belast gezien het feit dat de vloerligger belast wordt en het
aangeboute HEM-profiel zich aan de bovenzijde van deze vloerligger bevindt. Deze belasting is echter
dusdanig gering, dat verwaarlozing gerechtvaardigd is.

De bouten kunnen evenredig verdeeld worden over de gehele lengte van het profiel (16200 / 36 = 450
mm h.o.h.), maar meestal worden de bouten meer aan de uiteinden van de ligger geconcentreerd
i.v.m. de verdeling van de schuifkrachten. Deze worden ter plaatse van de opleggingen hoger. Een
gangbare verdeling is ¾ Nf over het eerste kwart van de ligger, ¼ Nf over het tweede kwart, ¼ Nf over
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Figuur 8.07: Doorsnede vloerligger met opgebout HE-profiel.
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het derde kwart en wederom ¾ Nf over het laatste kwart nabij de oplegging. Dit resulteert in de
volgende resultaten: 13 paar bouten h.o.h. 310 mm, 5 paar bouten h.o.h. 810 mm, 5 paar bouten
h.o.h. 810 mm, en wederom 13 paar bouten h.o.h. 310 mm. Wellicht is het mogelijk om enkele bouten
te vervangen door pennen (deuvels). Door deze deuvels aan het HE240M-profiel te lassen, behoeven
niet telkens alle bouten aangedraaid te worden. Enkele bouten dienen uiteraard te blijven zitten zodat
het HE240M-profiel tezamen met de vloerligger door de belasting “omlaag getrokken” wordt. De
verbindingselementen worden echter voornamelijk op afschuiving belast, zodat pennen een goed
alternatief kunnen zijn.

Het optredende moment t.g.v. de belasting ten tijde van de montagesituatie bedraagt 748 kNm. Met
een Wy,el van de samengestelde doorsnede ter grootte van 4693  103 mm3 resulteert dit in een
maximaal optredende spanning van 160 N/mm2. De unitycheck bedraagt dan 0,68. Ter plaatse van
het maximale veldmoment bevindt zich weliswaar een opening in de vloerligger, maar gezien de unity-
check is er voldoende reservecapaciteit aanwezig om deze verzwakking mogelijk te maken. De
doorbuiging van de ligger is 55,7 mm, hetgeen kleiner is dan de maximaal toelaatbare doorbuiging
(0,004  16200 = 64,8 mm). De doorbuiging ten tijde van het opvijzelen van de vloeren wordt
weliswaar niet als relevant beschouwd, doch valt binnen de norm.

De tussensteunpunten zijn gecontroleerd op een combinatie van druk en buiging i.v.m. het mogelijk
excentrisch aangrijpen van de belasting aan de kop van het profiel (figuur 8.08). Uit tabel J.01 in
bijlage J volgt dat de maximale reactiekracht op een tussensteunpunt bij een woonfunctie 466 kN
bedraagt (met lbuc = 2,70 m) en bij een kantoorfunctie 359 kN (met lbuc = 3,60 m). Deze belastingen
gelden echter voor 1 segment van 5,0 m breedte, vandaar dat de rekenwaardes van de maximaal
optredende belasting op de kolom respectievelijk 2  466 = 932 kN en 2  359 = 718 kN bedragen. Het
excentriciteitsmoment is gesteld op 10 % van de belasting (woonfunctie 0,1 x 932 = 93 kNm en
kantoorfunctie 0,1 x 718 = 72 kNm). De optie van het HE180M-profiel resulteerde in unity-checks voor
achtereenvolgens de woning- en kantoorfunctie ter grootte van 0,82 en 0,73. Bij het kokerprofiel met
afmetingen 200x200x12,5 bedragen de unitychecks respectievelijk 0,95 en 0,77.

§ 8.3. Volgorde van werkzaamheden bij opvijzelen vloeren

In figuur 8.09a en figuur 8.09b is globaal aangegeven welke handelingen verricht dienen te worden
ten tijde van het opvijzelen van de vloerconstructie. Dit voorbeeld behandelt de onderste vloer van de
twee te vijzelen vloeren. Het vijzelen van de bovenste vloer verloopt in principe op dezelfde wijze,
waarbij de vloer echter i.p.v. afgestempeld tijdelijk opgehangen wordt aan de bovengelegen
stabiliserende vloerconstructie. Het vijzelen gebeurt m.b.v. 4 vijzels t.p.v. de nokken aan de
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Figuur 8.08: Schematisering tussensteunpunt.
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gevelkolommen, waarbij het tussensteunpunt tijdelijk verwijderd wordt. Versterking van de vloerliggers
met een opgebout HE-profiel is daarom noodzakelijk. Het vijzelen van de vloeren over 90 cm hoogte
gebeurt in 4 stappen  van 22,5 cm, aangezien dit niet in 1 keer haalbaar is door de maximale “uitslag”
van een vijzel van ongeveer 25 cm. Hierdoor dient de vloer meerdere malen afgestempeld te worden,
zodat de vijzels steeds iets hoger dan wel lager geplaatst kunnen worden. Als de gewenste hoogte
bereikt is wordt de ruimte tussen de oplegnok aan de gevelkolom en het oplegvlak van de vloerligger
na verwijdering van de vijzels opgevuld. Als de gehele vloer opgevijzeld is kan de binnengevel
gemonteerd worden. Tevens worden de leidingen weer tussen de dubbel uitgevoerde vloerliggers
geplaatst en aangesloten op de daarvoor bestemde units t.p.v. de gevelkolommen.

De horizontale stabiliteit van de vloer tijdens het vijzelen wordt verzorgd door de aangelaste platen
aan de vloerliggers. Hierdoor wordt het segment in het horizontale vlak als het ware tussen de
gevelkolommen gefixeerd, waarbij alleen een verticale translatie mogelijk is. Na opvijzeling van de
vloeren dienen tevens de trappen aan weerszijden van het gebruiksoppervlak aangepast te worden
(zie ook hoofdstuk 6, figuur 6.11).

Figuur 8.09a: Volgorde te verrichten handelingen bij opvijzelen vloerconstructie.
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Figuur 8.09b: Vervolg te verrichten handelingen bij opvijzelen vloerconstructie.

§ 8.4. Dimensionering stabiliserende vloerconstructie

De stabiliteit van het gebouw wordt verzorgd door de buigstijve elementen op de hoekpunten van het
gebouw. Het raamwerk van de gevelkolommen en –liggers voert de windbelasting op de gevels af
naar de “stabiliserende vloerconstructie”, die om de 11,70 m hoogte voorkomt. Deze als schijf
werkende vloerconstructie leidt de belasting naar de stabiliteitswanden en die op hun beurt naar de
fundering.

Deze vloerconstructie bestaat uit een zogenaamde railbalkvloer, die vooral veel bij civieltechnische
werken wordt gebruikt. Van deze voorgespannen liggers met een T-vormige doorsnede bevindt de
flens zich aan de onderzijde en het lijf aan de bovenzijde van de doorsnede (figuur 8.10). Naderhand
wordt er een bekisting tussen de lijven van deze liggers geplaatst, waarna er een constructieve
druklaag van 210 mm gestort wordt. Door het toepassen van een “omgekeerde T-vloer” zijn relatief
eenvoudig versterkingen in de vloer aan te brengen. Aangezien de opvijzelbare vloeren m.b.v.
tussensteunpunten op deze vloer afsteunen, dient de vloer versterkt te worden om de grote puntlasten
op te kunnen nemen. De belasting wordt dusdanig verdeeld, dat alle railbalkliggers meewerken m.b.t.
de krachtsafdracht. Hierdoor zijn dwarskoppelingen tussen de railbalkliggers t.p.v. de puntlasten
benodigd (zie verderop in § 8.4.). Tevens worden enkele sparingen in de vloer opgenomen t.b.v.
doorvoer van rioleringsleidingen naar de ondergelegen installatietechnische zone. Deze sparingen
zijn, evenals de leidingen tussen de dubbel uitgevoerde vloerliggers, h.o.h. 5,0 m gesitueerd, waarbij
de rioleringsleidingen niet door de railbalken heen gevoerd behoeven te worden. De breedte van deze
railbalkliggers bedraagt 1,20 m, zodat er per stramien van 5,0 m, 0,20 meter aan vrije ruimte
overgehouden wordt.

De railbalkliggers zijn opgelegd op de randbalken over de gevelkolommen (figuur 8.11). Deze
randbalken zijn 9,80 m lang, waarbij de koppelingen tussen de verschillende onderdelen tegelijkertijd
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met de constructieve druklaag in het werk gestort worden. Ter plaatse van de dubbele gevelkolommen
worden sparingen in de prefab balk opgenomen waardoor de rioleringsleidingen vanuit de
installatietechnische zone onder de stabiliserende vloerconstructie naar de schachten voor de
gevelkolommen kunnen worden geleid.

Uit tabel J.01, bijlage J blijkt dat de situatie waarbij er sprake is van 1 tussensteunpunt (2 velden van
7,0 en 9,2 m) maatgevend is m.b.t. de maximale belasting op dit tussensteunpunt (figuur 8.12). Er is
uitgegaan van de volgende belastinggevallen voor de railbalkconstructie:

3 kantoorverdiepingen:
1 ondergelegen kantoorverdieping, opgehangen aan railbalkconstructie
1 kantoorverdieping rechtstreeks op de railbalkvloer
1 bovengelegen kantoorverdieping, afgesteund op railbalkconstructie

4 woningverdiepingen:
1 ondergelegen woningverdieping, opgehangen aan railbalkconstructie
1 woningverdieping rechtstreeks op de railbalkvloer
2 bovengelegen woningverdiepingen, afgesteund op railbalkconstructie

1 woningverdieping / 2 kantoorverdiepingen:
1 ondergelegen woningverdieping, opgehangen aan railbalkconstructie
1 kantoorverdieping rechtstreeks op de railbalkvloer
1 bovengelegen kantoorverdieping, afgesteund op railbalkconstructie

1 kantoorverdieping / 3 woningverdiepingen:
1 ondergelegen kantoorverdieping, opgehangen aan railbalkconstructie
1 woningverdieping rechtstreeks op de railbalkvloer
2 bovengelegen woningverdiepingen, afgesteund op railbalkconstructie

Figuur 8.10: Dwarsdoorsnede stabiliserende vloerconstructie.

Figuur 8.11: Dwarsdoorsnede randbalk.
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Figuur 8.12: Schematisering railbalkligger.
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Uit tabel K.01, bijlage K blijkt dat 1 kantoorverdieping / 3 woningverdiepingen maatgevend is m.b.t. de
dimensionering van de railbalkconstructie. De punt- en q-last resulteren tezamen in de volgende
momenten:

Mpermanent aanwezig = 1689 kNm
Mrep = 1913 kNm
Md = 2364 kNm

Van een railbalkligger is een M-K-diagram gemaakt (zie figuur 8.13), aangezien de belasting dusdanig
hoog is dat het beton in de flens van de ligger ondanks de voorspankracht zal gaan scheuren. Tevens
kan met dit diagram de doorbuiging in de gebruiksfase worden bepaald.

De railbalkligger voldoet ruim m.b.t. het sterkte-criterium (unity-check = Md / Mu = 2364 / 3509 = 0,67).
De doorbuiging is volgens NEN 6720, artikel 8.6.2 bepaald (m.b.v. de kromming) en bedraagt 48,6
mm. De maximaal toelaatbare bijkomende doorbuiging is maatgevend (0,003  16200 = 48,6 mm),
zodat de ligger tevens op doorbuiging voldoet.

Om de belasting over de railbalkliggers te verdelen zijn koppelingen tussen de liggers noodzakelijk.
Deze koppelingen bevinden zich t.p.v. de stramienen van de tussensteunpunten. Er wordt gebruik
gemaakt van voorspanning, aangezien de krachten dusdanig groot zijn dat deze niet met gangbare
wapeningsstaven opgenomen kunnen worden. Tussen de lijven van de railbalkliggers wordt een balk
gestort, die vervolgens met de eerder aangebrachte voorspanwapening wordt voorgespannen.
Vervolgens wordt de druklaag over de railbalkliggers en koppelingen gestort, waardoor de hoogte van
de koppelingsbalk wordt vergroot en hierdoor de stijfheid en de mogelijk over te brengen belasting toe
neemt. Omdat er sprake is van puntlasten uit de tussensteunpunten die opgenomen dienen te worden
door 4 railbalkliggers, is ten eerste onderzocht hoeveel belasting elke railbalkligger opneemt. Hiervoor
dienen de railbalkliggers geschematiseerd te worden tot verende ondersteuningen, zoals weer-
gegeven in figuur 8.14. Uit  de berekening van de railbalkligger (zie bijlage K) blijkt dat de doorbuiging
73,8 mm bedraagt bij een moment t.g.v. 1913,7 kNm. Dit moment komt overeen met een puntlast (die
de overspanning van 16,2 m verdeeld in twee velden van 7,0 en 9,2 m) t.g.v. 481,3 kN. Met behulp
van de formule voor de axiale verkorting of verlenging kunnen de eigenschappen van het staafje
worden bepaald die de “fictieve veerstijfheid” van de railbalkligger moet simuleren (zie bijlage L).
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Figuur 8.13: M- -diagram railbalkligger.
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Het blijkt dat de koppeling in relatie tot de verende ondersteuningen dusdanig stijf is, dat de belasting
vrijwel gelijkmatig over de ondersteuningen wordt verdeeld (zie figuur 8.14).

Het moment onder de puntlast (694 kNm) resulteert in een benodigde voorspanning van 2 kabels van
6 strengen  12,9. Het opbuigend moment aan de einden van de schematisering (een gevolg van het
“doorgaan” van de ligger) bedraagt 317 kNm, wat opgenomen wordt door 5  20 bijgelegd in de
bovenzijde van de druklaag. De voorspanning loopt niet over het gehele segment door, aangezien er
in dat geval, t.g.v. de excentriciteit van de voorspanwapening in de doorsnede, een vergroting van dit
opbuigend moment zal optreden.

Naast het moment dient de koppeling tevens een afschuifkracht over te brengen. Aangezien de
koppeling in een later stadium dan de railbalkligger wordt gestort en er geen deuvels o.i.d. aanwezig
zijn tussen de beide elementen, zal de afschuifkracht tevens door de “voorspanwapening”
overgebracht moeten worden. De omhullingsbuis van de voorspanwapening wordt voor dit doel
gebruikt. De over te brengen afschuifkracht (Vd) op positie 1 bedraagt per ligger 385 kN, verdeeld over
2 omhullingsbuizen. Dit resulteert in een profiel  114,3 x 5,0. Op positie 2 bedraagt de afschuifkracht
784 kN. Een deel hiervan wordt door deuvelwerking van de omhullingsbuis opgenomen, de rest dient
opgenomen te worden door extra beugels in de flens van de railbalkligger. Deze flens ontbreekt op de
breuklijn van positie 1, waardoor de afschuifkracht op die plek door enkel de omhullingsbuis
overgebracht moet worden, waarop de buis ook is gedimensioneerd.

Conform deze berekening verloopt de dimensionering van de koppeling in het geval van 2
tussensteunpunten, 3 velden van 5,0 – 6,2 – 5,0 m. De breedte van deze koppelingsbalk is echter
gesteld op 350 mm. Er wordt hier volstaan met het enkel vermelden van de resultaten, de berekening
is tevens opgenomen in bijlage L. Het moment onder de puntlast bedraagt 441 kNm, wat resulteert in
1 kabel van 8 strengen  12,9. Het opbuigend moment bedraagt 201 kNm, 3  20 voldoen m.b.t. het
opnemen van de trekkracht. De afschuifkracht bedraagt 244 kN, hiervoor is een profiel  114,3 x 6,3
benodigd.

F = 2 x 784 = 1568 kN
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Figuur 8.14: Schematisering koppeling 1 tussensteunpunt, 2 velden 7,0 – 9,2 m.
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De randbalk wordt door de oplegnok excentrisch belast (zie figuur 8.15). Door tegelijk met het storten
van de druklaag de railbalk met stekankers aan deze druklaag te bevestigen, behoeft de randbalk niet
op wringing te worden uitgerekend. Ten tijde van de montage dienen de randbalken extra gesteund te
worden, aangezien door de excentrische oplegging van de railbalken de randbalk zal gaan torderen.

Door de railbalkliggers af te stempelen op de ondergelegen constructieve laag wordt de belasting op
de randbalk gereduceerd en dien ten gevolge daarvan ook de neiging tot rotatie. De afschuifkracht
van de oplegnok wordt door de ingestorte schuine ophangwapening opgenomen, de beugels zijn
gedimensioneerd op het over te brengen moment. De belasting op de oplegnok bedraagt 295 kN/m1,
maar omdat deze kracht grotendeels t.p.v. het lijf van de railbalkligger aangrijpt is de oplegnok
gedimensioneerd op 25% extra belasting (370 kN/m1).Het optredende moment bedraagt vervolgens
370  0,40 = 150 kNm (de afstand tussen de werklijn van de belasting en de hartlijn van de randbalk
bedraagt 0,40 m). De randbalk daarentegen is op de oorspronkelijke belasting t.g.v. 295 kN/m1

uitgerekend, aangezien er hierbij van uit gegaan wordt dat de oplegnok de belasting vrij gelijkmatig in

de balk zal inleiden. De randbalk wordt geprefabriceerd in lengtes van 10 m. De balk is echter
uitgerekend als een ligger op twee steunpunten, met een overspanning van 5,0 m (zie figuur 8.16).
Hierdoor zijn de reactiekrachten t.p.v. de steunpunten gelijk aan de belasting op 1 veld van 5,0 m
breedte. In het geval van een ligger over 3 steunpunten zal de middelste reactiekracht t.g.v. het
inklemmingsmoment groter zijn, waar de gevelkolom echter niet op gedimensioneerd is. Door in de
geprefabriceerde ligger van 10 m lengte in het midden een voeg op te nemen waardoor de ligger bij
belasten onmiddellijk op deze plek zal gaan scheuren, worden de aan te brengen koppelingen op de
bouwplaats verminderd en behoeft de gevelkolom niet verzwaard te worden. De benodigde wapening
voor de oplegnok en de randbalk is weergegeven in figuur 8.15.
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Figuur 8.15: Doorsnede randbalk.
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Figuur 8.16: Mechanica-schema randbalk.
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§ 8.5. Dimensionering gevelconstructie

Eén samengestelde gevelkolom draagt 5,0  8,0 = 40 m2 vloeroppervlak. Uit bijlage N volgt dat op de
helft van de kolom (koker van 250 x 450 x 16), per element van 11,7 m hoogte, een belasting ter
grootte van 5250 kN aangrijpt. Deze belasting komt aardig overeen met de ontwerpregel (voor o.a.
globale funderingsberekeningen) dat een gemiddeld kantoorgebouw 10 kN/m2 weegt (Fd = (5,0  9,0) 
10  18  1,35 = 11.000 kN per samengestelde kolom en dus 5500 kN per koker).

De samengestelde kolom wordt in de z-richting gesteund door de gevelliggers, die de belasting
kunnen afdragen naar een kernwand in hetzelfde vlak (figuur 8.17). Hierdoor is een aanzienlijke
reductie van de kniklengte van de gevelkolommen mogelijk. De mogelijkheid tot koppeling van de
twee profielen op meerdere plaatsen in de z-richting rechtvaardigd een berekeningswijze waarbij
uitgegaan wordt van een centrisch belaste kolom. De kniklengte is in dat geval immers een factor van
geringe betekenis. Volgens de berekening in bijlage N bedraagt de maximaal toelaatbare belasting
m.b.t. knik om de z-as 8564 kN. Dit resulteert in een unity-check ter grootte van 0,61 (5250 / 8564).

In de dwarsrichting van het gebouw (de y-richting) zijn de gevelkolommen echter niet gesteund (figuur
8.17). Er zijn weliswaar normaal gesproken wel tussengelegen vloeren aanwezig (2 bij een
kantoorfunctie en 3 bij een woonfunctie), maar deze fungeren niet als schijf en kunnen dus niet als
kniksteun aangemerkt worden. Vandaar dat uitgegaan is van een kniklengte van 10,55 m voor de
gevelkolommen in de y-richting, de totale hoogte van een element. Door deze aanzienlijke kniklengte
dient de kolom m.b.t. de berekening om de sterke as wel degelijk uitgerekend te worden op een
combinatie van druk en buiging. De eventueel optredende kop- en voetmomenten hebben een grotere
invloed dan de momenten t.g.v. de windbelasting. Uitgaande van de belasting ter grootte van 5250 kN
is er nog een maximale capaciteit voor het moment aanwezig ter grootte van 525 kNm (m.b.t. sterkte
en stabiliteit, zie bijlage N). M.b.v. een centreerplaat (180x180 mm2) worden de kop- en
voetmomenten tot deze waarde beperkt. De unity-check van de staal-betonkolom bedraagt in dat
geval 0,98.

De gevelstijlen zijn “praktisch” gedimensioneerd (bijlage O en figuur 8.18). Door een h.o.h. plaatsing
van de stijlen van 1,25 m is de belasting dusdanig klein dat de afmetingen van het profiel voornamelijk
door de minimale montageruimte bepaald worden i.p.v. de benodigde sterkte en stijfheid van het
profiel. De belasting qe.g. is gesteld op 0,90 kN/m1 en de belasting qw,rep bedraagt 1,93 kN/m1.
Uitgaande van een kokerprofiel 120x80x10 blijkt dat de maximale doorbuiging van het profiel 2,2 mm
(in het middenveld) en de maximale spanning 49,8 N/mm2 bedraagt. De optredende reactiekracht
t.p.v. een tussensteunpunt is ten hoogste 13,6 kN. Deze belasting wordt gebruikt om de gevelliggers
te toetsen.
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Figuur 8.17: Schematisering gevelkolom.
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De gevelliggers dienen gecontroleerd te worden op een combinatie van druk (t.g.v. de functie als
kniksteun) en buiging (t.g.v. de windbelasting). Het mechanica-schema is weergegeven in figuur 8.19.
De kracht in de gevelligger t.g.v. het steunen van de  gevelkolommen is afhankelijk van de kracht in
de te steunen staaf, evenals van het aantal te steunen staven. In bijlage P is bepaald dat deze axiale
kracht in de gevelligger 781 kN bedraagt (Nst;s;d in figuur 8.19). Ten gevolge van de excentrische
aansluiting tussen gevelkolom en –ligger kan er tevens een moment ontstaan aan de uiteinden van de
gevelligger. Hierdoor dient de rekenwaarde van het optredende moment t.g.v. de windbelasting tot
53,8 kNm verhoogd te worden.  De kracht Fd bedraagt, zoals hiervoor vermeld, 13,6 kN. Uitgaande
van een kokerprofiel 300x200x10 resulteert de unity-check van de doorsnede-berekening in een
alleszins acceptabele waarde van 0,83.

4,50

3,40

3,40

0,45

qw,repqe.g.

Figuur 8.18: Schematisering gevelstijl.
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Figuur 8.19: Schematisering gevelligger.
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Hoofdstuk 9. Stabiliteitssyteem

Er zijn een aantal varianten van het stabiliteitssysteem ontworpen die de benodigde stijfheid van het
gebouw moeten waarborgen. Het feit dat deze stabiliteitselementen op de hoekpunten van het
gebouw zijn geplaatst, heeft een grote invloed op de stijfheid van deze elementen. Aangezien er door
de situering een lage permanente belasting op deze wanden of kernen rust, zal, indien deze
elementen in beton zijn uitgevoerd, de doorsnede vrijwel meteen bij een windbelasting gaan scheuren.
Hierdoor dient de E-modulus, conform de VBC, met een factor α gereduceerd te worden:

(EI)rep = α  (E’b  I)

kortom: Erep = α  E’b

voor een kortdurende belasting geldt: α = α2 + α3  ω0 ≥ α4

Voor deze ontwerpberekening wordt uitgegaan van: f’ck = 35 N/mm2

kh = 1,0
Mextreem / Mpermanent = 2,5

Hieruit volgt: α2 = 0,225
α3 = 0,27
α4 = 0,475 (minimum)

De E-modulus van de gescheurde doorsnede bedraagt dus minimaal 0,475  31.000 = 15.000 N/mm2.
Deze kan eventueel verhoogd worden door het wapeningspercentage van de doorsnede te verhogen.

Figuur 9.01a en 9.01b: Schematisering windbelasting en samenwerking stabiliteitselementen aan de top t.b.v. handberekening.
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Tevens zijn als gevolg van het gekozen systeem “4 woonlagen / 3 kantoor-/hotellagen” geen
koppelingen tussen de wanden per verdieping mogelijk. Aangezien de plaats van de doorgangen van
het gebruiksoppervlak naar de kernen per functie verschillen, zijn alleen koppelingen tussen de
wanden aan weerszijden van deze openingen ter hoogte van de constructieve laag mogelijk (zie figuur
9.03). De maximale hoogte van deze koppelingen, ongeveer 1 meter, hart op hart 11,7 m is echter
onvoldoende om de krachten over te brengen. Vandaar dat er voor is gekozen om de wanden aan de
top buigvast te koppelen (figuur 9.01). Hierdoor werken de wanden samen m.b.t. het opnemen van de
windbelasting. Deze koppelingen tussen de wanden zijn verdeeld in een gedeelte met de eigenlijke
afmetingen van de balk en een gedeelte met een oneindige stijfheid, aangezien deze delen zich als
het ware in de wand bevinden. De windbelasting op de langsgevels wordt via de gevelliggers,
gevelkolommen en de als schijf werkende vloer, ter hoogte van deze koppelingen in de kernen
ingeleid.

Er zijn globale handberekeningen gemaakt van 4 mogelijke stabiliteitsconstructies, die hieronder
worden toegelicht.

§ 9.1. Variant 1: stabiliteitswanden in langs- en dwarsrichting

De stabiliteit van het gebouw wordt verkregen door de wanden in de dwars- en langsrichting van het
gebouw (figuur 9.02). Volgens de VBC mogen dwarswanden aansluitend aan de stabiliserende wand
tot een maximum van de helft van de hart-op-hart-afstand of tot een maximum van 0,2 maal de hoogte
van de wand bij de bepaling van het AKOM meegenomen worden. Hierdoor zou in theorie de gehele
wand in langsrichting meedoen bij het verzorgen van de benodigde stijfheid in de dwarsrichting van
het gebouw. Door de openingen in die wand zal dit effect echter verminderd worden, waardoor er
enkel gerekend is met een meewerkende breedte van 3,0 meter. Door deze aanname is het resultaat
van de handberekening m.b.t. dit effect, een dikte van 0,37 m, aan de veilige kant. Naast de
handberekening is deze variant tevens in de computer ingevoerd. Hierbij behoeft niet
noodzakelijkerwijs top = 0 te gelden (waarvan is uitgegaan bij de handberekening). Dit resulteert in
een minimaal benodigde wanddikte van 0,47 m.

Figuur 9.02a en 9.02b: Stabiliteitsconstructie, variant 1.
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§ 9.2. Variant 2: Kernconstructie op de uiteinden van het gebouw

Doel van deze variant was de meerdere, dure glijbekistingen te vervangen door 1 glijbekisting voor de
kern. De kern is geschematiseerd als een rechthoekig geheel, waarbij de twee helften per verdieping
worden gekoppeld (figuur 9.04). De stijfheid in de y-richting is door de situering van de openingen
groter dan de stijfheid in de x-richting, maar bleek desondanks niet voldoende om de benodigde
stabiliteit te garanderen. Door de kleine “arm” van de constructie (7,5 m) zijn wanden van 1,0 m dik
vereist, wat als niet acceptabel wordt beschouwd, zodat deze variant af valt.

§ 9.3. Variant 3: Voorgespannen stabiliteitswanden

Bij deze variant wordt er van uit gegaan dat het beton niet scheurt. Om dit te bereiken dienen de
eventuele trekspanningen geneutraliseerd te worden door de constructie voor te spannen. Het
voordeel van een ongescheurde doorsnede, is dat er gerekend mag worden met de “volledige” E-
modulus van beton, ongeveer 31.000 N/mm2. Hierdoor kan de wanddikte, vergeleken met variant 1
waarbij met een E-modulus van 15.000 N/mm2 is gerekend, met de helft gereduceerd worden.
Dezelfde doorsnede als bij variant 1 is gebruikt, enkel nu met een wanddikte van 0,25 m (figuur 9.05).
De windbelasting wordt opgenomen door een koppel (t.g.v. het samenwerken van de twee wanden
door de koppeling aan de top) en door de twee afzonderlijke wanden, waarbij dit laatste moment
verdeeld wordt overeenkomstig de verhouding tussen de buigstijfheden van die wanden. In
combinatie met het eigen gewicht van de constructie resulteert dit in een maximaal optredende
trekspanning van 9,1 N/mm2, die zoals vermeld door voorspanning geneutraliseerd dient te worden.
Hierdoor wordt de maximaal optredende drukspanning verhoogd tot (18,6 + 9,1 =) 27,7 N/mm2,
waarvoor een minimale betonkwaliteit B45 vereist is. Vooropgesteld dat het praktisch gezien mogelijk
is een wand van 250 mm dik voor te spannen, dient deze variant als de meest reële optie te worden
beschouwd.

Figuur 9.03: Aanzicht en schematisering kernwand. Figuur 9.04: Stabiliteitsconstructie, variant 2.
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§ 9.4. Variant 4: Dwarswanden in combinatie met wanden in de kopgevels

Tevens bestaat er nog de mogelijkheid om de wanden in de kopgevels mee te laten werken bij de
stabiliteit (figuur 9.06). Dit wordt echter door de schuine plaatsing van deze wanden dusdanig
complex, dat dit niet meer eenvoudig met de hand uit te rekenen is. Aangezien de kern behalve op
buiging tevens op torsie belast wordt, zullen welvingsspanningen in de open doorsnede een relatief
grote rol gaan spelen. Er is geprobeerd inzicht in de krachtswerking te krijgen m.b.v. een 3D-
computerberekening (zie bijlage Q en R). Om de toegepaste schematisering (betonnen wanden
worden geschematiseerd tot raamwerken, waarbij de afmetingen van de wanden de eigenschappen
van de verschillende elementen bepalen) te verifiëren is in eerste instantie een eenvoudige
kernconstructie met de hand uitgerekend. Door de geschematiseerde constructie tevens m.b.v. Ansys

Figuur 9.05a en 9.05b: Stabiliteitsconstructie, variant 3.

Figuur 9.06: Stabiliteitsconstructie, variant 4.
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uit te rekenen kan worden nagegaan of de schematisering een realistische weergave van de
spanningen en vervormingen oplevert. Hierbij bleek dat de computerberekening een 2 maal grotere
rotatie van de kernconstructie opleverde vergeleken met de handberekening. Volgens de theorie,
opgenomen in Proceedings Institution of Civil Engineers [18], bedraagt de afwijking t.o.v. de
handberekening maximaal zo’n 3,5%. Hieruit blijkt dat de schematisering ondanks het zorgvuldig
narekenen van de theorie een fout bevat die de grotere rotatie veroorzaakt. Hierbij is juist deze grotere
rotatie opmerkelijk, aangezien bij afwijkingen in berekeningsresultaten vaak sprake is van kleinere
rotaties of spanningen t.g.v. een impliciet opgelegde vormveranderingsvoorwaarde of een te grote
aanname van de stijfheden van de verschillende elementen. Omdat de schematiseringsfout bij deze
controle-berekening niet gevonden is, is de schematiseringswijze tevens niet te gebruiken voor de hier
ontworpen kernconstructie. Om toch de grote van de spanningen in de constructie te kunnen
achterhalen is een eindige elementen-berekening benodigd. In verband met het grote tijdsbestek van
een dergelijke berekening is besloten de berekening van deze laatste kernvariant achterwege te laten.
Desondanks is het nader onderzoeken van de schematiseringswijze wellicht zinvol, aangezien in dat
geval op een relatief eenvoudige manier en met gangbare rekenprogrammatuur een kern
nauwkeuriger gedimensioneerd kan worden.
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Hoofdstuk 10. Conclusie

“Het ontwerpen van een woon-/werktoren met een zodanige constructieve structuur dat de
verschillende ondergebrachte functies per verdieping uitwisselbaar zijn en de gebruiker een optimale
indelingsvrijheid geboden wordt, waardoor het gebouw, door deze flexibiliteit, relatief eenvoudig
aangepast kan worden aan de toekomstige vraag van de consument.”

Deze doelstelling, toegelicht in hoofdstuk 2, lag aan dit ontwerpproject ten grondslag. Getracht is om
een ontwerp voor een hoogbouwproject te ontwikkelen dat geschikt is voor zowel een kantoor-, hotel-
als woonfunctie. Hierbij is uitgegaan van het transformeren van 3 kantoor-/hotelverdiepingen tot 4
woonverdiepingen. De hoogtemaat voor een dergelijke “module”, aangenomen op 11,7 m om redenen
genoemd in hoofdstuk 6, bleek bij nader inzien wellicht aan de lage kant. Door deze aanname werd de
hoogte van de constructieve laag (de vloer die de opvijzelbare vloeren ondersteunt en die tevens de
windbelasting van de gevels naar de kernen afvoert) beperkt tot ongeveer 0,8 m. Bij een gelijkmatig
verdeelde belasting (“normale situatie”) voldoen railbalkliggers met deze hoogte voor een
overspanning van 16,2 m. Er is in dit geval echter sprake van meerdere puntlasten wat een
aanzienlijke invloed heeft op het optredende moment in de liggers. In een vroeg stadium van het
project is dit onvoldoende onderkend, waardoor relatief veel complexe ingrepen moesten worden
toegepast om de vloer te laten voldoen. Ditzelfde geldt voor de koppelingen tussen de railbalkliggers,
die door de minimale hoogte voorgespannnen moesten worden. Beperking van de elementhoogte is
nagestreefd i.v.m. de concurrentiepositie van het systeem met de variabele verdiepingshoogte t.o.v.
het systeem met de vaste verdiepingshoogte, wat door repetitie van elementen een aanzienlijke
voorsprong heeft op economisch gebied. Verhoging van de constructieve laag is, ondanks de hogere
kosten voor geveloppervlak en de ongunstigere verhouding tot het systeem met de vaste
verdiepingshoogte, wellicht economisch gezien gunstiger, aangezien deze dure oplossingen in de
constructieve laag in dat geval achterwege kunnen blijven.

Een ander kenmerk van het ontwerp wat een groot effect had op de dimensionering van de
stabiliteitsconstructie is het feit dat de kernen een relatief klein deel van het eigen gewicht van het
gebouw afdragen naar de fundering. Dit is een gevolg van de keuze om de stabiliteitselementen tegen
het vrij indeelbare vloeroppervlak te plaatsen, waardoor de vloeren tussen deze twee kernen
eenvoudiger opgevijzeld kunnen worden. Door het ontbreken van deze belasting zal het beton van de
kernen reeds bij een geringe horizontale belasting gaan scheuren, wat een grote invloed heeft op de
in rekening te brengen stijfheid van het beton. Dit gegeven was reeds in een vroeg stadium van het
project bekend, maar is toen geaccepteerd, door de vele voordelen die een vrij indeelbare
rechthoekige plattegrond bood. Nog steeds overheerst het gevoel dat in dat stadium de juiste keuzes
zijn gemaakt om de flexibiliteit te waarborgen, maar hieruit blijkt wederom dat het inbouwen van
flexibiliteit zijn prijs heeft: om functieverandering in de toekomst mogelijk te maken dienen vooraf
reeds investeringen te worden gemaakt in duurdere constructieve en installatietechnische
oplossingen.

Het systeem van de variabele verdiepingshoogte heeft weliswaar een grote invloed op de keuzes van
het constructieve en installatietechnische systeem, het biedt ook ongekende mogelijkheden. Een grote
verscheidenheid in woningtypes is mogelijk: “doorzonappartementen”, studio’s, maisonnettes en  “Le
Corbusier-woningen” zijn enkele voorbeelden. Bij een kantoor- of hotelfunctie bedraagt de bruto
verdiepingshoogte 3,60 m zodat voldoende ruimte beschikbaar is voor toepassing van een verlaagd
plafond of verhoogde vloer om de extra benodigde installatietechnische leidingen te herbergen. In het
uiterste geval, dit is constructief gezien mogelijk, kunnen de opvijzelbare vloeren totaal verwijderd
worden en ontstaat een ruimte met een vrije hoogte hoogte van 10,55 m. Activiteiten waarbij een
dergelijke vrije hoogte benodigd of gewenst zijn (te denken valt aan een bioscoopzaal of
tentoonstellingsruimte) kunnen in dat geval tevens in dit gebouw plaatsvinden. Naast deze
constructieve mogelijkheden is er een installatietechnisch systeem ontworpen dat een relatief
eenvoudige functiewijziging ondersteunt. Mede door het feit dat gebruik is gemaakt van een zonering
voor constructieve en installatietechnische elementen is er sprake van een hoge mate van
indelingsflexibiliteit.
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De voordelen van het ontworpen systeem t.o.v. het systeem met de vaste verdiepingshoogtes liggen
dan ook duidelijk op het gebied van het multifunctioneel gebruik van de ruimte. Op economisch gebied
zal dit systeem in eerste instantie niet de voorkeur genieten boven het traditionele systeem, maar door
de extra woonlaag is er echter wel sprake van enige “financiële speelruimte”. Uitgaande van een m2-
prijs voor appartementen op een dergelijke locatie van ƒ4000,- resulteert dit tezamen met een
oppervlakte per woonlaag van 450 m2 in een extra opbrengst van ƒ1,8 miljoen. Uit deze grove
benadering blijkt dat de extra investeringen per segment van 11,7 m hoogte uit deze opbrengsten
terugverdiend moeten kunnen worden om het systeem economisch haalbaar te maken. Daarom is het
wellicht interessant om het systeem op uitvoeringstechnisch en kostentechnisch gebied nader te
onderzoeken. De potentiële mogelijkheden van het systeem maakt dit vervolgonderzoek zeker de
moeite waard.

Concluderend kan gesteld worden dat, op een wellicht ongebruikelijke doch originele wijze, met dit
ontwerp ruimschoots wordt voldaan aan de doelstelling van dit afstudeerwerk: het ontwerpen van een
multifunctioneel, flexibel hoogbouwproject.
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Bijlage A. Vergelijking mogelijkheden vaste en variabele
 verdiepingshoogtes

VASTE VERDIEPINGSHOOGTES VARIABELE VERDIEPINGS-
HOOGTES BINNEN EEN
MEGASTRUCTUUR

AANPASBAARHEID Minder ingrijpende veranderingen

Minder mogelijkheden,
verdiepingshoogtes tot
+/- 3,60 m (bruto)

Bij verandering zeer ingrijpend,
scheidingswanden, kanalen,
aansluitingen dienen aangepast
te worden

Veel mogelijkheden, hoogtes tot
+/- 10,50 m misschien mogelijk!

FLEXIBILITEIT Lichte scheidingswanden Lichte scheidingswanden

Mogelijkheid tot woningen over twee
verdiepingen

CONSTRUCTIE Relatief standaard,
belastingafdracht gevel per vloer
(verticaal om de 3,60 m)

Ingrijpende oplossingen nood-
zakelijk m.b.t. belastingafdracht
gevel (verticaal om de 10,50 m)

I.v.m. de netto-hoogte van 2,40 m bij
woonfunctie afsteunen op onderste
vloer, hierdoor dikkere vloer
benodigd (tussengelegen verdieping
min. 2,70 m hoog)

ARCHITECTUUR Hogere mate van architectonische
vrijheid

Megastructuur maakt wezenlijk
onderdeel uit van  de architectuur

INSTALLATIES Nadruk leggen op kleine diameters,
“slimme” oplossing m.b.t.
leidingverloop noodzakelijk

Koeling bij woonfunctie
gemakkelijker te verwezenlijken
door aanwezigheid verlaagd plafond

Door uniforme verdiepings-hoogtes
mogelijkheid tot toepassing van
kantoor-/hotel-/woonmodules

Bij kantoor-/hotelfunctie leiding-
verloop minder snel knelpunt door
aanwezigheid grote ruimte boven
verlaagd plafond (of verhoogde
vloer)

Nadruk leggen op beperking
vloerdikte, geen verlaagd plafond
toepassen bij woonfunctie

Koppeling van installaties per 4
woon- of 3 kantoor-/hotellagen,
minder ingebouwde overcapaciteit

ECONOMIE Grote mate van “economisch
onbruikbare” hoogtes, tenzij dit
omgezet kan worden in
kwaliteitsverhoging verblijfsruimtes

Relatief lage kosten bij
functiewijziging

Winst van een extra woonlaag per 3
kantoor-/hotellagen

Hoge kosten bij functiewijziging
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Bijlage B. Overzicht installatietechnische kenmerken

WONING KANTOOR HOTEL
VERDIEPINGSHOOGTE  2,40 m

2,50 m gangbaar
 2,60 m

2,70 m gangbaar 2,60 m gangbaar
LUCHTKWALITEIT
Personendichtheid:
Ventilatiedebiet:
Temp. factor binnenopp:
Ventilatievoud:

1/10 m2

18 m3/h/persoon
 0,65

2 h-1

1/10 m2

35-50 m3/h/persoon
 0,50

2,5-3,5 h-1

1/10-15 m2

30 m3/h/persoon
 0,65

COMFORT
Metabolisme:
Relatieve vochtigheid:
Luchtsnelheid:
Energieprestatiecoëff:
Ruimte-temperatuur:

Open gevel
58-70 W/m2

40-60 %
0,10-0,20 m/s

 1,0
20-23

Open gevel
70-110 W/m2

40-60 %
0,15-0,25 m/s

 1,6
18-23

 25
weeg-uren conform
Rijksgebouwen
Dienst

Gesloten gevel
58-70 W/m2

40-60 %
0,10-0,20 m/s

 2,1
20-23

GELUID
Karakteristieke geluid-
wering binnen-buiten:

Installaties:
Computers:
Vergaderen:

Karakteristieke
Isolatie-index:
woningscheidend:
won. scheid. verblijfsgeb:
binnen 1 woning:

verschil tussen
belasting en 35 dB(A)

 20 dB(A)
 30 dB(A)

 0 dB
 -5 dB
 -20 dB

verschil tussen
belasting en 40 dB(A)

 40 dB(A)
 45 dB(A)
 35 dB(A)

verschil tussen
belasting en 35
dB(A)

 30 dB(A)

 -5 dB
VERLICHTING
Computerwerk:
Tekenwerk:

Luminantieverhouding:
Equivalente daglichtopp:
Verblijfsruimte:

 200 lux

10 % vloeropp.
 0,5 m2

 500 lux
300 lux
500 lux
range: 200-800 lux
1:3:10
5 % vloeropp.

 200 lux

7 % vloeropp.
 0,35 m2

WARMTELAST

in het vertrek:

Gedurende langere
tijd verwarmen

15-30 W/m2

Alleen gedurende
werktijden verwarmen

30-45 W/m2

Individueel regel-
baar i.v.m. niet altijd
volledige bezetting,
onregelmatige tijden
van verwarmen
15-30 W/m2

KOELLAST

Interne zone:
Gevel zone:

Vaak niet toegepast

10-20 W/m2

40-60 W/m2

Afhankelijk van
gebruik en bouw-
fysisch ontwerp
30-45 W/m2

70-90 W/m2

Afhankelijk van
kwaliteitsniveau
hotel
10-20 W/m2

40-60 W/m2
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WONING KANTOOR HOTEL
LUCHTVERVERSING/
VENTILATIE

Verblijfsgebied:

Verblijfsruimte:

Keuken:
Badkamer:
Verkeersruimte:
Vergaderkamer:

Relatief laag,
behoefte aan
mogelijkheid open
zetten ramen

 0,9 l/s/m2

 21 l/s
 42 l/s
 0,9 l/s/m2

 7 l/s
 21 l/s
 14 l/s
 0,7 l/s/m2

Relatief hoog, tevens
behoefte aan
individuele
beïnvloedbaarheid
door open zetten
ramen

 1,3 l/s/m2

 1,0 l/s/m2

 6,0 l/s/m2

Gemiddeld, gesloten
gevel mogelijk i.v.m.
geringe bezetting
overdag

 1,0 l/s/m2

 0,8 l/s/m2

 0,7 l/s/m2

WATERVERBRUIK/
RIOLERING

Relatief veel
leidingen t.p.v.
badkamer, keuken en
toilet, max.
leidingdiameter
125 mm.

Relatief weinig,
geconcentreerd t.p.v.
toiletgroepen en
pantry’s, max.
leidingdiameter
125 mm, totaal tot
max. 200 mm.

Geconcentreerd
t.p.v. badkamers,
max. leiding-
diameter 125 mm (1
kamer), totaal tot
max. 200 mm.

VERMOGEN ELEKTRA WA, droger, VW,
kookplaat, grote
boiler

25 VA/m2

Computers, printers,
kopieerapparatuur,
veel verlichting, kleine
boiler
55 VA/m2

Veel boilers van
gemiddelde grootte

55 VA/m2

DATA Relatief weinig

Internet, kabel,
telefoon

Veel leidingen + i.v.m.
aanpassen aan
toekomst
overcapaciteit
inbouwen

Internet, telefoon,
intern netwerk

Gemiddelde
hoeveelheid
leidingen

Internetaansluiting,
kabel, telefoon,
intern netwerk
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Bijlage C. Evaluatie ontwerpvarianten

CIRKELVORMIGE
PLATTEGROND

PARALLELLOGRAM-
VORMIGE PLATTEGROND,
2 KERNEN

AANPASBAARHEID Mega-structuur minder goed
toepasbaar door  hoogte-
verschil tussen vloeren en
lift/trappenhuis, variant beter
geschikt voor systeem met
vaste verdiepingshoogtes

Variant zeer geschikt voor
zowel systeem met vaste
verdiepings-hoogtes als
systeem met variabele
verdiepingshoogtes

FLEXIBILITEIT Grote invloed op indeling, bij
alle functies dient deze
gerelateerd te worden aan de
cirkelvormige plattegrond,
hierdoor “opgelegde” indeling
met gang rond de kern of het
atrium

Orthogonale structuur,
waarbinnen veel verschillende
indelingen mogelijk zijn

CONSTRUCTIE Betonnen kern in combinatie
met raamwerk

Ophangen verdiepingen aan
kern

Gevelbuis

Centrisch belaste kern

Vloeren overspannen mogelijk
van kern (of atrium) tot gevel, in
dat geval geen extra
vloerliggers noodzakelijk

Betonnen kernen in combinatie
met raamwerk

“Brugconstructie”

Asymmetrisch belaste kernen

Door grote gevel-afstand vloer
afsteunen op vloerliggers die
overspannen van gevel tot
gevel, waarbij wellicht nog
extra tussensteunpunten
vereist zijn

ARCHITECTUUR Gevelbeeld onafhankelijk van
oriëntatie, slanke toren vanuit
alle richtingen

Optimale benutting van daglicht
en uitzicht (bij toepassing van
kernconstructie in centrum
gebouw)

Twee totaal verschillende
verschijningsvormen, slanke
en gedrongen aanzichten

Uitzicht beperkt tot noord-oost /
zuid-west richting

INSTALLATIES Automatische voorkeur tot
toepassing van ringleiding t.p.v.
gevel, eventueel aanwezig
atrium kan deel uitmaken van
klimaatbeheersingssysteem

Leidingen kunnen in gangzone
of gevelzone gesitueerd
worden, vanuit 1 of beide
kernen, meer mogelijkheden

ECONOMIE Relatief standaard-oplossing,
dus economisch gunstig, vorm
kern ongunstig m.b.t.
indelingsmogelijkheden

Dure variant door dubbele kern



H. Strating – T. U. Eindhoven – Faculteit Bouwkunde – Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 105

"Flex-toren", ontwerp voor een multifunctioneel, flexibel hoogbouwproject

Bijlage D. Vergelijking gevelvarianten

BUITENGEVEL STEUNT AF
OP GEVELLIGGERS
3,4 – 4,5 – 3,4 M

SAMENWERKENDE
ELEMENTEN IN BINNEN- EN
BUITENGEVEL,
OVERSPANNING 10,3 M

CONSTRUCTIE Gevelstijlen buitengevel
ophangen t.p.v. stabiliserende
vloerconstructie, tussen-
steunpunten t.p.v. de
permanente gevelliggers, stijlen
h.o.h. 1,25 m

Binnengevel tussen de vloeren
gemonteerd, dient in zijn geheel
verwijderd te worden bij
functiewijziging

Gevelliggers fungeren tevens
als kniksteun in het gevelvlak
voor gevelkolommen,
max lbuc = 4,5 m

Gevelkolommen op buiging en
normaalkracht belast door
krachtsafdracht windbelasting
via gevelliggers en kolommen
naar stabiliserende
vloerconstructie

Gevelstijlen in binnen- en
buitengevel werken samen
m.b.t. opnemen windbelasting,
stijlen momentvast gekoppeld
om de 2,9 – 4,5 – 2,9 m,
elementen h.o.h. 1,25 m

Vloeren tussen de
binnengevels gelegen,
gevelconstructie behoeft niet
aangepast te worden bij
functiewijziging, gevelindeling
daarentegen wel

Geen kniksteunen t.b.v.
kolommen in de gevel
aanwezig, lbuc = 10,3 m

Windbelasting rechtstreeks
door gevelelementen naar
stabiliserende vloeren
afgevoerd, korte “route” dus
gunstig

THERMISCHE ISOLATIE Thermische scheiding binnen-
en buitengevel goed
controleerbaar

Koudebruggen (bij niet isoleren
gevelliggers) t.p.v. aansluiting
gevelligger met kolom

Door constructieve koppeling
stijlen binnen- en buitengevel
thermische scheiding moeilijk
realiseerbaar

Koudebruggen t.p.v.
horizontale koppelingen
binnen- en buitengevel

GELUIDSISOLATIE Door montage binnengevel
tussen de vloeren
geluidsisolatie beter
beheersbaar

Vrij houden opvijzelbare
vloeren van de
gevelconstructie resulteert in
risico op geluidslekken
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Bijlage E. Uitgangspunten berekening

ONDERDEEL BELASTING
MONTAGE-SITUATIE VBI-M200-vloer (massief):

Afwerking (deklaag):

Permanente belasting:

4,8 kN/m2

1,0 kN/m2

---------------+
5,8 kN/m2

WONING Vloerconstructie:
Lichte scheidingswanden:

Permanente belasting:

Woningscheidende wanden
over twee verdiepingen:

Veranderlijke belasting:

Extra vloer:
Houten balklaag incl. zand:
Plafond + leidingen:
Lichte scheidingswanden:

Permanente belasting:

Veranderlijke belasting:

5,8 kN/m2

0,5 kN/m2

---------------+
6,3 kN/m2

2,6 kN/m1 per vloerligger

1,75 kN/m2, ψ = 0,4

3,0 kN/m2

0,25 kN/m2

0,50 kN/m2

---------------+
3,75 kN/m2

1,75 kN/m2, ψ = 0,4
HOTEL Vloerconstructie:

Plafond + leidingen:
Scheidingswanden:

Permanente belasting:

Veranderlijke belasting:

5,8 kN/m2

0,25 kN/m2

1,5 kN/m2

---------------+
7,55 kN/m2

1,75 kN/m2, ψ = 0,4
KANTOOR Vloerconstructie:

Plafond + leidingen:
Scheidingswanden:

Permanente belasting:

Veranderlijke belasting:

5,8 kN/m2

0,25 kN/m2

1,5 kN/m2

---------------+
7,55 kN/m2

2,5 kN/m2, ψ = 0,5
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Bijlage F. Benodigde vermogens van installaties

WONING KANTOOR HOTEL
WARMTELAST [kW]

per verdieping:
per element (3 kantoor-
/hotellagen of 4
woonlagen):
per gebouw (5 kantoor-
lagen met 24 woonlagen
of 18 kantoor-/hotellagen):

    7,5 -   15

  30    -   60

255    - 473

  15 -   22,5

  45 -   68

345 - 520

    7,5 -   15

  23    -   45

210    - 345
KOELLAST [kW]

per verdieping:
per element (3 kantoor-
/hotellagen of 4
woonlagen):
per gebouw (5 kantoor-
lagen met 24 woonlagen
of 18 kantoor-/hotellagen):

  16 -   24

  62 -   96

530 - 770

  29 -   38

  86 - 113

670 - 870

  16 -   24

  47 -   72

430 - 620
LUCHTVERVERSING
[m3/h]

ventilatiedebiet

per verdieping:
per element (3 kantoor-
/hotellagen of 4
woonlagen):
per gebouw (5 kantoor-
lagen met 24 woonlagen
of 18 kantoor-/hotellagen):

norm

per verdieping:
per element (3 kantoor-
/hotellagen of 4
woonlagen):
per gebouw (5 kantoor-
lagen met 24 woonlagen
of 18 kantoor-/hotellagen):

900

3600

30350

1600

6400

50150

1750   - 2500

5250   - 7500

40250 - 57500

2350

7050

54050

1000   - 1500

3000   - 4500

26750 - 39500

1800

5400

44150
ELEKTRA [kVA]

per verdieping:
per element (3 kantoor-
/hotellagen of 4
woonlagen):
per gebouw (5 kantoor-
lagen met 24 woonlagen
of 18 kantoor-/hotellagen):

12,5

50

437,5

27,5

82,5

632,5

27,5

82,5

632,5
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Bijlage G. Dimensionering installatietechnische ruimtes

MACHINEKAMER LIFTEN:
breedte (= schachtbreedte) = 2100 mm
diepte (= schachtdiepte + 2100 mm) = 2600 + 2100 = 4700 mm
hoogte = 2100 mm

KETELRUIMTE [9]:
maximale warmtelast volgens bijlage 6 bij kantoorfunctie: 520 kW per laag
per installatieruimte boven kern: 0,26 MW
afmetingen ketelruimte uit ontwerpgrafiek: l x b x h = 3,0 x 4,5 x 2,5 m

KOELMACHINERUIMTE [9]:
maximale koellast volgens bijlage 6 bij kantoorfunctie: 870 kW per laag
per installatieruimte: 0,45 MW
afmetingen koelmachineruimte uit ontwerpgrafiek: l x b x h = 9,0 x 6,5 x 2,5 m

LUCHTBEHANDELINGSKASTEN PER KANTOOR-/HOTELLAAG:
maximale ventilatiedebiet: 2500 m3/h
per installatieruimte in kern: 1250 m3/h = 0,35 m3/s
luchtsnelheid: 5,0 m/s
hieruit volgt: benodigde kanaaloppervlakte: 0,07 m2

kanaalafmetingen: b x h = 0,30 x 0,25 m
minimaal benodigde opening in kernwand (heen en retour): b x h = 0,80 x 0,35 m
afmetingen luchtbehandelingskastruimte: l x b x h = 2,0 x 2,0 x 2,5 m

Figuur G.01: Installatieruimte niveau 96,3+P.

Figuur G.02: Installatieruimte niveau 99,0+P.
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Tabel G.01: Aansluitpunten t.p.v. gevelkolommen.

WONING KANTOOR / HOTEL
LUCHTAFVOER luchtverversing = 0,9 L/s/m2 [bijlage 2]

per aansluitpunt: 5,0 x 8,0 = 40 m2

hieruit volgt: luchtafvoer = 0,36 m3/s
luchtsnelheid: 5,0 m/s
afmetingen luchtkanaal:
b x h = 0,20 x 0,04 m

RIOLERING 1 leiding,
diameter = 125 mm

1 leiding,
diameter = 125 mm

CENTRALE VERWARMING 1 aanvoerleiding,
 25 mm

1 retourleiding,
 25 mm

1 aanvoerleiding,
 25 mm

1 retourleiding,
 25 mm

aansluitingen t.b.v.
eventueel naverwarmen
geconditioneerde lucht
m.b.v. convectoren

WATER-AANSLUITING 1 leiding,
 25 mm

1 leiding,
 25 mm

ELEKTRA 1 aansluiting,
 16 mm

1 aansluiting,
 16 mm

CAI-AANSLUITING 1 1
ISDN-AANSLUITING 1 1
INTERCOM-AANSLUITING 1 1

STANDLEIDING RIOLERING T.P.V. GEVELKOLOMMEN [10]:

per woning aanwezig: 1 keukengootsteen: 1 x 0,75 = 0,75 L/s
2 wastafels: 2 x 0,5 = 1,0 L/s
1 wasautomaat: 1 x 0,75 = 0,75 L/s
1 vaatwasser: 1 x 0,75 = 0,75 L/s
1 douche: 1 x 1,0 = 1,0 L/s
1 toilet: 1 x 2,0 = 2,0 L/s

____________+

totaal: Qi = 6,25 L/s

capaciteit samengestelde afvoer: Qs = p  √Qi

Qi = 6,25 L/s
p = gelijktijdigheidsfactor, voor woningen p = 0,5
Qs = 1,25 L/s  2,0 L/s

   (grootste aangesloten afvoercapaciteit)
ontwerpdebiet verzamelleiding = 2,0 L/s

afvoercapaciteit leidingdiameter 125 mm tussen vloerliggers: Qa = 315  f  C  d5/2  L1/2

f = 1,0
C =   log (3  (d/K))

 = 18
d = 0,015 (binnendiameter
leidingdiameter 125 mm)
K = 0,001

C = 45,7
L = 0,01 (afschot m/m)
Qa = 6,5 L/s  2,0 L/s VOLDOET
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capaciteit standleiding: Qo =   s  d2

 = 400 m/s
s = 1,0 (afvoerfactor)
d = ? (benodigde binnendiameter standleiding)
24 woonlagen: Qo = 24  1,25 = 30 L/s, echter niet alle aansluitingen in

gebruik, stel 2/3
Qo = 2/3  30 = 20 L/s

d = 0,24 m
leidingdiameter standleiding = 250 mm VOLDOET

ELEKTRALEIDINGEN T.P.V. GEVELKOLOMMEN [10]:

maximaal benodigde capaciteit totale gebouw 632,5 kVA [bijlage 6]
per leidingschacht: 632,5 / 14 = 45 kVA
45kVA / 230 V = 196 A
benodigde koperdoorsnede = 70 mm2 (maximaal belastbaar tot 200 A)
hostalytbuis met diameter van 38-40 mm kan twee van deze draden herbergen
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Bijlage H. Dimensionering vloerconstructies

WONINGSCHEIDENDE BETONNEN VLOER

M200-vloer voldoet (zie computeruitvoer)

WONINGSCHEIDENDE HOUTEN VLOER

balklaag 96x196 h.o.h. 410 mm voldoet (zie computeruitvoer)

STALEN VLOERLIGGERS:

overspanning = 5,0 m
belasting = gelijkmatig verdeelde q-last

permanente belasting: 3,4  3,75 = 12,75 kN/m
eigen gewicht ligger = 0,5 kN/m

___________+
permanente belasting = 13,25 kN/m

veranderlijke belasting: 3,4  1,75 = 5,95 kN/m

doorbuiging:  = 5/384  ((13,25 + 5,95)  50004) / (2,1  105  Iy))  0,004  5000 = 20 mm
Iy,benodigd = 3720 cm4

HE 180 B (Iy = 3831 cm4) VOLDOET

sterkte: Md = 1/8  (1,2  13,25 + 1.5  5,95)  5,02 = 77,6 kNm
Wy,benodigd = (77,6  106) / 235 = 330 cm3

HE 180 B (Wy = 425 cm3) VOLDOET

5,0 5,0 5,0

3,4

3,4

3,4

3,4

2,6

16,2

balklaag 96 x 194 
h.o.h. 410

HE180B M200

Figuur H.01: Woningscheidende houten vloerconstructie (links) en M200 vloer (rechts).

multiplex, 20 mm
vilt

balkhout, 96 x 194 

isolatie, 50 mm

zand, 100 mm

2 x gipsplaat 12,5 mm

250

Figuur H.02: Principe-opbouw woningscheidende houten vloerconstructie.
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Bijlage I. Dimensionering vloerliggers

Ten behoeve van de berekening van de vloerliggers dient eerst het axiaal kwadratisch oppervlakte
moment van deze liggers berekend te worden.

BEREKENING Iy VLOERLIGGER, VOLLEDIGE DOORSNEDE

neutrale lijn: 350  25  12,5 =   109375
2  (250  8  150) =   600000
240  35  257,5 = 2163000         +

   2872375

neutrale lijn = 2872375 / 21150 = 136 mm

Iy: 1/12  350  253 + 350  25  123,52 = 133912917
2  (1/12  8  2503 + 8  250  142) =   21617333
1/12  240  353 + 240  35  121,52 = 124860400     +

Iy = 28039  104 mm4

Wy,el = 28039  104 / 139 = 2017  103 mm3

A = 211,5  102 mm2

BEREKENING Iy VLOERLIGGER, GEREDUCEERDE DOORSNEDE

neutrale lijn: 350  25  12,5 =   109375
2  (250  8  150) =   600000
140  35  257,5 = 1261750         +

   1971125

neutrale lijn = 1971125 / 17650 = 112 mm

Iy: 1/12  350  253 + 350  25  99,52 =   87082917
2  (1/12  8  2503 + 8  250  382) =   26609333
1/12  140  353 + 140  35  145,52 = 104234433     +

Iy = 21793  104 mm4

Wy,el = 21793  104 / 163 = 1337  103 mm3

A = 176,5  102 mm2

240

250

350

8
35

25

136

n.l.

Figuur I.01: Doorsnede vloerligger.

112

350

25

250

8

240

35

n.l.

70 100 70

Figuur I.02: Doorsnede vloerligger t.p.v. opening.
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Op basis van de ontwerpbelastingen, opgenomen in bijlage 5, kan de controleberekening van de
vloerliggers uitgevoerd worden.

WONING

q1: permanente belasting: eigen gewicht ligger =   2,4 kN/m1

vloerbelasting = 5,8  2,5 = 14,5 kN/m1

woningscheidende wand =   2,6 kN/m1

veranderlijke belasting: vloerbelasting = 2,5  1,75 =   4,375 kN/m1

q2: permanente belasting: eigen gewicht extra vloer = 3,75  2,5 =   9,375 kN/m1

veranderlijke belasting: vloerbelasting extra vloer = 1,75  2,5 =   4,375 kN/m1

KANTOOR

q1: permanente belasting: eigen gewicht ligger =   2,4 kN/m1

vloerbelasting = 7,55  2,5 = 18,875 kN/m1

veranderlijke belasting: vloerbelasting = 2,5  2,5 =   6,25 kN/m1

HOTEL

q1: permanente belasting: eigen gewicht ligger =   2,4 kN/m1

vloerbelasting = 7,55  2,5 = 18,875 kN/m1

veranderlijke belasting: vloerbelasting = 1,75  2,5 =   4,375 kN/m1

Hieruit blijkt dat, door de extra vloerbelasting, de woonfunctie maatgevend is voor de dimensionering
van het profiel. Een selectie van de PC-frame-berekeningsresultaten is opgenomen in tabel I.01.
Hieruit blijkt dat de situatie waarbij er sprake is van 1 tussensteunpunt, het veld van 9,2 m
maatgevend is voor de dimensionering van het profiel. Dit profiel voldoet, aangezien u = 235 N/mm2

en umax, toelaatbaar = 0,004  9200 = 36,8 mm.

Tabel I.01: Resultaten berekening vloerliggers.

1 TUSSENSTEUNPUNT
2 VELDEN 7,0 – 9,2 M

2 TUSSENSTEUNPUNTEN
3 VELDEN 5,0 – 6,2 – 5,0 M

WONING d = 193,8 N/mm2

umax, optredend = 32,9 mm
d = 71,6 N/mm2

umax, optredend = 2,5 mm
KANTOOR d = 149,2 N/mm2

umax, optredend = 25,0 mm
d = 55,1 N/mm2

umax, optredend = 1,9 mm
HOTEL d = 137,1 N/mm2

umax, optredend = 23,3 mm
d = 50,7 N/mm2

umax, optredend = 1,8 mm

7,0

16,2

q1 q2

9,2

4,051,35

0,3 0,3

0,95 0,95

0,3

1,9

0,3

4,05

0,3

1,35

5,0

16,2

6,2

q1 q2

5,0

1,91,35

0,3 0,3

3,35 1,9
0,75

0,3

1,35

0,3

3,35

0,3

0,75

volledige doorsnede

gereduceerde doorsnede

Figuur I.03: Schematisering vloerliggers.
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Tijdens het opvijzelen van de vloeren worden de vloerliggers versterkt door er een HE240M-profiel op
vast te bouten. Ten gevolge daarvan dient wederom eerst het AKOM van het versterkte profiel
bepaald te worden.

BEREKENING Iy VLOERLIGGER MET OPGEBOUT HE-PROFIEL

neutrale lijn: 350  25  12,5 =     109375
2  (250  8  150) =     600000
240  35  257,5 =   2163000

HE240M: 199,6  102  410 =   8183600       +
   11055975

neutrale lijn = 11055975 / (21150 + 19960) = 269 mm

Iy: 1/12  350  253 + 350  25  256,52 = 576137917
2  (1/12  8  2503 + 8  250  1192) =   77477333
1/12  240  353 + 240  35  11,52 =     1968400

HE240M: 24290  104 + 199,6  102  1412 = 639724760     +
Iy = 129531  104 mm4

Wy,el = 129531  104 / 276 = 4693  103 mm3

A = 411,1  102 mm2

Om de beide profielen volledig te laten samenwerken dient de verbinding volledig schuifsterk te zijn.
Aangezien de neutrale lijn van de samengestelde doorsnede zich in de “petligger” bevindt, zal het
opgeboute HEM-profiel als eerste gaan vloeien in het bezwijkstadium. De maximaal optredende
afschuifkracht die hierbij optreedt is:

Vl = A  fy = 19960  235 = 4691 kN

Het aantal benodigde bouten volgt dan uit:

Nf = Vl / Fv,u,d

Nf is het aantal bouten per liggerhelft
Vl is de maximaal optredende afschuifkracht
Fv,u,d is de maximaal opneembare afschuifkracht per bout

269

350

25

275

8

248

35 n.l.

270

18

32

32

Figuur I.04: Doorsnede vloerligger met opgebout HE-profiel.
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Omdat de vloerligger versterkt wordt met een HE240M-profiel worden voor de koppeling van de 2
profielen M24 bouten toegepast. De maximale afschuifkracht van dergelijke bouten (kwaliteitsklasse
8.8 en het afschuifvlak bevindt zich door de draad) volgt uit figuur I.05 (Fv,u,d = 135,5 kN).

Stuik van de flenzen van de profielen is niet maatgevend, aangezien deze diktes (32 en 35 mm) groter
zijn dan 11 mm (Fc,u,d = 11,5  t = 11,5  32 = 368 kN). In principe worden de bouten tevens enigszins
op trek belast door het feit dat de vloerligger belast wordt en het aangeboute HEM-profiel zich aan de
bovenzijde van deze vloerligger bevindt. Deze belasting is echter dusdanig gering, dat verwaarlozing
gerechtvaardigd is. Hierdoor bedraagt het aantal bouten:

Nf = Vl / Fv,u,d = 4691 / 135,5 = 35

Uitgaande van een dubbele rij bouten betekent dit 2 rijen van 18 bouten per liggerhelft. Deze bouten
kunnen evenredig verdeeld worden over de gehele lengte van het profiel (16200 / 36 = 450 mm
h.o.h.), maar meestal worden de bouten meer aan de uiteinden van de ligger geconcentreerd i.v.m. de
verdeling van de schuifkrachten. Deze worden ter plaatse van de opleggingen hoger. Een gangbare
verdeling is ¾ Nf over het eerste kwart van de ligger, ¼ Nf over het tweede kwart, ¼ Nf over het derde
kwart en wederom ¾ Nf over het laatste kwart nabij de oplegging. Dit resulteert in de volgende
resultaten:

13 paar bouten h.o.h. 310 mm,
5 paar bouten h.o.h. 810 mm,
5 paar bouten h.o.h. 810 mm,
13 paar bouten h.o.h. 310 mm.

n.b.: Wellicht is het mogelijk om enkele bouten te vervangen door pennen (deuvels). Door deze
deuvels aan het HE240M-profiel te lassen, behoeven niet telkens alle bouten aangedraaid te
worden. Enkele bouten dienen uiteraard te blijven zitten zodat het HE240M-profiel tezamen
met de vloerligger door de belasting “omlaag getrokken” wordt. De verbindingselementen
worden echter voornamelijk op afschuiving belast, zodat pennen een goed alternatief kunnen
zijn.

Figuur I.05: Grenskrachten voor bouten in de sterkteklasse 8.8 in constructiestaal Fe360. t is de plaatdikte. Andere eind-, rand-
en tussenafstanden conform NEN 6770, art. 13.3.2. [11].
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MONTAGE-STUATIE

q1: permanente belasting: eigen gewicht ligger =   2,4 kN/m1

vloerbelasting = 5,8  2,5 = 14,5 kN/m1     +
totaal permanente belasting = 16,9 kN/m1

veranderlijke belasting: vloerbelasting =      0 kN/m1

rekenwaarde belasting: qd = 1,35  16,9 = 22,8 kN/m1

Md = 1/8  22,8  16,22 = 748 kNm

n.b.: “veiligheid” m.b.t. toch eventueel aanwezige montagebelasting:
1,2  16,9 + 1,5  x = 22,8
hieruit volgt: x = 1,7 kN/m = 0,67 kN/m2

Controle sterkte:

max, optredend  max, toelaatbaar

Md / Wy = 748  106 / 4693  103 = 160 N/mm2  fy = 235 N/mm2 VOLDOET

Ter plaatse van het maximale veldmoment bevindt zich weliswaar een opening in de vloerligger, maar
er is voldoende reservecapaciteit om deze verzwakking mogelijk te maken. De doorbuiging van de
ligger wordt als niet relevant beschouwd, deze zal echter ongeveer bedragen (uitgaande van een
volledig versterkte ligger):

 = 5/384  ((16,9  162004) / (2,1  105  129531  104)) = 55,7 mm
max = 0,004  16200 = 64,8 mm

q1

16,2

Figuur I.06: Schematisering vloerligger montage-situatie.
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Bijlage J. Dimensionering tussensteunpunt vloerliggers

Met betrekking tot de dimensionering van de tussensteunpunten dient wederom een onderscheid
gemaakt te worden tussen de functies kantoor en woning.

Tabel J.01: Reactiekrachten bij de verschillende functies [kN].

GEVEL-GEVEL
OVERSPANNING
16,2 M

q1

MONTAGE
Permanente belasting
Maximale reactiekracht

136.9
184.8

          136.9
          184.8

1 TUSSENSTEUNPUNT,
2 VELDEN 7,0 – 9,2 M

q1

KANTOOR
Permanente belasting
Veranderlijke belasting
Maximale reactiekracht

77.9
22.9
127.7

                218.6
                64.2
                358.7

          48.2
          14.1
          79.0

WONING
Permanente belasting
Veranderlijke belasting
Maximale reactiekracht

75.9 + 34.3
16.0 + 6.4
165.9

                213.3 + 96.3
                45 + 18
                465.9

        47 + 21.2
        9.9 + 4.0
          102.6

HOTEL
Permanente belasting
Veranderlijke belasting
Maximale reactiekracht

77.9
16.0
117.4

                218.6
                45.0
                329.8

          48.2
          9.9
          72.6

2 TUSSENSTEUN-
PUNTEN, 3 VELDEN
5,0 – 6,2 – 5,0 M

q1

KANTOOR
Permanente belasting
Veranderlijke belasting
Maximale reactiekracht

39.7
11.7
65.1

132.7
39.0
217.6

     132.7
     39.0
     217.6

       39.7
       11.7
       65.1

WONING
Permanente belasting
Veranderlijke belasting
Maximale reactiekracht

38.7 + 17.5
8.2 + 3.3
84.5

129.4 + 58.5
27.3 + 10.9
282.7

     129.4 + 58.5
     27.3 + 10.9
     282.7

     38.7 + 17.5
     8.2 + 3.3
       84.5

HOTEL
Permanente belasting
Veranderlijke belasting
Maximale reactiekracht

39.7
8.2
59.8

132.7
27.3
200.1

     132.7
     27.3
     200.1

       39.7
       8.2
       59.8
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Uit tabel J.01 volgt dat de maximale reactiekracht op een tussensteunpunt bij een woonfunctie 466 kN
bedraagt (met lbuc = 2,70 m) en bij een kantoorfunctie 359 kN (met lbuc = 3,60 m). Deze belastingen
gelden echter voor 1 segment van 5,0 m breedte, vandaar dat de rekenwaardes van de maximaal
optredende belasting op de kolom respectievelijk 2  466 = 932 kN en 2  359 = 718 kN bedragen. Ten
gevolge van het eventueel excentrisch aangrijpen van de belasting kan er tevens een moment op de
kop van de kolom om de sterke as optreden. Dit moment is gesteld op 10 % van de belasting
(woonfunctie 0,1 x 932 = 93 kNm en kantoorfunctie 0,1 x 718 = 72 kNm). Twee mogelijke profielen zijn
bekeken, te weten een HE180M-profiel en een kokerprofiel met afmetingen 200x200x12,5.

KOLOM HE 180M-PROFIEL

De kolom wordt getoetst volgens artikel 12.3.1.2.1. van NEN 6770, voor achtereenvolgens de woon-
en kantoorfunctie.

WOONFUNCTIE 

Fd = 932 kN
Md = 93 kNm
ly;buc = lz;buc = 2700 mm (zie figuur J.01)

Berekening relatieve slankheid t.b.v. torsieknik:

rel =   √(((lmax  h) / (b  tf))  (fy,d / Ed))
= 1,32  √(((2700  200) / (186  15))  (235 / (2,1  105)))
= 0,61

knikkromme a is van toepassing, hieruit volgt: kip = 0,89

Omdat kip  1 is de set formules (12.3-5) en (12.3-6) van toepassing. Er moet gelden:

1,1  (Nc;s;d / ( y;buc  Npl;d)) + 1,1  (My;equ;s;d / ( kip  My;u;d))  1
1,1  (Nc;s;d / ( z;buc  Npl;d)) + 1,1  (My;equ;s;d / ( kip  My;u;d))  1

Aangezien de kniklengte om beide assen gelijk is, is knik om de zwakke as maatgevend. Voor knik om
de zwakke as geldt:

2,70

F

F

mechanica-schema
woonfunctie

mechanica-schema
kantoorfunctie

3,60

M

M

Figuur J.01: Schematisering tussensteunpunt.
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z = lz;buc / iz = 2700 / 47,7 = 56,6
e = 93,9
z;rel = 56,6 / 93,9 = 0,60

knikkromme c is van toepassing, hieruit volgt: z;buc = 0,79

Het equivalente moment met ly;buc = 2700 is gelijk aan de grootste waarde van:

My;equ;s;d =  0,1  (My;B;s;d – My;A;s;d) + My;mid;s;d 
=  0,1  (93 – 0) + ½  93 
= 55,8 kNm (maatgevend)

My;equ;s;d =  0,4  My;B;s;d 
=  0,4  93 
= 37,3 kNm (niet maatgevend)

Invullen van de toetsingsformule:

1,1  (Nc;s;d / ( z;buc  Npl;d)) + 1,1  (My;equ;s;d / ( kip  My;u;d))  1
1,1  ((932  103) / (0,79  11330  235)) + 1,1  ((55,8  106) / (0,89  883,4  103  235))
= 0,49 + 0,33 = 0,82  1 VOLDOET

KANTOORFUNCTIE

Fd = 718 kN
Md = 72 kNm
ly;buc = lz;buc = 3600 mm (zie figuur J.01)

Berekening relatieve slankheid t.b.v. torsieknik:

rel =   √(((lmax  h) / (b  tf))  (fy,d / Ed))
= 1,32  √(((3600  200) / (186  15))  (235 / (2,1  105)))
= 0,71

knikkromme a is van toepassing, hieruit volgt: kip = 0,85

Aangezien de kniklengte om beide assen gelijk is, is knik om de zwakke as maatgevend. Voor knik om
de zwakke as geldt:

z = lz;buc / iz = 3600 / 47,7 = 75,5
e = 93,9
z;rel = 56,6 / 93,9 = 0,80

knikkromme c is van toepassing, hieruit volgt: z;buc = 0,66

Het equivalente moment met ly;buc = 3600 is gelijk aan de grootste waarde van:

My;equ;s;d =  0,1  (My;B;s;d – My;A;s;d) + My;mid;s;d 
=  0,1  (72 – 0) + ½  72 
= 43,2 kNm (maatgevend)

My;equ;s;d =  0,4  My;B;s;d 
=  0,4  72 
= 28,8 kNm (niet maatgevend)

Invullen van de toetsingsformule:

1,1  (Nc;s;d / ( z;buc  Npl;d)) + 1,1  (My;equ;s;d / ( kip  My;u;d))  1
1,1  ((718  103) / (0,66  11330  235)) + 1,1  ((43,2  106) / (0,85  883,4  103  235))
= 0,45 + 0,28 = 0,73  1 VOLDOET



H. Strating – T. U. Eindhoven – Faculteit Bouwkunde – Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 120

"Flex-toren", ontwerp voor een multifunctioneel, flexibel hoogbouwproject

KOLOM KOKERPROFIEL 200X200X12,5

Toetsing volgens artikel 12.3.1.2.1. van NEN 6770, voor achtereenvolgens de woon- en kantoor-
functie.

WOONFUNCTIE

Fd = 932 kN
Md = 93 kNm
ly;buc = lz;buc = 2700 mm (zie figuur J.01)

Berekening relatieve slankheid t.b.v. torsieknik:

rel = 0,65
knikkromme a is van toepassing, hieruit volgt: kip = 0,87

Door gelijke eigenschappen van het profiel m.b.t. de y-as en de z-as geldt voor knik:

y;rel = z;rel = 0,38
knikkromme a is van toepassing, hieruit volgt: buc = 0,96

My;equ;s;d = 55,8 kNm (zie berekening kolom HE180M-profiel)

Invullen van de toetsingsformule:

1,1  (Nc;s;d / ( buc  Npl;d)) + 1,1  (My;equ;s;d / ( kip  My;u;d))  1
1,1  ((932  103) / (0,96  9300  235)) + 1,1  ((55,8  106) / (0,87  651  103  235))
= 0,49 + 0,46 = 0,95  1 VOLDOET

KANTOORFUNCTIE

Fd = 718 kN
Md = 72 kNm
ly;buc = lz;buc = 3600 mm (zie figuur J.01)

Berekening relatieve slankheid t.b.v. torsieknik:

rel = 0,75
knikkromme a is van toepassing, hieruit volgt: kip = 0,83

Knik:
y;rel = z;rel = 0,50

knikkromme a is van toepassing, hieruit volgt: buc = 0,92

My;equ;s;d = 43,2 kNm (zie berekening kolom HE180M-profiel)

Invullen van de toetsingsformule:

1,1  (Nc;s;d / ( buc  Npl;d)) + 1,1  (My;equ;s;d / ( kip  My;u;d))  1
1,1  ((718  103) / (0,92  9300  235)) + 1,1  ((43,2  106) / (0,83  651  103  235))
= 0,39 + 0,37 = 0,77  1 VOLDOET



H. Strating – T. U. Eindhoven – Faculteit Bouwkunde – Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 121

"Flex-toren", ontwerp voor een multifunctioneel, flexibel hoogbouwproject

Bijlage K. Dimensionering stabiliserende vloerconstructie

Gegevens [12]: Randbalk:

Ib = 10,02  109 mm4 AKOM railbalk
Zb = 210 mm afstand zwaartepunt van railbalk

tot onderkant balk
Ab = 318,4  103 mm2 oppervlakte doorsnede balk
Wb = 48,7  106 mm3 weestandsmoment van onderkant balk
W’b = 24,5  106 mm3 weerstandsmoment van bovenkant balk

eigen gewicht VIP 600 = 7,49 kN/m1

hoogte totaal (inclusief 210 mm druklaag) = 825 mm
hoogte VIP 500 = 615 mm
betonkwaliteit druklaag B65: f’b = 39 N/mm2

fb = 4,3 N/mm2

E’b = 38500 N/mm2

kruip = 1,42
oppervlakte voorspanstaal (30 staven Ø 11mm) = 2790 mm2

excentriciteit voorspanstaal t.o.v. zwaartepunt balk = 110 mm
aanvangsvoorspanning voorspanstaal = 1264,7 N/mm2

blijvende voorspanning voorspanstaal = 1061,5 N/mm2

Samengestelde doorsnede:

Ib+d = 48,17  109 mm4 AKOM railbalk met druklaag
Zb+d = 432,8 mm afstand zwaartepunt van railbalk met druklaag

tot onderkant balk
Wb+d = 111,3  106 mm3 weestandsmoment van onderkant balk
W’b+d = 264,43  106 mm3 weerstandsmoment van bovenkant balk
W’’b+d = 122,8  106 mm3 weerstandsmoment van bovenkant druklaag

Uit tabel J.01 blijkt dat de situatie waarbij er sprake is van 1 tussensteunpunt (2 velden van 7,0 en 9,2
m) maatgevend is m.b.t. de maximale belasting op dit tussenteunpunt. Er is uitgegaan van de
volgende belastinggevallen voor de railbalkconstructie:

3 kantoorverdiepingen:
1 ondergelegen kantoorverdieping, opgehangen aan railbalkconstructie
1 kantoorverdieping rechtstreeks op de railbalkvloer
1 bovengelegen kantoorverdieping, afgesteund op railbalkconstructie

4 woningverdiepingen:
1 ondergelegen woningverdieping, opgehangen aan railbalkconstructie
1 woningverdieping rechtstreeks op de railbalkvloer
2 bovengelegen woningverdiepingen, afgesteund op railbalkconstructie

1 woningverdieping / 2 kantoorverdiepingen:
1 ondergelegen woningverdieping, opgehangen aan railbalkconstructie
1 kantoorverdieping rechtstreeks op de railbalkvloer
1 bovengelegen kantoorverdieping, afgesteund op railbalkconstructie

1 kantoorverdieping / 3 woningverdiepingen:
1 ondergelegen kantoorverdieping, opgehangen aan railbalkconstructie
1 woningverdieping rechtstreeks op de railbalkvloer
2 bovengelegen woningverdiepingen, afgesteund op railbalkconstructie

De resultaten van deze belastinggevallen zijn opgenomen in tabel K.01.
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Tabel K.01: Representatieve belastingen railbalkconstructie.

3 x KANTOOR 4 x WONING 1 x WONING
2 x KANTOOR

1 x KANTOOR
3 x WONING

PERMANENTE
BELASTING

F [kN] 2  218,6
= 437,2

2  213,3 + 96,3
= 522,9

218,6 + 213,3
= 431,9

218,6 + 213,3
+ 96,3 = 527,9

VERANDERLIJKE
BELASTING

F [kN] 64,2 + 64,2  0,5
= 96,3

45 + 2  45  0,4
= 81

64,2 + 45  0,4
= 82,2

64,2 + 2  45 
0,4 = 100,2

q1 [kN/m1] 2,5  0,5  1,2
= 1,5

1,75  0,4  1,2
= 0,8

2,5  0,5  1,2
= 1,5

1,75  0,4  1,2
= 0,8

Uit tabel K.01 blijkt dat 1 kantoorverdieping / 3 woningverdiepingen maatgevend is m.b.t. de
dimensionering van de railbalkconstructie. Met dit belastinggeval wordt nu de controle-berekening
uitgevoerd.

Optredende momenten t.g.v. de belasting:

q1: Me.g.railbalk = 1/8  ql2 = 1/8  7,49  16,22 = 245,7 kNm
Me.g.druklaag + versterkte strook  = 1/8  6,05  16,22 + 1/8  5,9  16,22 = 393,3 kNm
Mq-last veranderlijke belasting  = 1/8  0,8  16,22 = 26,2 kNm

F: Mpuntlast permanente belasting  = ((527,9  7,0  9,2) / 16,2) / 2 = 1049,5 kNm per railbalk
Mpuntlast veranderlijke belasting  = ((100,2  7,0  9,2) / 16,2) / 2 = 199 kNm per railbalk

Mpermanent aanwezig = 245,7 + 393,3 + 1049,5 = 1688,5 kNm
Mrep = 245,7 + 393,3 + 1049,5 + 199 + 26,2 = 1913,7 kNm
Md = 1,2  (245,7 + 393,3 + 1049,5) + 1,5  (199 + 26,2) = 2364 kNm

Door de in het werk gestorte druklaag zal de belasting enigszins verdeeld worden over de railbalken.
De kolommen staan in een stramien van 5 meter, waardoor de tussengelegen railbalkliggers in eerste
instantie niet belast worden. Omdat de belaste railbalken gaan vervormen tezamen met de druklaag,
zullen ook de tussengelegen railbalken gaan “meedragen”. Deze verdeling van de belasting tussen de
direct belaste en de indirect belaste railbalkliggers is aangenomen op 50 – 50. Mocht dit niet alleen
met de druklaag haalbaar zijn, dan dienen extra dwarskoppelingen meegestort te worden.

16,2

7,0 9,2

q1

F

Figuur K.01: Schematisering railbalkligger.
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Tabel K.02: Optredende spanningen t.g.v. belasting.

M

[kNm]

N

[kN]

V

[kN]

SPANNING
ONDER
[N/mm2]

SPANNING
BOVEN
[N/mm2]

SPANNING
DRUKLAAG
[N/mm2]

(1) Fpo -388 -3529 0 -11,1 - 8,0
= -19,1

-11,1 +
15,8 = 4,7

(2) Fpw -326 -2962 0 -9,3 - 6,7
= -16

-9,3 + 13,3
= 4,0

(3) eigen gewicht balk 245,7 60,7 5,0 -10,0
(4) eigen gewicht druklaag
     met versterkte strook

393,3 96,8 8,1 -16,1

(5) puntlast permanente
     belasting

1049,5 300 9,4 -4,0 -8,5

(6) puntlast veranderlijke
     belasting

199 56,9 1,8 -0,8 -1,6

(7) veranderlijke belasting 26,2 6,5 0,2 -0,1 -0,2
(1) + (3) -14,1 -5,3
(2) + (3) -11,0 -6,0
(2) t/m (4) -2,9 -22,1
(2) t/m (5) 6,5 -26,1 -8,5
(2) t/m (6) 8,3 -26,8 -10,1
(2) t/m (7) 8,5 -26,9 -10,3

Bepaling scheurmoment:

Mr, korte duur = W  (1,4  fbr + ’bm)
= 111,3  (1,4  4,3 + 9,3)
= 1705 kNm

r, korte duur = Mr, korte duur / E’bI
= 1705  106 / (38500  48,17  106)
= 0,92  10-6

Mr, lange duur = W  (1,2  fbr + ’bm)
= 111,3  (1,2  4,3 + 9,3)
= 1609 kNm

r, lange duur = (Mr, lange duur / E’bI)  (1 + ¾  kruip)
= (1609  106 / (38500  48,17  106))  (1 + ¾  1,42)
= 1,79  10-6

Bepaling vloeimoment korte duur:

‘b B65 = f’brep / E’b = 46,8 / 38500 = 1,22 ‰
staal = 3,5 ‰

hoogte drukzone: x = (1,22 / (1,22 + 3,5))  725 = 187,4 mm
’b = 46,8 N/mm2

N’b = ½  1200  187,4  46,8 = 5262 kN
Ns = 2790  1860 = 5190 kN

N’b en Ns dienen tegen elkaar weg te vallen, zodat geen resulterende kracht over blijft. Bij een
’b ter grootte van 1,21 ‰ en als gevolg daarvan een drukzone met een hoogte van 186 mm

ontstaat een N’b van 5199 kN. Deze waarden worden gebruikt om het opneembare moment
en de bijbehorende kromming uit te rekenen.

e, korte duur = (1,21 + 3,5) / 725 = 6,5  10-6

Me, korte duur = (825 – 186 / 3 – 100)  5190  10-3 = 3441 kNm
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Bepaling vloeimoment lange duur:

E*
b B65 = E’b / (1 + ¾  kruip) = 38500 / (1 + ¾  1,42) = 18644 N/mm2

‘b = f’brep / E’b = 46,8 / 18644 = 2,51 ‰
staal = 3,5 ‰

hoogte drukzone: x = (2,51 / (2,51 + 3,5))  725 = 303 mm
’b = 46,8 N/mm2

N’b = (½  300  93  14,4) + (14,4  1200  210) +
   (½  (46,8 – 14,4)  1200  210) = 7912 kN

Ns = 2790  1860 = 5190 kN

De verkregen N’b is te hoog. Hierdoor nieuwe aanname voor ’b.

‘b = 1,88 ‰
staal = 3,5 ‰

hoogte drukzone: x = (1,88 / (1,88 + 3,5))  725 = 253 mm
’b = E*

b  ‘b = 18644  1,88 = 35,1 N/mm2

N’b = (½  300  43  6,0) + (6,0  1200  210) +
   (½  (35,4 – 6,0)  1200  210) = 5217 kN

Ns = 2790  1860 = 5190 kN
foutpercentage = ((5217 / 5190) – 1)  100 % = 0,5 %

e, lange duur = (1,88 + 3,5) / 725 = 7,4  10-6

Me, lange duur = (825 – 253 / 3 – 100)  5190  10-3 = 3325 kNm

Bepaling breukmoment, korte duur:

210

93

46,8

14,4

0

Figuur K.02: Spanningsverdeling doorsnede railbalkligger.

1,22 3,5

46,8

46,8

0,65x

0,35x

x

0,42x

Figuur K.03: Aangrijpingspunt N’b korte duur.
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zwaartepunt = (0,65x  46,8  (0,65x / 2) + ((46,8 / 2)  0,35x  ((0,35x / 3) + 0,65x))
   / ((0,65x  46,8) + (0,35x  (46,8 / 2)))
= (9,8865x2 + 6,279x2) / (38,61x) = 0,42x

N’b = (0,65x + (0,35x / 2))  f’brep = 0,825x  f’brep

Mu, korte duur = N’b  (h – 0,42x) = N’b  z
x = (As  fsrep) / (0,825  f’brep  1200)

= (2790  1860) / (0,825  46,8  1200) = 112 mm
N’b = 0,825  112  1200  46,8 = 5190 kN

Mu, korte duur = 5190  (825 – 100 – (0,42  112)) = 3519 kNm
u, korte duur = staal / x = 3,5 ‰ / 112 = 3,125  10-5

Bepaling breukmoment, lange duur:

zwaartepunt = 0,35x
N’b = (0,27x + (0,73x / 2))  f’brep = 0,635x  f’brep

Mu, lange duur = N’b  (h – 0,35x) = N’b  z
x = (As  fsrep) / (0,635  f’brep  1200)

= (2790  1860) / (0,635  46,8  1200) = 146 mm
N’b = (0,635  146  1200  46,8 = 5207 kN

Mu, lange duur = 5207  (825 – 100 – (0,35  146)) = 3509 kNm
u, lange duur = staal / x = 3,5 ‰ / 146 = 2,4  10-5

Met deze gegevens kan het M- -diagram opgesteld worden.

0,73x

0,27x

x

46,8

0,35x

46,8

2,54 3,5

Figuur K.04: Aangrijpingspunt N’b lange duur.
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De railbalkligger voldoet ruim m.b.t. het sterkte-criterium (unity-check = Md / Mu = 2364 / 3509 = 0,67).
Volgens NEN 6720, artikel 8.6.2 kan de doorbuiging bepaald worden met de krommingen volgens de
formule:

u = 1/48  ((5 - k) / ( 1 + k))  ( s + v)  l2

k = 0
s = steunpuntskromming = 0

Mrep = 1913,7 kNm
v = kromming veld = 2,7  10-6

l = 16200 mm
u = 73,8 mm

k = 0
s = 0

Mpermanent aanwezige belasting = 1688,5 kNm
v, on = 0,92  10-6

l = 16200 mm
uon = uze = 25,2 mm

ueind = u – uze = 73,8 – 25,2 = 48,6 mm < umax = 0,004  16200 = 64,8 mm
ubij = u – uon = 73,8 – 25,2 = 48,6 mm < umax = 0,003  16200 = 48,6 mm VOLDOET

 (x 10-6)

M (kNm)

Me, kort 

Me, lang

Mr, kort

Mr, lang

Mu, kort Mu, lang

Md = 2364

Mrep = 1913 

Mon = 1689 

on = 0,92 rep = 2,7

Figuur K.05: M- -diagram  railbalkligger.
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In het diktaat “voorgespannen beton” [17] wordt melding gemaakt van een methode om de maximaal
optredende scheurwijdte te kunnen berekenen. Hierbij wordt uitgegaan van de spanningen in het
beton in het fictieve geval dat het beton ongescheurd is. Deze spanning bedraagt in dit geval 8,5
N/mm2. Met behulp van de optredende spanningen kan de neutrale lijn worden bepaald, deze bevindt
zich 148 mm vanaf de onderkant van de balk. Hierdoor kan de kracht worden berekend die door het
staal opgenomen dient te worden:

Nt = ½  148  8,5  1200 = 755 kN

De optredende staalspanning bedraagt dan:

s = (0,9  Nt) / (As +   Ap)
 = 0,75

As = 0
Ap = 2790

s = 679 / 0,75  2790 = 325 N/mm2

De maximaal optredende scheurwijdte wordt gevonden m.b.v. de volgende formule:

wmax = ½  (Ø / e)  (fbm / bm)  (1 / Es)  ( s – (   sr) + (   ’r  Es))

voltooid scheurpatroon:  = 0,3
 = 1
bm = 2  fbm

Ø = 11 mm
Es = 200000 N/mm2

sr = fbm / e  (1 + ne  e)
ne = Es / Eb = 200000 / 18644 = 10,7

e =   Ap / (b  h)
h = hoogte trekzone = 148 mm

e = (0,75  2790) / (1200  148) = 0,012 ‰
sr = 4,3 / 0,012  (1 + 10,7  0,012) = 411 N/mm2

’r  Es = krimpspanningsverlies (uit gegevens spanbeton [12] = 23,5 N/mm2)
wmax = ½  (11 / 0,012)  ½   (1 / 200000)  (325 – (0,3  411) + (1  23,5))

= 0,26 mm
wmax, toelaatbaar = 0,3 mm (milieuklasse 1) VOLDOET

Scheurwijdte is dus geen beperkende factor.

148

615

210

Figuur K.06: Spanningsverdeling railbalkligger t.b.v. bepaling scheurvorming.



H. Strating – T. U. Eindhoven – Faculteit Bouwkunde – Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 128

"Flex-toren", ontwerp voor een multifunctioneel, flexibel hoogbouwproject

Bijlage L. Dimensionering koppeling railbalkliggers

Om de belasting over de railbalkliggers te verdelen zijn koppelingen tussen de liggers noodzakelijk.
Deze koppelingen bevinden zich t.p.v. de stramienen van de tussensteunpunten. Er wordt gebruik
gemaakt van voorspanning, aangezien de krachten dusdanig groot zijn dat deze niet met wapening
opgenomen kunnen worden. Tussen de lijven van de railbalkliggers wordt een balk gestort, die
vervolgens met de eerder aangebrachte voorspanwapening wordt voorgespannen. Vervolgens wordt
de druklaag over de railbalkliggers en koppelingen gestort, waardoor de hoogte van de koppelingsbalk
wordt vergroot en hierdoor de stijfheid en de mogelijk over te brengen belasting toe neemt. Omdat er
sprake is van puntlasten uit de tussensteunpunten die opgenomen dienen te worden door 4
railbalkliggers, is ten eerste onderzocht hoeveel belasting elke railbalkligger opneemt. Hiervoor dienen
de railbalkliggers geschematiseerd te worden tot verende ondersteuningen, zoals weergegeven in
figuur L.01.

Uit bijlage K blijkt dat de doorbuiging 73,8 mm bedraagt bij een moment t.g.v. 1913,7 kNm. Dit
moment komt overeen met een puntlast (die de overspanning van 16,2 m verdeeld in twee velden van
7,0 en 9,2 m) t.g.v. 481,3 kN. Met behulp van de formule voor de axiale verkorting of verlenging
kunnen de eigenschappen van het staafje worden bepaald die de “fictieve veerstijfheid” van de
railbalkligger moet simuleren (lengte staafje gesteld op 1000 mm):

l = (F  l) / (E  A)
73,8 = (481,3  103  1000) / (2,1  105  A)
A = 31,1 mm2

Het blijkt dat de koppeling in relatie tot de verende ondersteuningen dusdanig stijf is, dat de belasting
vrijwel gelijkmatig over de ondersteuningen wordt verdeeld (zie figuur L.01).

F = 2 x 784 = 1568 kN

5,0

1,41,2 1,20,7 0,7

F = 1568 kN

0,210

0,430

0,5

317 317

145145

694

M-lijn

385 kN 385 kN399 kN399 kN

1

2

Figuur L.01: Schematisering koppeling 1 tussensteunpunt, 2 velden 7,0 – 9,2 m.
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1 TUSSENSTEUNPUNT, 2 VELDEN 7,0 – 9,2 M

Het blijkt dat er sprake is van een moment t.g.v. 694 kNm onder de puntlast, terwijl daarnaast aan de
einden van de ligger tevens een opbuigend moment ontstaat t.g.v. 317 kNm. Dit moment is een
gevolg van de hoekverdraaiing gelijk stellen aan nul, aangezien het hier een slechts een segment van
de vloer betreft. Door meerdere segmenten te koppelen zal er sprake zijn van een verhinderde
eindrotatie van de ligger en ten gevolge daarvan een opbuigend moment.

Dimensionering voorspanwapening:

Ap = Md / pi  0,85  d
Ap = 694  106 / 1350  0,85  (315 + 210) = 1152 mm2

hieruit volgt: 2 kabels van 6 strengen  12,9 (Ap = 1200 mm2)

Tijdens spannen:

Fpo = 1465  1152  10-3 = 1688 kN
druk = (1688  103) / (500  430) = 7,8 N/mm2

moment = M / W = (1688  103  100) / (1/6  500  4302) = +/-11,0 N/mm2

trek,max = -11 + 7,8 = -3,2 N/mm2

druk,max = 11 + 7,8 = 18,8 N/mm2

Tijdens gebruik:

druk,max in druklaag = M / W = 694  106 / (1/6  500  6402) = 20,3 N/mm2

De voorspanning loopt niet over het gehele segment door, aangezien er in dat geval, t.g.v. de
excentriciteit van de voorspanwapening in de doorsnede, een vergroting van het opbuigend moment
zal optreden.

Dimensionering wapening t.b.v. opbuigend moment:

As = Md / fy,d  0,85  d
As = 317  106 / (435  0,85  600) = 1429 mm2

  hieruit volgt: 5  20 (As = 1571 mm2) of 8  16 (As = 1608 mm2)

Naast het moment dient de koppeling tevens een afschuifkracht over te brengen. Aangezien de
koppeling in een later stadium dan de railbalkligger wordt gestort en er geen deuvels o.i.d. aanwezig
zijn tussen de beide elementen, zal de afschuifkracht tevens door de “voorspanwapening”
overgebracht moeten worden. De omhullingsbuis van de voorspanwapening wordt voor dit doel
gebruikt. De over te brengen afschuifkracht per ligger (Vd) bedraagt 385 kN.

Afschuiving:

Vpl,d = 2  (A/ )  (fy,d / √3) = 0,368  A  fy,d

per koppeling 2 omhullingsbuizen op afschuiving belast:
385000 / 2 = 0,368  Aprofiel  355
Aprofiel = 1474 mm2

hieruit volgt: profiel  114,3 x 5,0 (A = 1717 mm2)

Op positie 2 bedraagt de afschuifkracht 784 kN. Een deel hiervan wordt door deuvelwerking van de
omhullingsbuis opgenomen, de rest dient opgenomen te worden door extra beugels in de flens van de
railbalkligger. Deze flens ontbreekt op de breuklijn van positie 1, waardoor de afschuifkracht op die
plek door enkel de omhullingsbuis overgebracht moet worden.

De voorspanning wordt in het lijf van de railbalkligger ingeleid d.m.v. een staalplaat.
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2 TUSSENSTEUNPUNTEN, 3 VELDEN 5,0 – 6,2 – 5,0 M

Op deze stramienen wordt een ligger toegepast waarvan de doorsnede weergegeven is in figuur L.02.

Uit de computerberekening volgt voor de te dimensioneren grootheden:

Monder = 441 kNm
Mboven = 201 kNm
Vd = 244 kN

Dimensionering voorspanwapening:

Ap = Md / pi  0,85  d
Ap = 441  106 / 1350  0,85  (315 + 210) = 732 mm2

hieruit volgt: 1 kabel van 8 strengen  12,9 (Ap = 800 mm2)

Tijdens spannen:

Fpo = 1465  732  10-3 = 1072 kN
druk = (1072  103) / (350  430) = 7,1 N/mm2

moment = M / W = (1072  103  100) / (1/6  350  4302) = +/-9,9 N/mm2

trek,max = -9,9 + 7,1 = -2,8 N/mm2

druk,max = 9,9 + 7,1 = 17,0 N/mm2

Tijdens gebruik:

druk,max in druklaag = M / W = 441  106 / (1/6  350  6402) = 18,5 N/mm2

M-lijn

201

0,7 1,2

91

441

91

256 kN244 kN

1,2

5,0

1,4

256 kN

201

244 kN

0,7

2

F = 1000 kN

1

F = 2 x 500 = 1000 kN

0,35

0,210

0,430

Figuur L.02: Schematisering koppeling 2 tussensteunpunten, 3 velden 5,0 – 6,2 – 5,0 m.
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Dimensionering wapening t.b.v. opbuigend moment:

As = Md / fy,d  0,85  d
As = 201  106 / (435  0,85  600) = 906 mm2

  hieruit volgt: 3  20 (As = 942 mm2) of 5  16 (As = 1005 mm2)

Afschuiving:

Vpl,d = 2  (A/ )  (fy,d / √3) = 0,368  A  fy,d

per koppeling 1 omhullingsbuis op afschuiving belast:
244000 = 0,368  Aprofiel  355
Aprofiel = 1868 mm2

hieruit volgt: profiel  114,3 x 6,3 (A = 2138 mm2)
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Bijlage M. Dimensionering randbalk

De randbalk bestaat uit een rechthoekige doorsnede met een aangestorte nok, waarop de railbalken
gelegd kunnen worden. Voordat de balk gedimensioneerd wordt, zal eerst deze nok gecontroleerd
worden.

BEREKENING OPLEGNOK

De belasting die op de nok aangrijpt volgt onder meer uit tabel K.02. De permanente belasting per
railbalk bedraagt (de puntlasten komen per stel h.o.h. 5,0 m voor zodat 1 puntlast verdeeld wordt over
twee railbalken, de breedte van 1 railbalk bedraag 1,2 m):

Permanente belasting:

uit puntlast: 300 / 2 = 150 kN
uit eigen gewicht railbalkvloer: 60,7 + (0,21  24  8,1)  = 101,5 kN   +

   251,5 kN

Veranderlijke belasting:

uit puntlast: 56,9 / 2 = 28,5 kN
belasting op railbalkvloer: 0,8  8,1 =   6,5 kN     +

      35,0 kN

De rekenwaarde van de gelijkmatig verdeelde belasting op de oplegnok bedraagt dan per meter:

1,2  (251,5 / 1,2) + 1,5  (35,0 / 1,2) = 295 kN/m1   

Aangezien t.p.v. het lijf van de railbalkligger sprake is van een concentratie van de oplegbelasting,
wordt de oplegnok gedimensioneerd op een belasting ter grootte van 295  1,25 = 370 kN/m1

(aanname dat de belasting daar 25% groter is dan t.p.v. de flenzen van de railbalkligger).

Ø 16 - 100

beugels Ø 12 - 200

5 Ø 25

flankwapening Ø 12

stekeind Ø 12 - 150

4 Ø 12

ophangwapening 
Ø 16 - 200

hoekstaal 200x100x10

450250

1100

450

615

250

210

25

Figuur M.01: Doorsnede randbalk.
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De nok wordt naast de afschuifkracht tevens belast op een moment t.g.v. 370  0,40 = 150 kNm (de
afstand tussen de werklijn van de belasting en de hartlijn van de randbalk bedraagt 0,40 m).
Afhankelijk van de afmetingen van de nok dient de berekening conform de berekening van een
console te verlopen (art. 8.1.4 NEN 6720).

Gedrongen ligger: lov / h  2,0

lov = 2  a
a = 180 + 50 = 230 mm
lov = 460 mm
460 / 250 = 1,84  2,0, dus berekeningswijze gedrongen ligger volgen.

Helling drukdiagonaal console:

z = 0,2  lov + 0,4  h  0,8  lov

 = 92 + 100 = 192 mm  368 mm
tan( ) = z/a = 192 / 230 = 0,84

= 39,9

Berekening wapening t.b.v. opnemen moment:

Md = fs  As  z
150  106 = 435  As  192
As = 1796 mm2

10 Ø 16 = 2011 mm2

Dwarskrachtwapening:

d = Vd / (b  d) = 370  103 / (1000  250) = 1,48 N/mm2

1 = 0,4  fb  k   kh  ( 0)
1/3  0,4  fb

fb = 2,15 (B65)
k  = 1
kh = 1,6 – 0,25 = 1,35  1,0

0 = (100  (As + Ap)) / (b  d)  2,0
0 = (100  2011) / (1000  250) = 0,80  2,0

1 = 1,08 N/mm2

2 = 0,2  f’b  kn  k   7,0 N/mm2

k  = 2  (cotg( ) + cotg( ))) / (1 + cotg2( ))
k  = 2  (cotg(39,9) + cotg(45))) / (1 + cotg2(39,9)) = 2,16

2 = 0,2  39  1,0  2,16 = 16,9  7,0, dus 2 = 7,0 N/mm2

1  d  2 , dus dwarskrachtwapening

s = d - 1 = 1,48 - 1,08 = 0,40 N/mm2

s = Vs / (b  d) = (Asv  z  fs  sin( )  (cotg( ) + cotg( ))) / (b  d)
s = (Asv  192  435  sin(45)  (cotg(39,9) + cotg(45))) / (1000  250)

Asv = 0,92 mm2 / mm1

1 Ø 16 = 201 mm2

201 / 0,92 = 218 mm h.o.h. (neem h.o.h. 200 mm)

De belasting wordt d.m.v. het beton in het aangelaste hoekstaal ingeleid, en vervolgens door de
schuine ophangwapening in de balk gevoerd. De beugels Ø 16 zijn gedimensioneerd op het
overbrengen van het moment, terwijl de schuine ophangwapening gedimensioneerd is op het
overbrengen van de afschuifkracht. In de praktijk zal deze strikte verdeling uiteraard niet optreden,
maar het resultaat van deze berekeningswijze is aan de veilige kant.
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BEREKENING RANDBALK

Ten behoeve van de berekening van de randbalk wordt uitgegaan van de oorspronkelijke gelijkmatig
verdeelde q-last ter grootte van 295 kN/m1 en wringend moment t.g.v. 150 kNm, aangezien de
oplegnok de belasting zal spreiden over de balk. Door tegelijk met het storten van de druklaag enkele
stekankers tussen de balk en de railbalkvloer in te storten zal het moment door deze ankers
opgenomen kunnen worden. Hierdoor behoeft de balk niet op wringing te worden berekend,
hoogstens op de wringbelasting ten tijde van de montage. Aanname: de inwendige arm tussen
aangrijpingspunt staalkracht en aangrijpingspunt betonkracht bedraagt 500 mm. Aangezien het op te
nemen moment 150 kNm per meter bedraagt kan worden volstaan met een staaloppervlakte van 150 
106 / (435  500) = 690 mm2. In verband met de maximale h.o.h. afstand van 150 mm voldoen 7 Ø 12
(= 792 mm2) per meter.

Permanente belasting:

uit railbalkvloer: 251,5 / 1,2 = 210 kN
eigen gewicht randbalk: 0,45  (1,1 + 0,2)  24  =   14 kN
eigen gewicht gevelconstructie: 0,5  11,7  =     6 kN   +

     230 kN
Veranderlijke belasting:

uit railbalkvloer: 35,0 / 1,2 = 29,2 kN

De rekenwaarde van de gelijkmatig verdeelde belasting  op de randbalk bedraagt dan per meter:

q1 = 1,2  230 + 1,5  29,2 = 320 kN/m1   

De randbalk wordt geprefabriceerd in lengtes van 10 m. De balk is echer uitgerekend als een ligger op
twee steunpunten, met een overspanning van 5,0 m. Hierdoor zijn de reactiekrachten t.p.v. de
steunpunten gelijk aan de belasting op 1 veld van 5,0 m breedte. In het geval van een ligger over 3
steunpunten zal de middelste reactiekracht t.g.v. het inklemmingsmoment groter zijn, waar de
gevelkolom echter niet op gedimensioneerd is. Door in de geprefabriceerde ligger van 10 m lengte in
het midden een voeg op te nemen waardoor de ligger bij belasten onmiddellijk op deze plek zal gaan
scheuren, worden de aan te brengen koppelingen op de bouwplaats verminderd en behoeft de
gevelkolom niet verzwaard te worden.

Rekenwaardes grootheden ligger op 2 steunpunten:

Md = 1/8  ql2

= 1/8  320  5,02 = 1000 kNm
Vd = 1/2  ql

= 1/2  320  5,0 = 800 kN
w = 5/384  ql4/EI

= 5/384  259,2  50004 / (10000  (1/12  450  11003 = 4,99  1010))
= 4,2 mm  0,004  5000 = 20 mm VOLDOET

Berekening nuttige hoogte:

d = 1100 – 25 – 16 – (25 / 2) = 1046,5 mm

q1

l = 5,0 l = 5,0

A
B

C

1 2

voeg t.b.v.scheuren doorsnede

Figuur M.02: Mechanica-schema randbalk.
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Berekening benodigde wapening t.b.v. opnemen moment:

Md = ¾  xu  f’b  b  (d – 7/18  xu)
1000  106 = ¾  xu  39  450  (1046,5 – 7/18  xu)
xu = 74,7 mm

Md = fs  As  (d – xu)
1000  106 = 435  As  (1046,5 – 74,7)
As = 2366 mm2

5 Ø 25 = 2454 mm2

Door meer wapening in de doorsnede aan te brengen verandert de betondrukzone:

xu = 4/3  ((fs  As) / (f’b  b))
= 4/3  ((435  2454) / (39  450))
= 81,1 mm

Controle betondrukzone:

xu  0,53  d
81,1  0,53  1046,5 = 555 mm VOLDOET

Controle minimum wapeningspercentage:

os  0,15
2454 / 450  1100 = 0,50 % > 0,15 % VOLDOET

Controle staafafstanden:

30  s  150 mm
s = (450 – (2  25) – (2  10) – (5  25)) / 4 = 63,8 mm VOLDOET

Controle dwarskracht:

d = Vd / (b  d) = 800  103 / (450  1046,5) = 1,70 N/mm2

1 = 0,4  fb  k   kh  ( 0)
1/3  0,4  fb

fb = 2,15 (B65)
k  = 1
kh = 1,6 – 1,1 = 0,5  1,0, dus kh = 1,0

0 = (100  (As + Ap)) / (b  d)  2,0
= (100  2945) / (450  1046,5) = 0,63

1 = 0,74 N/mm2

2 = 0,2  f’b  kn  k   7,0 N/mm2

= 0,2  39  1,0  1,0 = 7,8  7,0, dus 2 = 7,0 N/mm2

1  d  2 , dus dwarskrachtwapening

s = 1,70 – 0,74 = 0,96 N/mm2

Asv = ( s  b  d) / (z  fs)
= (0,96  450  1046,5) / ((1046,5 – 97,3)  435)
= 1,10 mm2/mm

beugels Ø 12: Asb = 2  113 = 226 mm2

beugelafstand: Asb / Asv = 226 / 1,10 = 200 mm



H. Strating – T. U. Eindhoven – Faculteit Bouwkunde – Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 136

"Flex-toren", ontwerp voor een multifunctioneel, flexibel hoogbouwproject

Controle scheurvorming:

Md = 1000 kNm
As = 2366 mm2

5 Ø 25 = 2454 mm2

s = (2366 / 2454)  435 = 420 N/mm2

Volgens NEN 6720: maximale staafafstand (milieuklasse 1) bedraagt 120 mm
s = 450 / 5 = 90 mm  135 mm VOLDOET
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Bijlage N. Dimensionering gevelkolommen

Eén samengestelde kolom draagt 5,0  8,0 = 40 m2 vloeroppervlak. In tabel N.01 is een overzicht
opgenomen van de belasting die per element van 11,7 m hoogte op de gevelkolommen aangrijpt.

Tabel N.01: Belasting gevelkolom per element.

WONING KANTOOR
2 vloeren 6,3 kN/m2 =   504 kN   604 kN
1 vloer 3,75 kN/m2 =   150 kN
1 railbalk-vloerconstructie:

- VIP500 (6,75 kN/m1)
  6,75  4  8,0 = 216 kN
- 0,2 m in situ beton = 192 kN
- versterkte strook:

  1,0  0,4  24  8,0 =   77 kN
totaal railbalk-vloerconstructie =   485 kN   485 kN
gevelconstructie 0,5 kN/m2:

- 0,5  11,7  5,0 =     29 kN     29 kN
eigen gewicht gevelkolom:

- koker 250 x 450:
  166 kg/m1 = 1,7 kN/m1

  2  1,7  10,5 = 36 kN
- betonvulling:
  2  250  450  24  10,5 = 50 kN

totaal eigen gewicht gevelkolom =     86 kN     86 kN
randbalk: - 0,4  0,8  24  5,0 =     48 kN     48 kN
totaal permanente belasting per element:

veranderlijke belasting per verdieping

= 1300 kN

=     70 kN

1250 kN

  100 kN

WONING

permanente belasting: 6  1300 = 7800 kN
veranderlijke belasting: 1  70 + 23  0,4  70 =   714 kN

Fundamentele belastingcombinaties:
1,35  7800 = 10.500 kN
1,2  7800 + 1,5  714 = 10.500 kN

KANTOOR

6 elementen: 6  1250 = 7500 kN
veranderlijke belasting kantoor: 1  100 + 17  0,5  100 =   950 kN

Fundamentele belastingcombinaties:
1,35  7500 = 10.000 kN
1,2  7500 + 1,5  950 = 10.500 kN

Per helft van de kolom (koker van 250 x 450 x 16) bedraagt de belasting 5250 kN.

Deze belasting komt aardig overeen met de ontwerpregel (voor o.a. globale funderingsberekeningen)
dat een gemiddeld kantoorgebouw 10 kN/m2 weegt:

Fd = (5,0  9,0)  10  18  1,35 = 11.000 kN per samengestelde kolom en dus 5500 kN per koker.
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BEREKENING STAAL-BETON KOLOM, Z-AS

De berekening van de kolom verloopt analoog aan de berekening van een centrisch belaste staal-
beton kolom, opgenomen in (Over)spannend staal, deel 2 – construeren A [11].

Uiterste draagvermogen:

Npl = Aa  (fyk / a) + Ac    (fck / c) + As  (fsk / s)

Aa is de doorsnede van het staalprofiel (koker 450 x 250 x 16)
fyk is de karakteristieke waarde voor de sterkte van het staalprofiel (Fe 510: fyk = 355 N/mm2)

a is de veiligheidsfactor van het staalprofiel ( a = 1,0)

Ac is de doorsnede van het beton
fck is de karakteristieke waarde voor de sterkte van het beton (B35: fck = 35 N/mm2)

c is de veiligheidsfactor van het beton ( c = 1,5)

As is de doorsnede van de wapening (4 rond 20)
fsk is de karakteristieke waarde voor de sterkte van het wapeningsstaal (fsk = 420 N/mm2)

s is de veiligheidsfactor van het wapeningsstaal ( s = 1,15)

Npl = 213  102  (355 / 1,0) + ((250  450) – 213  102 – 452)  1,0  (35 / 1,5) +
   452  (420 / 1,15) = 9844 kN

Staalbijdragefactor:

 = (Aa  fyd) / Npl = (213  102  355) / 9844 = 0,77
0,2 <  < 0,9 VOLDOET

Bepalen buigstijfheid (EI)cz om de z-as voor een korte-duurbelasting:

Icz = 1/12  b  h3 – Iaz = 1/12  450  2503 – 22250  104 = 36344  104 mm4

Isz = 4  As  z2 = 4  113  (148 / 2)2 = 248  104 mm4

   n.b.: z = 250 – (2  16) - ( 2  35) = 148 mm
(EI)cz = Ea  Iaz + 0,8  (Ecm / 1,35)  Icz + Es  Isz

= 2,1  105  22250  104 + 0,8  (31  103 / 1,35)  36344  104 + 2,1  105  248  104

= 53,9  1012 N/mm2

10,55

F

3,15

F

2,9

4,5 10,55

z-as

y-as

gesteund in de y-richting
moment t.g.v. excentriciteit

gesteund in de z-richting horizontale doorsnede gevelkolom

450

225 225

250

700

250

100

100

M

gesteund in de y-richting
moment t.g.v. windbelasting

F

3,15

2,9

4,5 10,55

F

F

Figuur N.01: Schematisering gevelkolom.
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Berekenen Ncrz:

Ncrz = ((EI)cz  2) / lz
2 = (53,9  1012  2) / 45002 = 26281 kN

Berekenen Npl,Rd:

Npl,Rd = Aa  (fyk / a) + Ac    (fck / c) + As  (fsk / s)

analoog aan berekening Npl, enkel nu a = c = s = 1,0

Npl,Rd = 213  102  (355 / 1,0) + ((250  450) – 213  102 – 452)  1,0  (35 / 1,0) +
   452  (420 / 1,0) = 10928 kN

Berekenen relatieve slankheid:

rel = √(Npl,Rd / Ncr) = √(10928 / 26281) = 0,64
Invloed kruip en krimp buiten beschouwing laten indien: rel  (0,8 / (1- ))

0,64  (0,8 / (1-0,77)) = 3,48
VOLDOET

knikkromme a is van toepassing: buc = 0,87

Maximale toelaatbare draagvermogen:

NRd = buc  Npl = 0,87  9844 = 8564 kN

Unity-check z-as:

Fd / NRd = 5250 / 8564 = 0,61 1 VOLDOET

De mogelijkheid tot koppeling van de twee profielen op meerdere plaatsen rechtvaardigd de
berekening waarbij uitgegaan wordt van een centrisch belaste kolom. De kniklengte is in dat geval
immers een factor van geringe betekenis. Door de aanzienlijke kniklengte om de sterke as dient de
kolom m.b.t. de berekening om de y-as wel degelijk uitgerekend te worden op een combinatie van
druk en buiging.

BEREKENING STAAL-BETON KOLOM, Y-AS

De berekening van de kolom verloopt analoog aan de berekening van een centrisch belaste staal-
beton kolom, opgenomen in (Over)spannend staal, deel 3 – construeren B [13].

Voor de centrisch belaste kolom geldt (zie berekening z-as):

Npl = 213  102  (355 / 1,0) + ((250  450) – 213  102 – 452)  1,0  (35 / 1,5) +
   452  (420 / 1,15) = 9844 kN

Bepalen buigstijfheid (EI)cy om de y-as voor een korte-duurbelasting:

Icy = 1/12  b  h3 – Iay = 1/12  250  4503 – 56420  104 = 133423  104 mm4

Isy = 4  As  y2 = 4  113  (348 / 2)2 = 1368  104 mm4

(EI)cy = Ea  Iay + 0,8  (Ecm / 1,35)  Icy + Es  Isy

= 2,1  105  56420  104 + 0,8  (31  103 / 1,35)  133423  104 + 2,1  105  1368  104

= 146  1012 N/mm2

Berekenen Ncry:

Ncry = ((EI)cy  2) / ly
2 = (146  1012  2) / 105502 = 12946 kN
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Berekenen Npl,Rd (zie berekening z-as):

Npl,Rd = 10928 kN

Berekenen relatieve slankheid:

rel = √(Npl,Rd / Ncr) = √(10928 / 12946) = 0,92
Invloed kruip en krimp buiten beschouwing laten indien: rel  (0,8 / (1- ))

0,92  (0,8 / (1-0,72)) = 3,48
VOLDOET

knikkromme a is van toepassing: buc = 0,72

Bepalen interactiediagram:

Ncd = Ac    fcd = ((250  450) – 213  102 – 452)  1,0  (35 / 1,5) = 2117 kN
hn = Ncd / ((2  (b – tw)    fcd) + (4  tw  fyd))

= 2117  103 / ((2  (250 – (2  16))  1,0  23,3) + (4  (2  16)  355))
= 38 mm

Wpl,a = 3103  103 mm3

Wpl,s = 4  ¼    202  (348 / 2) = 219  103 mm3

Wpl,c = (¼  b  h2) – Wpl,a – Wpl,s = (¼  250  4502) – 3103  103 – 219  103

= 9334  103 mm3

MD = (½  Wpl,c    fcd) + Wpl,a  fyd + Wpl,s  fsd

= (½  9334  10-6  1,0  23,3  103) + 3103  10-6  355  103

   + 219  10-6  (420  103 / 1,15) = 1290 kNm
Mn = (½  Wpl,cn    fcd) + Wpl,an  fyd + Wpl,sn  fsd

= (½  ¼  (250 – 32)  (2  38)2  1,0  23,3  10-6) + (¼  32  (2  38)2  355  10-6)
= 20,1 kNm

Mpl,Rd = Mmax,Rd – Mn,Rd = 1290 – 20,1 = 1270 kNm
n = Ncr / NSd = 12946 / 5250 = 2,47

MSd =   (n / (n – 1))  MI

= 0,66 + 0,44  r  0,44
r = MI,min / MI,max = 0

   (aanname voor verhouding tussen grootste en kleinste eindmoment)
= 0,66

MSd = 0,66  (2,47 / (2,47 – 1))  MI

Ml = moment aan de kop van de gevelkolom of moment t.g.v. windbelasting.

Door gebruik te maken van een “centreerplaat” (een stalen oplegplaat op de kop van de kolom ter
grootte van 180x180 = 32400 mm2 wordt het maximaal optredende moment beperkt tot maximaal 0,09
 5250 = 473 kNm. De spanning in de staalplaat bedraagt dan 5250  103 / 32400 = 162 N/mm2 < fy =
235 N/mm2. Het moment t.g.v. de windbelasting bedraagt 17  3,15 = 53,6 kNm. Het kopmoment is
dus m.b.t. de dimensionering van de kolom maatgevend.

MSd = 0,66  (2,47 / (2,47 – 1))  473
= 525 kNm

n = 0,25  (1 – r) = 0,25  (1 – 0) = 0,25
d = NSd / Npl = 5250 / 9844 = 0,53
c = Ncd / Npl = 2117 / 9844 = 0,22

d = (0,53 / 0,78)  1,0 = 0,68
k = ((1 – buc) / (1 – 0,22))  1,0 = 0,36

= d – (( d - n) / ( buc – n))  k

= 0,68 – ((0,53 – 0,25) / (0,72 – 0,25))  0,36
= 0,47
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Controle stabiliteit:

MSd / (0,9    Mpl,Rd)  1
525 / (0,9  0,47  1270) = 0,98  1 VOLDOET

Npl,Rd  = 10928 kN

NSd = 5250 kN

Nc,d = 2117 kN

M pl,Rd = 1270 kNm

MD = 1290 kNm

NRd

MRd 

ND = 1059 kN

M Sd,max 

Figuur N.02: Toetsing doorsnede.

χd = 0,53

1,0

N Rd / Npl,Rd

1,0
MRd / Mpl,Rd

χn = 0,25
χc = 0,22

ωbuc = 0,72

µk µd

µ

Figuur N.03: Toetsing stabiliteit.
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Bijlage O. Dimensionering gevelstijlen

De windbelasting aan de top van het gebouw bedraagt maximaal:

pw,rep = Cdim  Cindex  Ceq  1  pw

= 0,87  (0,8 + 0,3)  1,0  1,11  1,46
= 1,55 kN/m2

qw,rep = 1,55  1,25 = 1,93 kN/m1

qe.g.:
eigen gewicht kokerprofiel 120x80x10 = 0,30 kN/m1

eigen gewicht glas = 0,60 kN/m1

totaal qe.g. = 0,90 kN/m1

Gegevens kokerprofiel 120x80x10: A = 3550 mm2

Iy = 1106  104 mm4

Wy = 147  103 mm3

Uit de resultaten van de PC-frame-berekening blijkt dat de maximale doorbuiging van het profiel 2,2
mm (in het middenveld) en de maximale spanning 49,8 N/mm2 bedraagt. De optredende reactiekracht
t.p.v. een tussensteunpunt is ten hoogste 13,6 kN. Deze belasting wordt gebruikt om de gevelliggers
te toetsen.

4,50

3,40

3,40

0,45

qw,repqe.g.

Figuur O.01: Schematisering gevelstijl.
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Bijlage P. Dimensionering gevelliggers c.q. kniksteunen

De gevelliggers dienen gecontroleerd te worden op een combinatie van druk (t.g.v. de functie als
kniksteun) en buiging (t.g.v. de windbelasting). Hierdoor ontstaat het mechanica-schema opgenomen
in figuur P.01.

Windbelasting: Fd = 13,6 kN

Kracht in steun t.g.v. steunen gevelkolommen (art. 12.1.4.1.2 NEN 6770):
Nst;s;d = 0,01  k2   Fbuc;i;d

= 0,01  k2  nst  Fbuc;i;d

Nst;s;d = rekenwaarde van de kracht in de starre steun
k2 = factor die het aantal op druk of druk en buiging belaste steunen in rekening brengt
     volgens: k2 = √(0,5 + 1/nk)  1,0 (art. 10.2.5.1.2)
   nk = 12
   k2 = 0,76
Fbuc;i;d = knikkracht van de te steunen staaf i

= buc  Npl = 0,87  9844 = 8564 kN (zie bijlage N)
nst = 12

Nst;s;d = 0,01  0,76  12  8564
= 781 kN

Gegevens kokerprofiel 300x200x10: A = 9550 mm2

Wy;pl = 964  103 mm3

Berekening relatieve slankheid t.b.v. knik:

rel =   √(((lmax  h) / (b  tf))  (fy,d / Ed))
= 1,32  √(((4300  300) / (200  10))  (235 / (2,1  105)))
= 1,12

knikkromme a is van toepassing, hieruit volgt: kip = 0,59

Omdat kip  1 is de set formules (12.3-5) en (12.3-6) van toepassing. Er moet gelden:

1,1  (Nc;s;d / ( y;buc  Npl;d)) + 1,1  (My;equ;s;d / ( kip  My;u;d))  1
1,1  (Nc;s;d / ( z;buc  Npl;d)) + 1,1  (My;equ;s;d / ( kip  My;u;d))  1

5,0 - 7,0 = 4,3

0,9 1,25

Fd

Nst;s;d Nst;s;d

Fd Fd

1,25 0,9

Figuur P.01: Schematisering gevelligger.
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Aangezien de kniklengte om beide assen gelijk is, is knik om de zwakke as maatgevend. Voor knik om
de zwakke as geldt:

z = lz;buc / iz = 4300 / 81,4 = 52,8
e = 93,9
z;rel = 52,8 / 93,9 = 0,56

knikkromme a is van toepassing, hieruit volgt: z;buc = 0,90

Het equivalente moment met ly;buc = 4300 is gelijk aan de grootste waarde van:

My;equ;s;d =  0,1  (My;B;s;d – My;A;s;d) + My;mid;s;d 
My;equ;s;d =  0,4  My;B;s;d 

Ten gevolge van de excentrische aansluiting tussen gevelkolom en –ligger zal er tevens een moment
ontstaan aan de uiteinden van de gevelligger (My;B;s;d – My;A;s;d). Het verschil tussen de beide hartlijnen
bedraagt 75 mm, zodat er een moment geïntroduceerd wordt ter grootte van 644  0,075 = 48,3 kNm.
Aan de zijde van het gebouw waar windzuiging optreedt dienen het moment t.g.v. de excentriciteit en
het moment t.g.v. de windbelasting gesuperponeerd te worden. Weliswaar zal My;mid;s;d dan iets
gereduceerd zijn dan waar hier van uit gegaan wordt (kleinere Ceq-factoren), maar dat verschil wordt
verwaarloosd.

My;mid;s;d = (13,6 + 0,5  13,6)  (0,9 + 1,25) = 44 kNm
My;equ;s;d =  0,1  (48,3 + 48,3) + 44  = 53,8 kNm (maatgevend)
My;equ;s;d =  0,4  48,3  = 19,3 kNm (niet maatgevend)

Invullen van de toetsingsformule:

1,1  (Nc;s;d / ( z;buc  Npl;d)) + 1,1  (My;equ;s;d / ( kip  My;u;d))  1
1,1  ((781  103) / (0,90  9550  235)) + 1,1  ((53,8  106) / (0,59  964  103  235))
= 0,39 + 0,44 = 0,83  1 VOLDOET
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Bijlage Q. Handberekening eenvoudige kernconstructie

De handberekening is op twee manieren uitgevoerd:

- eigenhandige bepaling van de eigenschappen van de doorsnede m.b.v. de rekenmethode
opgenomen in “Tall building structures; analysis and design” [14].

- gebruikmaking van de formules voor torsie-eigenschappen en spanningen in dunwandige,
open profielen zoals opgenomen in “Formulas for stress and strain” [15].

BEREKENINGSWIJZE 1

Als kernconstructie is gekozen een kern met een u-vormige doorsnede. De afmetingen van de
doorsnede zijn gegeven in figuur Q.01. De E-modulus van beton is gesteld op 2,75  107 kN/m2  en de
G-modulus bedraagt 1,18  107 kN/m2 (uitgaande van een  = 0,17). De kern wordt belast door een
gelijkmatig over de hoogte verdeeld torsiemoment ter grootte van 88,9 kNm/m1.

Berekening Ixx:

1/12  0,254  6,13 =   4,8
2  (1/12  3,05  0,2543 + 3,05  0,254  3,052) = 14,42
2  (1/12  0,254  0,9153 + 0,254  0,915  2,59252) =   3,16 +

Ixx = 22,38 m4

1,061,55

x-as

y-as

O
6,1

3,05

Z

BC

FE

t = 0,254

O = dwarskrachtencentrum

Z = zwaartepunt

18,6

M torsie -18,6 m2

9,3

-9,3

-4,61

4,57

4,61
-4,57

O'

O' = oorsprong m.b.t. 
       bepalen -diagram(a) (b)

(c) (d)

3,05

3,05

D

A

G 18,6 m2

C B

A

D

E F

G

-18,6

B

A

C

D

E F

G

-3,05

-2,135

3,05

2,135

C B

A

D

E F

G

3,05

-3,05

-8,78

8,78

Figuur Q.01: (a) Doorsnede-afmetingen, (b) ’-diagram, (c) y-diagram, (d) eigenlijke -diagram.
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Bepaling zwaartepunt:

xz = [(2  0,915  0,254  3,05) + (2  3,05  0,254  (3,05 / 2))]
       / [2  0,915  0,254 + 2  3,05  0,254  + 6,1  0,254]
    =  1,06 m

Berekening Iyy:

1/12  6,1  0,2543 + 6,1  0,254  1,062 = 1,75
2  (1/12  0,254  3,053 + 0,254  3,05  0,0752) = 1,21
2  (1/12  0,915  0,2543 + 0,915  0,254  1,452) = 0,98   +

Iyy = 3,94 m4

Berekening It:

It =  1/3bt3 = 1/3  6,1  0,2543 + 2/3  3,05  0,2543 + 2/3  0,915  0,2543 = 0,07664 m4

Positie dwarskrachtencentrum:

I ’x = §A ’y dA = §x ’y tds

Het voorlopige welvingscoördinaat-diagram ( ’-diagram) wordt geconstrueerd door vanuit een
punt O’ op de symmetrielijn van het profiel en een punt E waar deze lijn het profiel snijdt de
oppervlakte te bestrijken die de contouren van het profiel oplegt (dA = t  ds). Daarna kan
tezamen met het y-diagram en met behulp van figuur Q.02 het productintegraal worden
vastgesteld.

Figuur Q.02: Product integralen [14].
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Tabel Q.01: Bepalen product integralen doorsnede.

’ y §x ’y tds
D → E:              9,3

            3,05

           -3,05

             3,05

1/3  9,3  3,05  -3,05  0,254
= -7,32

E → F:                   18,6
  9,3

            3,05

 -3,05

             3,05

1/2  (9,3 + 18,6)  3,05  -3,05  0,254
= -32,96

F → G:  18,6

         0,915

 -3,05      -2,135

         0,915

1/2  (-3,05 - 2,135)  0,915  18,6 
0,254 = -11,21

I ’x,halve profiel = -7,32 + -32,96 + -11,21 = -51,49 m5

I ’x,hele profiel = 2  -51,49 = -102,98 m5

De positie van het dwarskrachtencentrum volgt vervolgens uit:

x = I ’x / Ixx = -102,98 / 22,38 = -4,60 m

Bepaal eigenlijke welvingscoördinaat-diagram ( -diagram):

Dit kan worden geconstrueerd volgens de vergelijking:

 = ’ – x  y
A = -18,6 – (-4,60  2,135) = -8,78 m2

B = -18,6 – (-4,60  3,05) = -4,57 m2

C = -9,3 – (-4,60  3,05) = 4,61 m2

Welvingsconstante:

I  = §A 2 dA = §s 2 tds

Met behulp van het eigenlijke welvingscoördinaat-diagram en figuur Q.02 kan de welvings-
constante worden berekend.

Tabel Q.02: Bepaling welvingsconstante I .

variatie in § 2 tds
D → E:                   4,61

   0
            3,05

1/3  3,05  (4,61)2  0,254 = 5,49

E → F:                   -4,57
4,61

            3,05

1/6  3,05  2  ((4,61)2 + (4,61  -4,57) + (-4,57)2)  0,254
= 5,44

F → G:                  -8,78
-4,57

           0,915

1/6  0,915  2  ((-4,69)2 + (-4,69  -8,78) + (8,78)2)  0,254
= 10,70

I ,halve profiel = 5,49 + 5,44 + 10,70 = 21,63 m6

I ,hele profiel = 2  21,63 = 43,30 m6
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Torsiemoment:

Mtorsie = 88,9 kNm/m

Bepaal factor H voor rotatie-eigenschappen kern volgens:

H = H  √((G  It) / (E  I ))
 = 45,75  √((1,18  107  0,07664) / (2,75  107  43,3))

= 1,261

Rotatie aan de top (z = H, hieruit volgt H = z en z / H = 1,0) volgens:

(z) = {ql4 / EI }  {(1 / ( H)4)  [((( H  sinh( H) + 1) / cosh( H))  (cosh( z) – 1)
   - ( H   sinh( z)) + (( H)2  ((z / H) – ½  (z / H)2))]}

(18) = {(88,9  45,754) / (2,75  107  43,3)}  {(1 / 1,2614)  [(((1,261  sinh(1,261) + 1) /
    cosh(1,261))  (cosh(1,261) – 1) - (1,261   sinh(1,261)) + ((1,261)2  ((1) – ½  (1)2))]}

= 0,026 radialen

Bimoment aan de voet (z = 0 en z = 0) volgens:

B(z) = {-ql2}  {(1 / ( H)2)  [((( H  sinh( H) + 1) / cosh( H))  (cosh( z))
   - ( H   sinh( z)) –1]}

B(0) = {-88,9  45,752}  {(1 / (1,261)2)  [(((1,261  sinh(1,261) + 1) / cosh(1,261))  (cosh(0))
   - (1,261   sinh(0)) –1]}
= -69403 kNm2

Spanningen t.g.v. welving volgens:

welving = B(z)  (s) / I
welving,A = -69403  -8,78 / 43,3 = 14073 kN/m2 (14,1 N/mm2)
welving,B = -69403  -4,57 / 43,3 =   7325 kN/m2 (7,3 N/mm2)
welving.C = -69403  4,61 / 43,3 =  -7389 kN/m2 (-7,4 N/mm2)

BEREKENINGSWIJZE 2

Bij deze handberekening wordt uitgegaan van de gegeven formules voor “standaarddoorsnedes”
opgenomen in “Formulas for stress and strain” [15]. Deze formules zijn verdeeld in doorsnede-
constantes en formules m.b.t. de wijze van belastingaangrijping. Eerst worden de doorsnede-
grootheden bepaald voor de -vormige doorsnede (figuur Q.01).

Dwarskrachtencentrum:

O = b  {[(3h2b) + (6h2b1) - (8b1
3)] / [h3 + (6h2b) + (6h2b1) + (8b1

3) - (12hb1
2)]}

= 3,05  {[(3  6,12  3,05) + (6  6,12  0,915) - (8  0,9153)]
   / [6,13 + (6  6,12  3,05) + (6  6,12  0,915) + (8  0,9153) - (12  6,1  0,9152)]}
= 1,554 m

Torsiestijfheid:

It = (t3 / 3)  (h + 2b + 2b1) = (0,2543 / 3)  (6,1 + 2  3,05 + 2  0,915) = 0,07664 m4
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Welvingsconstante:

I  = t  {((h2b2) / 2)  [b1 + b/3 - O - (2Ob1/b) + (2b1
2/h)]

   + ((h2O2) / 2)  [b + b1 + h/6 - (2b1
2/h)] + [(2b1

3/3)  (b + O)2]}
= 0,254  {((6,12  3,052) / 2)  [0,915 + 3,05/3 - 1,554 - (2  1,554  0,915 / 3,05)
   + (2  0,9152 / 6,1)] + ((6,12  1,5542) / 2)  [3,05 + 0,915 + (6,1)/6 - (2  0,9152 / 6,1)]
   + [(2  0,9153 / 3)  (3,05 + 1,554)2]}
= 44,149 m6

Maximaal optredende spanning in profiel t.g.v. welving (t.p.v. de punten A en F):

max = [(h / 2)  (b - O) + b1  (b + O)]  E  ’’
= [(6,1 / 2)  (3,05 - 1,554) + 0,915  (3,05 + 1,554)]  E  ’’
= 8,775  E  ’’

E is de E-modulus van beton (E = 2,75  107 kN/m2)
 ’’ is de 2e afgeleide van de hoekverdraaiing  op een afstand x van de top

De hoekverdraaiing  op een afstand x van de top is afhankelijk van de wijze van aangrijpen van de
belasting. Voor een gelijkmatig verdeelde belasting over de gehele lengte van het profiel, waarbij het
profiel aan de voet rotatie- en welvingvast is ingeklemd, zijn de volgende formules gegeven:

max = {t0 / CwE 4}  {1 + ( 2l2 / 2) – [(1 + l  sinh( l)) / cosh( l)]} t.p.v. x = 0
’’max = {t0 / (CwE 2)}  {[(1 + l  sinh( l)) / cosh( l)] – 1} t.p.v. x = l

 = √(ItG / IwE)

G is de afschuifmodulus van beton (G = 1,18  107)

 = √((0,07664  1,18  107) / (44,149  2,75  107))
= 0,02724

max = {88,9 / (44,149  2,75  107  0,027244)}  {1 + ((0,027242  45,752) / 2)
   – [(1 + (0,02724  45,75)  sinh(0,02724  45,75)) / cosh(0,02724  45,75)]} 
= 0,0251 radialen

n.b.: handberekening 1 leverde een maximale hoekverdraaiing t.g.v. welving aan
de top op van 0,026 radialen (verschil: 3,6%)

’’max = {88,9 / (44,149  2,75  107  0,027242)}
    {[(1 + (0,02724  45,75)  sinh(0,02724  45,75)) / cosh(0,02724  45,75)] – 1} 
= 5,783  10-5

Hieruit volgt voor de maximaal optredende spanning:

welving,max = 8,775  E  ’’
= 8,775  2,75  107  5,783  10-5

= 13955 kN/m2 (= 13,96 N/mm2)

n.b.: handberekening 1 leverde een maximale spanning aan de voet t.g.v.
welving op ter grootte van 14073 kN/m2 (verschil: 0,8%).

Ondanks het feit dat de spanningen niet geheel overeen komen (waarschijnlijk door tussentijdse
afrondingen e.d.) kunnen deze waardes toch als uitgangspunt genomen worden om de
computerberekening, waarbij de betonnen wanden geschematiseerd worden m.b.v. knopen en
staven, te kunnen controleren.



H. Strating – T. U. Eindhoven – Faculteit Bouwkunde – Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 150

"Flex-toren", ontwerp voor een multifunctioneel, flexibel hoogbouwproject

Bijlage R. Computerberekening kernconstructie

Het betreft hier de schematisering zoals gepubliceerd in “Proceedings Institution of Civil Engineers”
[18]. Er wordt uitgegaan van een E-modulus van het beton t.g.v. 2,75  107 kN/m2 en een
afschuifmodulus (G) van 1,18  107 kN/m2 (als gevolg van de aanname  = 0,17). Het principe van de
theorie berust op de schematisering van wanden tot "raamwerken", waarbij de afmetingen van de
wand de eigenschappen van de verschillende elementen bepalen. Dit gebeurt op een dusdanige
wijze, dat de vervormingen van en de spanningen in de elementen overeenkomen met die van de
oorspronkelijke wanden. Een aanzicht van een dergelijk element is gegeven in figuur R.01.

Een wand kan geschematiseerd worden d.m.v. 1 element, maar ten behoeve van de nauwkeurigheid
van de resultaten heeft schematisering van een wand met meer dan 2 elementen de voorkeur. Bij
toepassing van 1 of 2 elementen per wand dient de stijfheid van de kolom met een factor 0,83 (1/1,2)
vermenigvuldig te worden, om de afschuifstijfheid te corrigeren. Als een wand d.m.v. 1 element wordt
geschematiseerd, dienen hiervoor de volgende formules aangehouden te worden:

Kolom:

Ic = 0,83  [(h2  b  d) / (24  (1 + ))] = (h2  b  d) / (20  (1 + ))
Ac = 2/3  b  d

Link:

Al = 1/6  b  d

Ligger:

I = 

Een uitwerking van dit principe, waarbij i.p.v. de verticale pendelstaven gebruik wordt gemaakt van
diagonalen is tevens bekeken. Het is dan mogelijk om een element met minder knopen en staven te
schematiseren. Bij deze variant kunnen echter de omgerekende  eigenschappen van de kolom en
pendelstaven, afhankelijk van de afmetingen van de wand, negatief worden. In de theorie wordt dit
ook erkend, waarbij de opmerking wordt gemaakt dat de meeste computerprogrammatuur hier wel
verder mee rekenen. Bij toepassing van deze variant bleek dat Ansys dit echter niet toelaat. Hierdoor
is van bovenstaande schematisering gebruik gemaakt.

link Ac

buigstijve ligger

kolom Ac Ic
buigstijf gekoppeld
aan ligger

b

h

b

d

Figuur R.01: Principe schematisering wand m.b.v. knopen en staven.
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Voor een eerste berekening is uitgegaan van de variant waarbij een wand geschematiseerd wordt
m.b.v. 1 element (zie figuur R.02). Dit resulteert in de volgende eigenschappen voor de verschillende
wanden:

Wand 1 = 3: Ic = (30502  3050  254) / (20  (1 + 0,17) = 3,07976  1011 mm4

Ac = 2/3  3050  254 = 516467 mm2

Al = 1/6  3050  254 = 129117 mm2

Wand 2: Ic = (30502  6100  254) / (20  (1 + 0,17) = 6,159527  1011 mm4

Ac = 2/3  6100  254 = 1032933 mm2

Al = 1/6  6100  254 = 258233 mm2

Wand 4 = 5: Ic = (30502  915  254) / (20  (1 + 0,17) = 9,23929  1010 mm4

Ac = 2/3  915  254 = 154940 mm2

Al = 1/6  915  254 = 38735 mm2

De kern bestaat uit 15 van deze elementen boven elkaar. Om de doorsnede vormvast te houden, zijn
de hoekpunten t.p.v. de buigstijve liggers (buigstijf in horizontale en verticale vlak) in de z-richting
momentvast uitgevoerd. De scharnieren t.p.v. de halve hoogte van de wanden (die de twee kolommen
per wand koppelen) zijn rotatievast in het verticale vlak loodrecht op de wand aangenomen,
aangezien anders deze kolommen uit het vlak van de wand kunnen uitknikken. Over de
eigenschappen van de wanden loodrecht op hun vlak wordt geen uitspraak gedaan. Aangenomen

6,1

3,05

3,05

wand 1 wand 4

wand 5

wand 3

wand 2

0,915

x

y

z

Figuur R.02: Schematisering kern m.b.v. elementen.

22,2 kN 11,1 kN

11,1 kN

11,1 kN

11,1 kN

11,1 kN

11,1 kN

11,1 kN

11,1 kN

22,2 kN

Figuur R.03: Aanbrengen torsie-moment.
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wordt dat de wanden alleen in hun vlak belasting kunnen opnemen. De stijfheid van de wanden
loodrecht op hun vlak is bepaald met 1/12bh3 en is toegekend aan de kolom. Aangezien dit dusdanig
weinig zullen de eigenschappen van de wanden loodrecht op hun vlak eigenlijk geen invloed hebben
op de vervorming van de kern. Per verdieping grijpt een torsiemoment t.g.v. 271 kNm aan, dat
uitgevoerd is als puntlasten op de hoekpunten van de doorsnede (zie figuur R.03). Aan de top van de
kern zijn de helft van de waardes als belasting aangehouden.

Het blijkt dat de schematisering een grotere hoekverdraaiing van de kern oplevert vergeleken met de
handberekening (figuur R.04). De kern roteert een factor 2,3 te veel. Dit valt niet alleen te wijten aan
de enigszins grove schematisering door een wand door slechts 1 element te modelleren. Bij een
tweede berekening zijn de wanden namelijk geschematiseerd door meerdere elementen:

 Wand 1 = 3: 4 elementen met de eigenschappen:
Ic = (30502  762,5  254) / (24  (1 + 0,17) = 6,416174  1010 mm4

Ac = 2/3  762,5  254 = 129117 mm2

Al = 1/6  762,5  254 = 32279 mm2

Wand 2: 8 elementen met de eigenschappen:
Ic = (30502  762,5  254) / (24  (1 + 0,17) = 6,416174  1011 mm4

Ac = 2/3  762,5  254 = 129117 mm2

Al = 1/6  762,5  254 = 32279 mm2

Wand 4 = 5: 2 elementen met de eigenschappen:
Ic = (30502  457,5  254) / (20  (1 + 0,17) = 4,619645  1010 mm4

Ac = 2/3  457,5  254 = 77470 mm2

Al = 1/6  457,5  254 = 19368 mm2

Het verschil met de berekening met 1 element per wand bedraagt ongeveer 10%.

Omdat een 3D-berekening niet de gewenste resultaten opleverde is tevens de theorie op 1 enkele
wand toegepast. In dat geval voldoet de schematisering wel degelijk. Daarom is er reden om aan te
nemen dat de torsie van de wanden, die in de schematisering niet meegenomen wordt, toch van grote
invloed is. Bij de handberekening, opgenomen in bijlage P, is de rotatie van de doorsnede immers
afhankelijk van de verhouding tussen de torsiestijfheid (Saint-Venant wringing) en de welvingsstijfheid.
Als in deze verhouding de torsiestijfheid heel klein aangenomen wordt (de It wordt verkleind van
0,07664 tot 0,005), wordt de rotatie van de kern vergroot tot ongeveer 0,040 radialen. Deze waarde
komt weliswaar niet overeen met de gevonden waarde volgens de computerberekening, maar hieruit
blijkt dat het verwaarlozen van de torsiestijfheid wellicht niet geheel gerechtvaardigd is.

15

10

5

verdieping

radialen
0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

0,025 (theorie) 0,057 (computer)

Figuur R.04: Resultaten hoekverdraaiing kern computerberekening in relatie tot handberekening.


