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Voorwoord 

Her onderwerp van mijn afstudeeronderzoek is "Aanpasbaarheid van 

17est-aande draagconst-ruct.ies, in het- Kader van duurzaam bouwen". 

De keuze van dit onderwerp is voortgekomen u1t de vraag welke rol 

een const.ruct.eur kan spelen bij het on"twerpen en/of ontwikkelen van 

een duurzaam gebouw. Het beantwoorden van deze vraag heeft geleid 

tot, een langdurig leerproces waarin ik vele antwoorden heb gevonden 

maar ook veie nieuwe vragen. Deze vragen hadden betrekking op mijn 

afstudeeronderwerp, maar ook op algemene onderwerpen binnen het 

vakgebied van de constructeur. lk heb het als een uitdaging gezien 

om enkele vragen tijdens mijn afstudeerperiode te onderzoeken. De 

overige vragen hoop ik gedurende mijn verdere loopbaan te kunnen 

onderzoeken en te kunnen beant.woorden. 

Ten slotte wil ik alle person en bedanken die hebben meegeholpen om 

mijn afstudeeronderzoek vorm t,e geven. 

In het bijzonder wil ik hierbij de afstudeerbegeleidingscommissie, 

prof. ir. F. van Herwijnen, ir. H.J. Fijneman en ir. A.C. van der Linden, 

bedanken voor hun deskundige begeleiding en de voor prettige 

samenwerking, 
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1. lnleiding 

1.1 Probleemstelling 

De afgelopen Jaren heb ik me bez1g gehouaen met auurzaam. 

milieut7ewus,:; en energiezuinig bouwen. lnmiddels 1s er over dit 

onderwerp veel bekend en is er veel over geschreven. Deze gegevens 

richten zich echter voornamelijk tot de ontwerpers en de 

uitvoerders, maar niet tot de constructeurs. Het ontbreken van 

bruikbare gegevens voor de constructeur is de aanleiding geweest 

voor de keuze van mijn afstudeeronderwerp. lk heb onderzocht welke 

rol een constructeur kan spelen bij het ontwerpen en/of ontwikkelen 

van een duurzaam gebouw. 

Voordat ik kon beginnen met de uitvoering van het onderzoek heb ik 

mezelf de vraag gesteld "Wat is duurzaam bouwen'?, wat 1s een 

duurzame constructie'?". "Is dit letten op het materiaalgebruik of 

gaat het verder'?", Mijn antwoord hierop 1s dat duurzaam bouwen 

zeker verder gaat of kan gaan. Te den ken valt aan de volgenae 

aspecten. 

- Flexibel bouwen: 

het zodanig ontwerpen dat er tijdens de ontwerpfase een 

grate indelingsflexibiliteit ontstaat. Hierdoor zijn meerdere 

gebruiksfuncties mogelijk. 

- Verplaatsbaar bouwen: 

het creeren van mogelijkheden om de constructie in z'n geheel 

te kunnen hergebruiken of beter gescheiden te kunnen slopen. 

- Demontabel bouwen: 

het creeren van mogelijkheden om constructie-onderdelen te 

kunnen hergebruiken of beter gescheiden te kunnen slopen. 

- Aanpasl:7aar bouwen: 

het kunnen aanpassen van een gebouw wanneer de 

gebruikswaarde binnen c::le gestelde levensduur niet meer 

voldoende wordt bevonden. Hierdoor ontstaat een grate 

flexibiliteit tijdens de gebruiksfase. 

- Kwalitatief goed en goed doordacht bouwen: 

tijdens de werkvoorbereiding het ontwerp goed doordacht 

uitwerken en tijdens de bouwfase kwalitatief goed bouwen. De 

materialen die voor de bouwdelen en details warden toegepast 

dienen zoveel moge!Uk vernieuwbaar of gerecycled te kunnen 

warden, 

Dit meervoudige antwoord laat zien dat duurzaam bouwen een 

noodzakelijk uitgangspunt is bij constructief ontwerpen. 



Voor mijn afstudeeronderwerp heb ik een keuze gemaakt uit de 

hiervoor beschreven aspecten van duurzaam bouwen. lk heb gekeken 

naar de constructieve mogelijkheden, de originaliteit van het 

afstudeeronderwerp, de vraag vanuit het bedrijfsleven en de 

(gevraagde) duurzame ontwikkelingen in de bouw. 

Aan de hand hiervan is mijn keuze gevallen op het aanpassen en/of 

verbouwen van bestaande draagconstructies. Maar wel zodanig dat 

hierdoor een (meer-) waarde ontstaat aan het bestaande gebouw 

met betrekking tot de duurzame gebruikswaarde op lange termijn. 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van deze afstudeeropdracht is het onderzoeken van 

de aanpasbaarheid van bestaande draagconstructies. De 

onderzochte oplossingen en mogelijkheden dienen een (meer-) 

waarde toe te voegen aan het bestaande ontwerp c.q. gebouw, 

zodanig dat de duurzame gebruikswaarde, op termijn, verzekerd is. 

1.3 Beschrijving opbouw rapport 

Om het onderzoek consequent uit te kunnen voeren en in mijn 

onderzoeksrapport te beschrijven, is er onderscheid gemaakt tussen 

een aantal deelonderzoeken. Als eerste is in hoofdstuk 2 een 

algemeen onderzoek beschreven over de stand van zaken omtrent 

duurzaam bouwen in Nederland. 

2 

De uitkomst van dit onderzoek heeft geleid tot een aantal aspecten 

waarin duurzaam bouwen kan warden gecombineerd met constructief 

ontwerpen. Aan de hand van dit onderzoek heb ik de keuze gemaakt 

om het aspect aanpasbaarheid van bestaande draagconstructies 

verder te onderzoeken. Dit is in de volgende deelonderzoeken 

beschreven. 

In hoofdstuk 3 is het tweede deelonderzoek beschreven, waarin een 

algemene inventarisatie is opgezet van de bestaande na-oorlogse 

constructiesystemen in de utiliteitsbouw, die in Nederland zijn 

toegepast. 

In het derde deelonderzoek is de aanpasbaarheid van deze 

bestaande draagconstructies onderzocht. Hierbij ligt de nadruk op 

gebouwen met een lineaire structuur, zoals kantoorgebouwen. Dit 

laatste deelonderzoek is in hoofdstuk 4 beschreven. 

In hoofdstuk 5 wordt de conclusie van dit rapport beschreven. Hierin 

wordt een advies gegeven voor de aanpasbaarheid van bestaande 

draagconstructies en een advies voor nieuwe constructies die in de 

toekomst beter aan de veranderende eisen aangepast kunnen 

warden. 

Op de volgende pagina is het plan van aanpak van mijn 

afstudeeronderzoek in een schema weergegeven. 



Probleemstelling 

Voorstudie 

Doelstelling 

Onderzoek 

Koppeling Theorie 
met praktijk 

Resultaat 

Hoe kan ik als constructeur omgaan 
met duurzaam bouwen '? 

Eigen voorkeur onderwerp 

Gevraagde duurzame ontwikkelingen in de bouw 
Vraag vanuit bedrijfoleven 

, Vragen en begrippen 

Wat is duurzaam bouwen? 

Wat is constructief ontwerpen? 
Wat is een duurzame constructie? ---- - t 

i 

I 

! ► 

Duurzame constructies 

Flexibel bouwen (flexibel in ontwerp-fase) 

Verplaatsbaar t:>ouwen (geheel) 
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Constructie systemen 

Structuren 

Zonering en marges 

Elementen en onderdelen 
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Aanpasbaarheid 

Mogelijke aanpassingen aan constructie 

* aanbrengen van sparingen i 
(daglicht, installaties, trapgat-en) 

.. vergrot-ing draagvermogen .. 

Toetsing en terugkoppeling 
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l T __ i '. _____ ___ _ _ __ 
Consequenties voor constructie 
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Conclusies en/of aanbeveling 

----- -- -------------~--

Advies voor bestaande constructies 
Advies voor nieuwe constructies 

Bestaande draagconstructies 

Gebouwen-voorraad met mogelijkheden hergebruik 
.. na-oorlogse gebouwen 

.. utiliteitsgebouwen 

.. lineaire const-ructie systemen .. 

T oetsing en terugkoppeling 

Samenvatting Plan van Aanpak 
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F1guur 1. Aspecu,n duurzaam bouwen 

2. Duurzaam bouwen in Nederland 

2.1 lnleiding duurzaam bouwen 

In dit hoofdstuk wordt het deelonderzoek beschreven over de stand 

van zaken omtrent duurzaam bouwen in Nederland. Deze beschrijving 

is in drie delen opgesplitst. Als eerste wordt een korte samenvatting 

gegeven van de geschiedenis van duurzaam bouwen in Nederland. In 

het tweede dee! warden enkele begrippen en definities beschreven 

omtrent dit onderwerp. Aan het einde van dit dee! warden begrippen 

afgebakend voor verder gebruik in dit rapport. In het laatste deel 

warden verschillende visies beschreven omtrent het onderwerp 

duurzaam bouwen. Dit onderdeel wordt afgeslot,en met een e1gen 

v1sie en met een opsomming van mogelijkheden am duurzaam bouwen 

te 1ntegreren in constructief ontwerpen. 

Definities, begrippen en visies van andere onderzoekers, warden in 

een afwijkend lettert-ype weergegeven en voorzien van een verwijzing 

naar de literatuur waaraan deze zijn ontleencL 
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2.2 Geschiedenis duurzaam bouwen in Nederland1 

De eerste fase van duurzaam bouwen is te herkennen in de 

beginjaren '70. In 1972 verscheen het rapport van de Club van Rome. 

De oliecrisis van 1973 is aanleiding voor het Rijk om een 

energiebesparingsbeleid op te zetten. De aandacht richt zich vooral 

op energiebesparing bij de nieuwbouw van woningen. Op het gebied 

van de stedenbouw en dat van de utiliteitsbouw zijn maar weinig 

experimenten. Er warden twee programma's uitgevoerd: het 

Proefprogramma Energiebesparing Gebouwde Omgeving (PREGO) en 

het Nationaal lsolatieprogramma. Naast de aandacht voor 

energiebesparing ontstaat een maatschappelijke beweging die 

aandacht vraagt voor het aspect milieu in de bouw. Het is echter de 

tijd van de pioniers. De eerste fase wordt in 1990 afgesloten. 

De tweede fase van duurzaam bouwen wordt ingeluid door de 

publicatie in 1990 van het Nationaal Milieubeleidsplan Plus (NMP

plus). Deze nota maakt gebruik van het rapport van de Brundtland

commissie. Dit rapport "Our Common Future", uitgegeven in 1987 
door World Commission on Environment and Development, is de 

eerste belangrijke stap geweest waarin voor het eerst sprake is van 

'sustainable development'. In het Nederlands vertaald met duurzame 

ontwikkeling', waarin het milieu in de algehele zin wordt bekeken. 

Voorts vormde het rapport van het RIVM2 (1988: "Zorgen voor 

morgen") een belangrijke basis. 

Een bijlage bij het NMP-plus2 is de "Rapportage Duurzaam Bouwen". 

De bouw is daarmee een van de doelgroepen van het milieubeleid 

geworden. 

2 Voor alle afkortingen zie lijst afkortingen. 

6 

Er komt een stroom van onderzoeken, rapporten en experimenten op 

gang, ge·1·nitieerd door organisaties als SEV2
, Novem2 en VIBA2. 

De Rijksgebouwendienst voert een energieprestatienorm in voor de 

nieuwbouw van rijkskantoren. Rijkswaterstaat start in 1991 met een 

project gericht op duurzaam bouwen in de GWW-sector2. 

De derde fase in de ontwikkeling van duurzaam bouwen start met de 

"Beleidsverklaring Milieutaakstellingen Bouw 1995" van alle 

marktpartijen in de bouw en de Rijksoverheid, die in 1992 wordt 

ondertekend. In de verklaring zijn 15 taakstellingen opgenomen rand 

6 beleidslijnen om duurzaam bouwen inhoud te geven. Een belangrijke 

stap daarbij is het formuleren van concrete taakstellingen als 

uitwerking van de doelstellingen van het NMP2
• 

In 1993 publiceert de SEV2 de "Handleiding Duurzame Woningbouw", 

waarin voor een groat aantal toepassingen, voorkeuren warden 

uitgesproken voor te gebruiken materialen. Veel gemeenten stellen op 

basis van deze publicatie 'voorkeurslijstjes' op, hoewel het draagvlak 

hiervan in de bouwsector laag is. 

Energiebesparing krijgt langzamerhand oak als doel de CO2-emissie 

te verlagen. 

In 1995 wordt het Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen van het 

Ministerie VROM2 gepubliceerd, dat een stevige impuls aan 

duurzaam bouwen moet geven. Uitgangspunt is dat de basis voor 

duurzaam bouwen is gelegd en dat de tijd rijp is voor een belangrijke 

schaalsprong. Het zwaartepunt ligt nag steeds op nieuwbouw, maar 

geleidelijk treedt er een verschuiving op naar de bestaande voorraad 

en naar het stedelijk niveau. 



Als vierde fase kan beschouwd warden de publicatie van het 

Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen Woningbouw - nieuwbouw, dat 

tweed wordt gedragen door alie igrote partijen in de bouwsector. De 

grote krach"t van deze publicatie was het breedte draagvlak. die 

heeft dienst gedaan ais basis, voor een verc:lere invulling van 

duurzaam bouwen. Staatssecretaris T ommel neeft er een maatlat 

aan gekoppeld, waarmee een ambitieniveau is aangegeven. Het 

vervolg is een serie uiteenlopende pakketten voor diverse sectoren in 

de bouw. 

Duurzaam bouwen ontwikkelt zich op meerdere schaalniveaus, 

waarbij het stedenbouwkundig niveau steeds meer als uitgangspunt 

wordt genomen. Ook de aandacht voor een duurzame ruimtelijke 

1nrichting is groeiende. Daarnaas"t groe1t de aandacht binnen de 

grond-, weg-en wa"terbouw (GWN-sector) en ook voor de consument 

( de doe-het-zelf branche ). 

November 1997 is het tweede Plan van Aanpak Duurzaam Bouwen 

van het Ministerie VROM verschenen. Continu'i'teit, een nog 

intensievere samenwerking met de markt en een aan"tai n1euwe, 

resultaatgerichte projecten zijn de hoofdlijnen van dit nieuwe plan. 

Belangrijke nieuwe inhoudelijke accenten zijn de aanpak van de 

bestaande woningvoorraad, het betrekken van consumenten bij het 

beleid en meer aandacht vaor de grand-, weg- en waterbauw, de 

utiliteitsbauw en de stedenbauw. 

Alie plannen en ideeen omtrent de hoofdlijnen van duurzaam bouwen 

moeten door de verschillende partijen in de bouw nog beter warden 

ge'i'ntegreerd en op elkaar warden afgestemd. De schrijvers van het 

bouwbesluit zijn bezig met een "fase 2", waarin een nieuw onderdeel 

milieu zal moeten warden verwerkt, 

ideeen en maatregelen die door voorbeeld projecten bekend zijn, 

warden t?eschreven in een nationaal pakket voor duurzaam bouwen. In 

1997 en 1998 verschenen de pakket"ten voor de woningbouw en de 

utiliteitgbouw. In 1999 zijn er pakketten geschreven voor 

stedenbouwkundige omwerpen en voor de grand- weg- en wa"ter

bouwkunc:le. 

De verschillende pakketten voor duurzaam bouwen richten zich 

echter tot bepaalde vakrichtingen in de bouw. Dit zijn voornamelijk de 

ontwerpers en de uitvoerders en in mindere mate de constructeurs. 

Het ontbreken van bruikbare gegevens voor de constructeur is de 

aanleiding geweest voor dit onderzoek. Aan de hand van een 

inventarisatie, analyse en conclue;ie van vere;chillende definitiee; en 

vie;iee; omtrent duurzaam bouwen, wordt een beeld gee;ch"1;6t 

vanwaar bruikbare gegevene; te vinden zijn, voor een cone;tructeur die 

ook het criterium duurzaam bouwen mee wil nemen. 
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2.3 Begrippen over duurzaam bouwen 

2.3.1 Gehanteerde begrippen 

* Duurzaamheid staat als zodanig niet beschreven in het 

woordenboek. 

* Duurzaam: 

(Kramers) 

(v.Dale) 

bestemd om te duren; 

van lange duur, blijvend, lang goedblijvend; 

weinig vergankelijk ➔ vergankelijk = onbestendig, 

niet duurzaam, voorbijgaand, broos; 

lang aanhoudend; 

voor lange duur = het engelse woord "durability" 

* Milieuvriendelijk en milieubewust bouwen, volgens SBR. 3 

8 

De begrippen milieuvriendelijk en milieubewust worden vaak 
door elkaar gebruikt. Toch is de betekenis van deze begrippen 
niet hetzelfde. Zij zijn niet zonder meer uitwisselbaar. 
Milieuvriendelijk betreft een meer idealistische visie op bouwen 
en milieu en is vrijblijvend. Milieubewust heeft meer te maken 
met een positieve houding ten aanzien van te realiseren milieu
aspecten in het bouwproces rekening houdend met onderhoud en 
beheer. Milieubewust bouwen is meer gericht op het praktisch 
haalbare en kan als een realistische visie worden bestempeld. De 
mogelijkheden binnen het bouwproces laten in het algemeen wel 
ruimte voor milieubewust ontwerpen en bouwen. Het ligt voor de 
hand om dan voortaan voor milieubewust bouwen te kiezen en 
niet meer van milieuvriendelijk bouwen te spreken. 

* Milieuvriendelijk bouwen, volgens SBR. 3 

Milieuvriendelijk bouwen is erop gericht de aantasting van het 
milieu te voorkomen voor zover dat door bouwactiviteiten en het 
gebruik van gebouwen kan worden veroorzaakt en waar mogelijk 
( en gewenst) de kwaliteit van het milieu te verbeteren; dit betreft 
zowel het binnen- als het buitenmilieu. 

* Milieubewust bouwen, volgens SBR. 3 

Bij milieubewust bouwen wordt ontworpen vanuit de achtergrond 
van milieuvriendelijk bouwen. In de praktijk worden zoveel 
mogelijk milieudoelstellingen gerealiseerd binnen de 
randvoorwaarden van een bouwproject; kosten en 
(bedrijfs)risico's spelen hierin een belangrijke rol. 
Bij milieubewust bouwen wordt een afweging gemaakt tussen het 
milieu-aspect en andere aspecten van het bouwen. Milieu
aspecten worden gehonoreerd indien andere aspecten binnen de 
totale, integrate bouwkwaliteit daardoor niet worden benadeeld. 
In dat afwegingsproces spelen het voorkomen van uitputting van 
grondstoffen, (landschappelijke) aantasting, het sluiten van de 
grondstoffen kringloop, energie, gezondheid en ruimtelijke 
kwaliteit een belangrijke rol. Milieubewust bouwen veronderstelt 
kennis van milieu-aspecten in het algemeen en een positieve 
houding ten aanzien daarvan. 



* Energi~uinig bouwen, volgene; SBR. 3 

Energiezuinig bouwen houdt in: het treffen van maatregelen 
waardoor bij het oprichten en beheren (gebruiken) van een 
bouwwerk met zo wemig mogelijk inzet van emdige 
energiebronnen kan worden volstaan. Energiezuinig bouwen 
wordt gekenmerkt door aandacht voor een laag energiegebruik 
voor ruimteverwarming, ventilatie, koeling, warmtapwater 
bereiding en verlichting van woningen en andere gebouwen. 
Energiezuinig bouwen is een van de elementen van 
milieuvriendelijk bouwen. Het past in het streven om aantasting 
van het milieu door verbranding van eindige energiebronnen te 
voorkomen. Bij energiezuinig bouwen wordt meestal geen 
aandacht geschonken aan milieu-effecten van bouwmaterialen. 
Aan het energiegebruik voor de productie van de toe te passen 
bouwmaterialen werd tot voor kort zeer weimg aandacht 
geschonken. 

* Energiebewue;t (of energie-efficient) bouwen, volgene; SBR. 3 

Energiebewust bouwen of energie-efficient bouwen veronderstelt 
een meer economisch, pragmatische benadering dan 
energiezuinig bouwen. Een positieve houding ten aanzien van 
energie-aspecten is daarbij wel een voorwaarde. Met kennis van 
de mogelijkheden van energiezuinig bouwen wordt een afweging 
gemaakt tussen de energetische- en andere aspecten, die van 
belang zijn voor het tot stand komen en het beheer (gebruik) van 
een gebouw. Kosten en risico's spelen daarbij in de praktijk mee. 
Energie-efficient bouwen is een begrip dat tegenwoordig ook wel 
in de plaats van energiebewust bouwen wordt gebruikt. 

* Duurzaam bouwen, volgene; het dubo centrum. 4 

Een meer concrete definitie van duurzaam bouwen zou kunnen 
luiden: "vermmdering van het gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen en beschermmg van de "life support" -functie van het 
milieu door bouwprocessen, bouwwerken en de gebouwde 
omgeving onder de voorwaarde dat de kwaliteit van de 
leefomgeving in stand wordt gehouden". 

* Duurzaam bouwen, volgene; het NMr+. 4 

''Bouwen op een wijze die past in een duurzame ontwikkeling. 
Onder duurzame ontwikkeling wordt een ontwikkeling verstaan 
die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder 
daarmee voor de toekomende generaties de mogelijkheid in 
gevaar te brengen om ook in hun behoeften te voorzien. 
Duurzaam bouwen is er op gericht om de gezondheid- en milieu
effecten als gevolg van het bouwen, de gebouwen en de 
gebouwde omgeving te reduceren. 
Het zodanig bouwen en gebruik maken van gebouwen en hun 
omgevmg dat de schade voor het milieu in alle fasen, van 
ontwerp tot sloop, zoveel mogelijk beperkt blijft." 
De rapportage 'Duurzaam Bouwen' en het onderzoekprogramma 
'Gezond bouwen' zijn uitwerkingen van door de overheid 
geformuleerd beleid. Zij kunnen in die zin worden gezien als 
( onderdeel van) een strategie om te komen tot maatschappelijk 
geformuleerde doelstellingen gericht op het bouwen en het milieu 
en de gezondheid van mensen. 
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* Duurzaam bouwen, volgem; ondernemingaplan Stichting Nationaal 

Dubo-centrum. 4 

Ondernemingsplan Stichting Nationaal Dubo-Centrum: "Afgeleid 
van een duurzame ontwikkeling van de maatschappij wordt onder 
duurzaam bouwen verstaan "het economisch verantwoordt 
creeren en onderhouden van een gezonde omgeving, gericht op 
een efficient gebruik van bronnen/ delfstoffen en gebaseerd op 
ecologische principes. Met bronnen in dit verband wordt bedoeld: 
land, water en grondstoffen/ materialen. 

Ecologische principes voor duurzaam bouwen zijn: 
- Minimaliseren van de consumptie van bronnen/delfstoffen 

Maximaliseren van het hergebruik van grondstoffen/materialen 
Gebruiken van hernieuwbare en/of recyclebare bronnen/ 
grondstoffen/materialen 
Beschermen van de natuurlijke omgeving 
Creeren van een gezonde, niet toxische omgeving 
Verhogen van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. 

Het efficient gebruik maken van bronnen en het toepassen van 
ecologische principes hangen onderling nauw samen. Zowel in 
het stedenbouwkundig proces als in de fasen van het bouw- en 
beheerproces - van initiatief tot sloop - moet bij het nemen van 
beslissingen hiermee consequent en integraal rekening worden 
gehouden. Bovendien moeten deze beslissingen ook economisch 
aanvaardbaar zijn (nu) of worden (toekomst), naast uiteraard de 
wettelijke verplichtingen." 

* Duurzaam bouwen, volgene; M.Haae; uit TWIN-model. 4 
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"Duurzaam bouwen is een strategie van het Ministerie van 
VROM, waarin voorwaarden worden aangegeven om de 
gezondheid- en milieudoelstellingen te bereiken met betrekking 
tot het bouwen, de gebouwen en de gebouwde omgevmg 
overeenkomstig het maatschappelijk gewenst niveau." 

* Duurzaam bouwen, volgene; Gemeente Eindhoven. 4 

In het plan van Aanpak Duurzaam Bouwen van deze gemeente 
beoogt "Duurzaam Bouwen de negatieve milieu- en 
gezondheidsaspecten in alle fasen van de inrichting van de 
gebouwde omgeving, de bouw en het gebruik te minimaliseren, 
zodanig dat in ieder geval de draagkracht van het milieu 
behouden blijft en voorzien kan worden in de behoeften van de 
huidige en toekomstige generaties. Dit moet gerealiseerd worden 
door middel van een integrate benadering van de aspecten: 
energie, materiaal, afval, water, bodem, lucht, geluid, flora en 
fauna, verkeer en welzijn." 

* Duurzaam bouwen, volgene; gemeente Den Haag. 4 

In de verordening (n°12/1996) Duurzaam bouwen van deze 
gemeente is dit bouwen waarbij gebruik wordt gemaakt "van 
bouwmaterialen en toepassing van voorzieningen, die voldoen 
aan redelijke eisen van milieuvriendelijkheid, voor wat betreft het 
gebruik van bouwmaterialen gaat het hierbij om de 
milieubelasting tijdens de winning, productie, bouw en sloop, het 
storten van afval en de verbranding of het hergebruik van afval." 
En: "Voorzieningen zijn installaties en andere voorzieningen, niet 
zijnde bouwmaterialen, zoals opgenomen op de lijst kernpunten 
duurzaam bouwen." 

* Duurzaam bouwen, volgene; SBR 4 

Bouwen waarbij rekening gehouden wordt met voorwaarden voor 
het leven. 

* Demontabel bouwen, volgene; het Dubo-centrum. 4 

Demontabel bouwen is het zodanig ontwerpen van en gebouw dat 
een bouwdeel later zoveel mogelijk onbeschadigd, zo min 
mogelijk vervuild met andere materialen, en zonder 
beschadigingen aan de omliggende bouwdelen, verwijderd en zo 
mogelijk hergebruikt kan worden. 



* flt,Xibi,I bouwi,n, volgene; het Dubo-ci,n-trum. 4 

Flexibel bouwen is het bewust zodanig veranderbaar (kunnen) 
(ver)bouwen van de woonomgeving, de woningen en van de 
gebouwen, dat met een minimum aan bouwkundige ingrepen, 
kosten, tijdsbesteding en ongemak de indeling, de uitrusting en 
soms de grootte van de ruimte of de woning in overeenstemming 
is te brengen met de andere ruimtelijke, functionele en 
woonwensen van (toekomstige) bewoners en gebruikers. 
Daamaast is flexibel bouwen ook het ontwerpen van de 
vertrekken, zodat een flexibel gebruik van ruimten en vertrekken 
mogelijk is. Dit laatste noemen we gebruiksflexibiliteit. 

* Aanpae;baar bouwen, volgens de Nationale WoningRaad. 4 

Aanpasbaar bouwen is het realiseren van woonruimte die niet op 
voorhand bestemd, bedoeld of ontworpen is voor personen met 
een handicap, maar die zodanig is ontworpen en gebouwd dat 
latere aanpassingen eenvoudig, en daardoor relatief goedkoop, 
kunnen plaatsvinden wanneer een bewoner gehandicapt raakt. 

* Aanpasbaar bouwen, volgens de SEV. 4 

Aanpasbaar bouwen is niet alleen bedoeld voor gehandicapten 
en/of ouderen, maar voor een "beter gemiddelde": Criteria die 
voor zoveel mogelijk mensen het mogelijk maakt de gebouwde 
omgevmg zo onafhankelijk en gelijkwaardig mogelijk te 
gebruiken, 

Aanpasbaar bouwen is hierbij specifiek gericht op de woningbouw. 

De uitgangspunten kunnen oak warden toegepas-r in de 

util iteitsbouw 

* Ree;tauratie, volgene; prof J van Stigt5 

''Restaureren veronderstelt het met zorg bezig zijn met objecten, 
die eerder door anderen zijn gemaakt, omdat men daarin waarden, 
van welke aard ook, onderkent, die men de moeite waarde vindt 
om aan de volgende generaties door te geven. Restaureren kan 
omvatten alle werkzaamheden varierend tussen: 
- het volledig terugbrengen in de staat van het oorspronkelijke 

ontwerp; 
- het conserveren in de toestand, waarin het object wordt 

aangetroffen, alle wijzigingen sinds de bouw respecterend," 

* Renovatie, volgene; prof J van Stigt5 

"Met renovatie worden bedoeld die maatregelen welke als doel 
hebben het verhogen van de fonctionele en technische standaard 
boven het oorspronkelijke niveau." 

* Hergebruik, volgens prof J van Stigt5 

"Wanneer gebouwen hun oorspronkelijke functie verliezen, zoals 
pakhuizen in oude havens, of deze functie niet !anger in oude 
gebouwen ondergebracht kunnen worden door invoering van 
nieuwe technieken, dan kan men naast sloop overwegen of het 
bouwvolume voor andere doeleinden bruikbaar is, bijvoorbeeld 
voor het inbouwen van woningen." 
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2.3.2 Definitie van in dit rapport gehanteerde begrippen 

* Duurzaam bouwen. 

Dit is een bouwwijze waarbij de leefomgeving zo we1nig mogelijk 

wordt aangepast. Moet de omgeving toch aangepast warden, dan 

moet er zodanig gebouwd warden en moeten gebouwen en hun 

omgeving zodanig gebruikt warden, dat de schade voor het milieu 

en de gezondheid voor mens en dier in alle bouwfasen (van 

ontwerp tot sloop), zoveel mogelijk beperkt blijft. Zo laag als 

realistisch uitvoerbaar. (ALARA)6 

Naast het terugdringen van schade aan het milieu, moeten 

gebouwen en hun omgeving een duurzame gebruikswaarde hebben. 

Ze moeten de mogelijkheid bieden om in de behoeften van de 

huidige gebruikers te voorzien, zonder dat voor de toekomstige 

gebruikers de mogelijkheid om in hun behoeften te voorzien, in 

gevaar wordt gebracht. 

In duurzaam bouwen onderscheiden we drie typen duurzaamheid. 

Als eerste de milieu duurzaamheid (in het engels vertaald 

"sustainability"). Volgens dit criterium mag er in het geheel geen 

schade warden veroorzaakt aan natuur, mens en dier en moeten 

de gebouwen met hun omgeving over een duurzame 

gebruikswaarde beschikken. 

Milieu duurzaamheid kan men zien als overkoepelend geheel. 

Daarbinnen onderscheiden we de technische en de functionele 

duurzaamheid (in het engels vertaald als "durability"). Een 

gebouw voldoet aan technische duurzaamheid als er voldoende 

vermogen is voor een lange levensduur waarbij de voorgeschreven 

bouwtechnische kwaliteit gehandhaafd blijft. 

6 ALARA principe (As Low As Reasonable Archievable), principe uit de (RA) 

stralingshygiene 
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Een gebouw voldoet aan functionele duurzaamheid, als er 

voldoende vermogen is, om oak bij verandering van gebruiksfunctie, 

te kunnen blijven functioneren. 

T echnische en functionele duurzaamheid zijn voorwaarden voor 

milieu duurzaamheid, omdat de gebruikte materialen langer in de 

kringloop blijven. T echnische en functionele levensduur zijn echter 

oak autonome begrippen die niet altijd een onderdeel hoeven te 

vormen in de milieu duurzaamheid. Met andere woorden: milieu 

duurzaamheid staat niet per definitie voor technische en 

functionele duurzaamheid of omgekeerd. 

* Duurzame gebruikf;waarde. 

Een duurzame gebruikswaarde is een mogelijkheid om te voorzien 

in de behoeften van de huidige gebruikers zonder daarmee voor de 

toekomstige gebruikers de mogelijkheid in gevaar te brengen om 

oak in hun behoeften te voorzien. 

* Duurzame constructie. 

Een duurzame constructie is een constructie die zo ontworpen is 

dat deze zowel een milieu duurzaamheid als een technische en 

functionele duurzaamheid bezit. 



* De betekenie; van duurzaam bouwen voor ha conatruc-cief 
ontwerpprocee;, 
Onder duurzaamheid van een constructie wordt verstaan dat het 

gebouw c.q. de constructie of een onderdeel daarvan, lang kan 

blijven (be )staan (!anger dan de huidige referentieperiode van 50 

jaar), waarbij de duurzame gebruikswaarde verzekerd blijft. Om 

verzekerd te kunnen zijn van die gebruikswaarde, moet, er in de 

voorbereidingsfase een keuze warden gemaakt uit een aant-al 

mogeiijkheden die invloed hebben op de levensduur van de 

const-ructie of een onderdeei daarvan. in ae keuze mogelijkheden 

kan men uitgaan van t-wee uiterste uitgangspunten. 

Vanuit het ene uitgangspunt ontwerpt- men de const-ruct-ie 

zodanig dat- de constructie als geheel een lange technische 

levensduur heeft. De functie van het, gebouw moe-c in deze periode 

kunnen veranderen. Het gebouw en de constructie zullen daarvoor 

de flexibiliteit moeten bezitten om aan de behoeften van de 

nieuwe gebruikers te voldoen, zodat het gebouw als geheel een 

lange functionele levensduur tegemoet kan gaan. Als de 

technische en de functionele levensduur met elkaar in 

overeenstemming warden gebracht, dan is de milieubelasting van 

het betreffende gebouw minimaal omdat de gebruikte materialen 

optimaal lang in de kringloop blijven. 

Afhankelijk van het soort flexibiliteit is er een keuze tussen een 

flexibel casco of een zwaar duurzaam casco met- een hoge 

flexibiliteit van de inbouw. Wanneer deze verandering van functie 

gewenst is dan spreekt men over hergebruik of herbest-emming. 

De andere uiterste mogelijkheid is om een specifiek bouwdeei een 

lange levensduur mee te geven. Door een onderdeel met een lange 

technische ievensduur zodanig te ontwerpen dat deze in het, 

geheel herbruikbaar kan zijn, wordt de functionele levensduur 

verlengd en de milieubelasting verminderd. Producten die in 

principe een grote milieubelasting hebben moeten, als er geen 

andere oplossingen bestaan, zo lang mogelijk in de keten blijven. 

Wanneer een bouwdeel kan warden hergebruikt, dan spreekt men 

over demont-abel bouwen. Tussen deze twee uiterste 

mogelijkheden zijn nog alleriei varianten t,e beschouwen. 

Voor de milieu duurzaamhe1d van een constructie kan ook gekeken 

warden naar de milieubelasting van de (constructie) materialen. 

Hierbij wordt uitgegaan van Life Cycle Analysis, waarbij de 

milieubelastingen van grondstof tot sloop warden meegenomen. 

Bij gebouwen veroorzaakt de draagconstructie een overgroot deel 

van de totale milieubelasting. Dit wordt niet veroorzaakt door het 

feit dat de gebruikte materialen erg milieu-belastend zijn, maar 

door de grote hoeveelheid waarin ze (moeten) warden toegepast. 

Bij het streven naar een zo laag mogelijke milieubelasting kan dit 

betekenen dat er gekozen wordt voor geheel nieuwe concepten, 

waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de eigenschappen 

van de verschillende mat-erialen, zoals in hybride const-ructies. 

Daarnaast zullen ook nieuwe materialen en materiaal

toepassingen moeten warden ontwikkeld. 
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2.4 Visies over duurzaam bouwen 

2.4.1 Selectie van visies ontleent aan de literatuur 

"' Wat is milieubewust en ecologisch bouwen? 7 

"De Nederlandse samenleving mag zich niet langer tegoed doen aan 
de geneugten van de consumptie-maatschappij, zonder daarbij 
rekening te houden met haar omgeving, maar vooral ook de 
toekomst van die omgeving." 

Enkele citaten uit een forumdiscussie over milieubewust en 

ecologisch bouwen, georganiseerd door Novem en de BouwWereld in 

1993 en beschreven in de samenvatting van de bijeenkomst. Wat is 

de toekomst van duurzaam bouwen? 

"Milieubewust bouwen is nog niet veel verder dan demonstratie- en 
proefprojecten. Zolang de economie nog de ecologie verdringt in het 
ontwerpproces en in het denken over de milieukwaliteit van gebouw 
en material en, komt het ook niet veel verder." 

"De relatie milieu en bouwen is van alle tijden. Alleen vraagt 
milieubewust bouwen om een herbezinning, over de kwaliteit van de 
bouwpartners. De aspecten van die kwaliteit zijn vakmanschap, 
motivatie economische haalbaarheid en ontwikkelingsbeleid." 

' 

"Milieuvriendelijk bouwen en de markt. De markt bepaalt de waarde 
van onroerend goed. Soms is het wat de gek ervoor geeft. Soms is 
het de kwalitatieve meerwaarde. Als milieuvriendelijk bouwen meer 
kwaliteit betekend, hoe maak je die dan zichtbaar? In een milieukeur 
voor het gebouw zelf, of energiebesparende exploitatie?" 
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De economie speelt en speelde een (te) grate rol. Een nieuw product 

of idee kost meer. Hoe kunnen we naar het nieuwe resultaat? Mensen 

lokken met geld, kwaliteit? Men, de opdrachtgevers en bouwkundige, 

is meer met het proces bezig dan met het noodzakelijke 

eindresultaat. Meer vanuit het resultaat denken. Het resultaat nu, 

maar oak het resultaat in de toekomst. (Verder denken dan alleen 

het heden). 

"Haalbaarheid. Ecolonia is voltooid en de eerste schreden op de weg 
van milieubewust bouwen zijn gezet. Maar kunnen we met Ecolonia 
verder? Problemen als woonwensen, ruimtegebrek en huisvesting 
elders is de wereld spelen daarbij een rol." 

"Energiegebruik in huis kan nog flink dalen. 
Duurzaam bouwen. Dat klinkt mooi, maar wat betekent het in de 
praktijk? In grote lijnen 3 dingen: 
- zuinig omgaan met energie, 
- zuinig omgaan met grondstoffen en daarmee voorkomen van 

afval, 
- een betere kwaliteit van woningen en andere gebouwen, zowel 

van binnen als van buiten (onderdeel NMP+)." 

Verandering van techniek brengt gedragsverandering mee. Efficient 

energie- en milieuonderzoek moet multidisciplinair van karakter zijn. 

Om milieuproblemen op te lossen is gedragsverandering namelijk net 

zo belangrijk als technische vernieuwingen. 



* Wat is duurzame ontwikkeling, volgend het Bruntland-rapport 8 

"Een proces van verandering, waarin het gebruik van hulpbronnen, 
de richting van investeringen, de orientatie van technologische 
ontwikkeling en institutionele verandering alle met elkaar in 
harmonie zijn en ( alle) zowel de huidige als de toekomstige 
mogelijkheid vergroten om aan menselijke behoeften en wensen 
tegemoet te komen." 

"Duurzame ontwikkeling -:t. toepassing materialen die lang goed 
bliJven. Duurzame ontwikkeling = duurzame vrede!' 

Duurzaam in he-c Engels vertaald is "durable" en "sustainable" 

Sustainable: -ce handhaven, houdbaar, verdedigbaar, "het beteken-C 

da"t wij in de mondiale samenleving moe"ten werken aan houdbare 

normen en waarden voor de verhouding mens en na-cuur". "De 

komende generaties moeten verder kunnen !even met hetgeen wij nu 

bedenken, toepassen en gebruiken". 

Durability: technische duurzaamheid, duurzaamheid in tijd, lange 

levensduur waarbij de gebruikswaarde verzekerd blijft. 

Volgens het Brundtland-rapport is sustainable development 

mondiaal alleen mogelijk wanneer welvaart -cot stand wordt gebracht 

voor de thans hongerigen en armen, waarbij het van essentieel 

belang is da-c armoede en hanger in de wereld warden terug

gearongen. 

"Van degenen die arm en hongerig zijn kan men immers in alle 
redelijkheid niet verwachten dat zij ook nog rekening houden met 
het milieu. Sterker nog, zij zullen heel vaak het milieu in hun eigen 
omgeving vemietigen om te kunnen overleven." 

* Aandachtspunten vanuit de overheid.9 

Samenvatting van aandachtspunten in Plan van Aanpak. 

De volgende aandachtspunten zijn omschreven: 

- "opstellen van maatregelenpakket duurzaam bouwen 
- beschrijving van de vinex lokaties 
- m de wonmgwet moet het uitgangspunt milieu worden op-

genomen 
- nauwe samenwerking tussen rijksoverheid en alle betrokken 

partijen, zowel de beslissers als de makers. De overheid moet de 
rol van aanJager. stimulator en bewaker van de hoofdlijnen van 
het beleid en de voortgang op zich nemen." 

Naast aandachtspun-cen zijn er een aantal selectieve speerpun-cen 

beschreven die zo laag mogelijke kosten met zich meebrengen met 

een zo groot mogelijk milieu- rendemen"t. 

- "Duidelijkheid en eenheid (beschrijving van een "pakket 
duurzaam bouwen") 

- Daadwerkelijke toepassing van de vinex-lokaties 
- Verankering van duurzaam bouwen ( uitgangspunten opnemen in 

woningwet) 
- Beleid stellen voor lange termijn (specifiek voor water en 

energie ). " 
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Samenvatting controle Plan van Aanpak.10 

Monitoring = controle apparaat. 

"Het doel van het Plan van Aanpak is "het op korte termijn behalen 
van concrete, aantoonbare resultaten op het gebied van duurzaam 
bouwen, teneinde duurzaamheids aspecten een sterkere, op termijn 
vaste positie te geven in de besluitvorming over de inrichting en het 
gebruik van de gebouwde omgeving. 
De activiteiten ( of speerpunten) uit het Plan van Aanpak duurzaam 
bouwen concentreren zich op de eerste fase(n) van het bouwproces, 
te weten de ontwerp- en beslisfase in de sector nieuwbouw
woningen." 

"Doel van de monitoring is te onderzoeken of de doelstellingen uit 
het Plan van Aanpak duurzaam bouwen ook daadwerkelijk zijn 
gerealiseerd. Hiervoor is onderscheid gemaakt in drie niveaus van 
monitoring: 
- monitoring van voortgang ( dit is grotendeel als uitgevoerd) 
- monitoring van de resultaten (hiervoor zijn indicatoren opgesteld) 
- monitoring van de uiteindelijke effecten." 

"Naast het Plan van Aanpak duurzaam bouwen zijn er meerdere 
ministeries met een eigen overheidsbeleid die invloed hebben op de 
uiteindelijke effecten." 

"Voor de monitoring van de resultaten zijn meerdere indicatoren 
opgesteld, die een afzonderlijke controle vormen. Deze indicatoren 
ZIJn: 

1. Harmoniseren ( duidelijkheid en eenheid over duurzaam bouwen 
verkrijgen. Gelijktrekken van de diversiteit aan kennis, 
informatie, definities, afspraken, voorkeurslijsten, regels en 
maatregelen op het gebied van duurzaam bouwen). 
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2. Realiseren (wat is er al aan projecten gerealiseerd? Het maximaal 
toepassen van deze kennis en informatie in de praktijk). 

3. Consolideren (het opnemen van milieu-eisen in het Bouwbesluit. 
Voorwaarden scheppen die duurzaam bouwen tot "normaal" 
onderdeel van de praktijk maakt). 

4. Prepareren (toekomstverwachtingen en mogelijkheden 
duurzaam bouwen. Bevorderen van de ontwikkelingen van 
nieuwe inzichten, kennis en innovaties)." 



" Bouwen en Milieu. 11 

"Duurzame ontwikkeling beoogt een zodanige omgang met 
natuurlijke hulpbronnen en het milieu, de biosfeer en dat deze 
planeet leefbaar is en blijft voor generaties na ons." 

Het boek is een doorvertaling van hoe kennis van de samenhang 

-r:.ussen milieu en bouwen me-r succes kan warden aangewena voor 

zodanig ontwerpen, bouwen en beheren van de gebouwde omgev1ng, 

waarin milieuschade zoveei mogelijk word-r voorkomen. Hierna volg-r 

een korte samenvatting van de v1sie uit dit boek. 

"De milieuvriendelijke bouwwijzen zijn wel voorhanden maar deze 
zijn bijna nergens bekend." 

"Het prestatiegerichte Bouwbesluit biedt gunstige randvoorwaarden 
om duurzaam te kunnen bouwen." 

"Er moet iets gedaan worden aan de marktpositie van milieu
vriendelijke materialen, zodat deze ook goedkoper worden." 

"Milieuproblemen: 
- Bouwmaterialen en gezondheid (bouwmaterialen die voor de 

mens schadelijk zijn en het woon-, werk- en recreatiemilieu 
aantasten). 

- Uitputting van hulpbronnen en milieuvervuiling, 
samenhangend met de bouwproductie (afval, ontregeling 
natuur, uitputting en uitstoot). 

- Verkwisting door ondoelmatige stadsinrichting." 

Het doorstoomsysteem (figuur 2). "De gebouwde omgeving betrekt 
licht, energie, materialen, producten en water van elders, verbruikt 
deze eenmalig en produceert veel afvalgassen, -warmte, -stoffen en 
-water, waardoor het milieu wordt aangetast. Hulpbronnen ter 
plaatse blijven onbenut. Het leefmilieu in de gebouwde omgeving is 
vervuild en ongezond." 
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Het kringloopsysteem (figuur 3). "Het bouwen en huisvesten dient aan 
een aantal milieu-eisen te voldoen, De gebouwde omgeving dient 
optimale condities te scheppen voor het welzijn en de gezondheid 
van mensen. K waliteitsverbetering is noodzakelijk. De keuze van 
bouwmaterialen, de constructie en opbouw en de ruimtelijke 
organisatie van de gebouwde omgeving dient aan bepaalde milieu
eisen te voldoen. Maar ook dient de wijze van bouwen en wonen 
zodanig te zijn dat de werking van natuurlijke ecosystemen 
verzekerd blijft. Uit oogpunt van beheer van (eindige) natuurlijke 
hulpbronnen en met het oog op het verminderen van afvalstromen is 
het daarom noodzakelijk om aandacht te besteden aan de 
huishouding van gebouwen, buurten en wijken, steden en streken. In 
de huishouding van natuurlijke systemen spelen kringlopen een 
grote rol. Afval uit een onderdeel in de economie van de natuur is 
grondstof voor een ander onderdeel. In natuurlijke systemen zijn de 
activiteiten onderling sterk vervlochten en op elkaar afgestemd, 
waardoor optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare 
materialen, energie en zo meer. Ook de gebouwde omgeving 
"draait" op dergelijke stromen. Thans worden de toevoerstromen in 
de gebouwde omgeving niet doelmatig beheerd, beschreven als 
doorloopsysteem. Na eenmalig verbruik wordt op zich bruikbare 
grondstof als afval afgevoerd. In de gebouwde omgeving kan echter 
van de stromen, waarop het systeem draait, meer efficient gebruik 
worden gemaakt. Dat leidt tot de eis de ketens van 
grondstofwinning, gebruik en afvalproductie in hun geheel te bezien 
en op elkaar af te stemmen." 

18 

Figuur 3 Kringloopsysteem 
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"Milieu is een verzamelbegrip voor het beheer van grondstoffen, 
materialen, water en energie als wel het beheer van de natuur en de 
bescherming en bevordering van de gezondheid van mensen en 
dieren." 

"Biologisch bouwen: gericht op gezondheid van mensen met 
aandacht voor materiaalkeus en binnenmilieu." 

"Ecologisch bouwen: gericht op kringlopen in de natuur en het 
afstemmen van de gebouwde omgeving hiervan." 

"Bio-ecologisch bouwen en wonen: beide benaderingen combineren 
in een breed arbeidsterrein." 

"Integraal bouwen: bijeenbrengen van kennis, afkomstig uit 
verschillende vakgebieden en goede onderlinge samenhang en 
afstemming." 



"Milieu-eisen voor kantoorgebouwen.12 

Door Stichting Bouwresearch is samen met de Novem onderzocht 

waaraan de milieu-eisen voor kantoorgebouwen moeten voldoen. De 

volgende uitgangspunten zijn hieruit naar voren gekomen. 

- Waardoor ontataan milieuproblemen'? 

"Het natuurlijk milieu kan op verschillende schaalniveaus worden 
bekeken. Zo kan onderscheid worden gemaakt tussen niveaus als 
globaal, continentaal, lokaal, etc. Daamaast kan de natuur worden 
ingedeeld naar het biotische en het abiothische milieu. Het 
abiotische milieu is het levenloze milieu en vormt de voorwaarden 
voor het bestaan van het biotische milieu dat wordt gevormd door 
planten, dieren en mensen. 
Vervuiling en uitputting van het abiotische milieu veroorzaakt 
aantasting van het biotische milieu. Maar ook zijn er directe 
aantastingen van het biotische milieu (zoals het kappen van tropisch 
regenwoud). Op elk van de schaalniveaus zijn eco-systemen te 
beschrijven, waarvan het voortbestaan afhankelijk is van het 
natuurlijk evenwicht." 

"Zodra de verstoring van dit evenwicht blijvende gevolgen heeft, is 
sprake van milieuproblemen. Milieuproblemen die mede door de 
bouw op elk van de natuurlijke schaalniveaus worden veroorzaakt." 

- Waardoor ontataan milieuproblemen in de bouw'? 
"Bouwen kan wel worden gezien als het professioneel afstemmen 
van een stukje natuurlijk milieu op de behoeften en wensen van de 
toekomstige gebruikers, door middel van het realiseren van een 
bouwkundige voorziening ( dus niet het betrekken van een grot, maar 
wel het maken van een hut, een woning of een kantoorgebouw). 
In feite heeft bouwen in drie opzichten invloed op het natuurlijk 
milieu: 

Bouwwerk en terrein nemen ruimte in en beperken daarmee de 
ruimte voor het natuurlijk milieu; 
Een deel van de buitenruimte worden binnenruimte; er wordt 
kunstmatig milieu gecreeerd; 
Door het realiseren, gebruiken, onderhouden, renoveren, 
hergebruiken en slopen van de huisvesting wordt het natuurlijk 
milieu op grotere schaalniveaus dan het niveau van het 
bouwterrein bei'nvloed en ontstaan milieuproblemen." 

"Het schaalniveau van de individuele bouwopgave wordt bepaald 
door het bouwwerk en het bouwterrein. Op dit niveau wordt een 
binnenmilieu ontworpen en een buitenmilieu aangepast. Het 
binnenmilieu is een volledig kunstmatig milieu, afgestemd op de 
behoeften en wensen van de opdrachtgever en/of gebruiker. Deze 
behoeften en wensen worden in het programma van eisen vertaald in 
functionele e1sen. Daamaast kunnen inteme voorwaarden worden 
geformuleerd, bijvoorbeeld ter voorkoming van het gebruik van 
gezondheidbedreigende materialen. De aanpassing van het 
buitenmilieu kan varieren van een volledig natuurlijk milieu 
(bijvoorbeeld een hutje op de hei, iglo in de sneeuw) tot een volledig 
kunstmatig milieu (bijvoorbeeld buitenruimte betegeld). Ook eisen 
voor het buitenmilieu worden daarom in het algemeen gevormd door 
een mix van functionele eisen (bijvoorbeeld parkeerruimte) en 
inteme voorwaarden (bijvoorbeeld versterking van de ecologische 
structuur van de buitenruimte)." 

"Het realiseren van zowel het binnenmilieu als het aanpassen van het 
buitenmilieu heeft tot gevolg dat het milieu op hogere schaalniveaus, 
vallend buiten het gezichtsveld van de individuele bouwopgave, 
wordt be1nvloed (tenzij een volledig autonome oplossing voor 
binnen- en buitenmilieu wordt gevonden). Het stellen van eisen ter 
voorkoming en beperking van de negatieve invloeden van het 
bouwproject op het milieu in ruimte zin betekent het formuleren van 
(beperkende) voorwaarden." 
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2.4.2 Eigen visie omtrent duurzaam bouwen 

Het gedefinieerde begrip van mijn onderzoeksrapport over duurzaam 

bouwen luidt: Dit is een bouwwijze waarbij de leefomgeving zo weinig 

mogelijk wordt aangepast. Moet de omgeving toch aangepast 

warden, dan moet er zodanig gebouwd warden en moeten gebouwen 

en hun omgeving zodanig gebruikt warden, dat de schade voor het 

milieu en de gezondheid voor mens en dier in alle bouwfasen (van 

ontwerp tot sloop), zoveel mogelijk beperkt blijft. 

Naast het terugdringen van schade aan het milieu, moeten 

gebouwen en hun omgeving een duurzame gebruikswaarde hebben. Ze 

moeten de mogelijkheid bieden om in de behoeften van de huidige 

gebruikers te voorzien, zonder dat voor de toekomstige gebruikers de 

mogelijkheid om in hun behoeften te voorzien, in gevaar wordt 

gebracht. 

In duurzaam bouwen onderscheiden we drie typen duurzaamheid. Als 

eerste de milieu duurzaamheid (in het engels vertaald 

"sustainability"). Volgens dit criterium mag er in het geheel geen 

schade warden veroorzaakt aan natuur, mens en dier en moeten de 

gebouwen met hun omgeving over een duurzame gebruikswaarde 

beschikken. 

Milieu duurzaamheid kan men zien als overkoepelend geheel. 

Daarbinnen onderscheiden we de technische en de functionele 

duurzaamheid (in het engels vertaald als "durability"). Een gebouw 

voldoet aan technische duurzaamheid als er voldoende vermogen is 

voor een lange levensduur waarbij de voorgeschreven bouwtechnische 

kwaliteit gehandhaafd blijft. Een gebouw voldoet aan functionele 

duurzaamheid, als er voldoende vermogen is, om ook bij verandering 

van gebruiksfunctie, te kunnen blijven functioneren. 
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Het is een vast gegeven dat we een bouwwijze hanteren waarbij we de 

leefomgeving wel aanpassen. Dat dit (teveel) schade veroorzaakt 

aan het milieu is oak bekend. Om deze schade ter herstellen en om 

de milieubelasting in de toekomst te kunnen verminderen, zijn allerlei 

ideeen, plannen en richtlijnen opgesteld voor de verschillende partijen 

in de bouw. 

Deze ideeen zijn echter nag niet vertaald in voorschriften. Wei zijn 

enkele richtlijnen beschreven in maatregelen pakketten (Nationaal 

Pakket woningbouw, utiliteitsbouw, stedenbouw en grand- weg- en 

waterbouw), die echter niet verplicht maar als aanbeveling moeten 

warden gehanteerd .. De enige milieu-eis die in de wet is opgenomen is 

de EnergiePrestatieNorm. In de toekomst zullen er naast de EPN wel 

regels moeten warden opgesteld waarbij het materiaalgebonden 

milieuprofiel van het gehele gebouw moet warden getoetst. 

Het staat nag niet vast waaraan dit milieuprofiel moet voldoen. 

Nieuwe programma's 
berekenen n1ilieubelasting 

-- . 

Met de Energie Prestatie Norm wordt 

slechts een klein onderdeel van de totale 

milieubelasting van een gebouw in kaart 

gebracht. Allcrlei liJsten met maatregelen voor 

duurzaam bouwen zouden die m1lieubelasting 

beter in beeld moeten brengen maar in de prak- : 

tijk bliJkt dat de hoeveelheid verschillende liJS·_.' -

ten verwancnd werkt. 
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Figuur 4, Nieuwe mogelijkheden om de milieubelasting te bepalen 



Voor de taakstelling ten aanzien van de vermindering van de 

milieubelasting door het bouwen kan warden aangesloten bij 

Professor 0pschoor. Hij heeft hiervoor in 1990 een formule 

ge1·ntroduceerd waarmee hij aangeeft in welke ma-ce volgens hem de 

milieubelasting moet verminderen, willen we duurzaam omgaan me-c 

he-C milieu, nu en in de -coekomst. Professor 0pschoor heeft dit 1n 

formulevorm verwoord, waarin hij een relatie legt tussen de druk op 

he-c milieu, het aan-Cai mensen op de wereld, de gem1ddelde welvaar-c 

en de milieubelasting. De eerste drie aspec-Cen heeft hij als bekend 

aangenomen. De uitkomst van de formule moet aangeven hoe groo-c 

de schaalsprong moet zijn om de milieubelasting in de toekomst te 

kunnen verminderen. 

Voor de formule in 1990 geldt: 

"D = B * W * M (1990)" 
Aangenomen is dat: 
D: de druk op het milieu moet in 50 jaar gehalveerd moet worden 
B: het aantal mensen op de wereld zal in 50 jaar verdubbelen 
W: de gemiddelde welvaart per hoofd van de wereldbevolking zal naar 

verwachting vervijfvoudigen als de arme landen hun achterstand gaan 
inlopen 

Hieruit volgt een formule voor 2040 waarvoor geldt: 

"D/2 = 2B * 5W * M/20 (2040)" 

De conclusie die uit deze formule volgt, is dat over vijftig Jaar de 

milieubelasting "M" met een factor 20 zal moeten afnemen. 

In deze formule is een ui-cgangspunt uit het Brundtland rapport 

overgenomen, dat de mondiale druk op het milieu in 50 jaar moet 

warden gehalveerd. Daarvoor moet de komende 50 jaar de 

milieubelasting per eenheid van welvaart "ten opzichte van de 

belasting in 1990 in de westerse wereld, ook in de bouw, me-C een 

factor 20 omiaag. 

Deze factor 20 is in Nederland en in enkele andere westerse landen 

ais u1-cgangspun-c gekozen voor diverse onderzoeken, waarin men zich 

t7ezig houdt met duurzame -Cechno1og1sche on-cwikkelingen. 

Binnen Nederiand 1s dit uitgangspun-c uitgewerkt in het 

1nterdepar-cemen-rale program ma "Duurzame T echnoiogische 

0ntwikkeling". In dit programma zijn concrete mogelijkheden 

onderzocht om de verlaging van de milieubelasting met een factor 

20 te kunnen realiseren. 

In het onderzoek "Factor 20 haalbaar .... ",13 zijn vier voorbeeld

projecten uitgewerkt en getoetst met het computerprogramma 

GreenCalc. De ontwerpopgave was voor de voorbeeldprojecten gelijk, 

waarbij een variatie is aangebracht in de mate van gebruik van het 

bestaande gebouw. Het programma GreenCalc heeft van de vier 

projecten de verborgen milieukosten berekend. Dit zijn de kosten die 

nodig zijn om de door de huisvestingsactiviteit veroorzaakte c.q. nog 

-Ce veroorzaken milieuschade te herstellen of te voorkomen. 

Voor de milieukosten warden de volgende vier hoofdgroepen van 

milieubelasting berekend: 

het energiegebruik 

het watergebruik 

het materiaalgebruik 

de mobiliteit 

Het aspect "ruimte" wordt hier in de toekomst aan toegevoegd. 
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De conclusie van het onderzoek wordt hierna kart samengevat. 

De factor 20 wordt op lange termijn alleen gehaald als er naast het 

verlagen van de milieubelasting van de vier hoofdgroepen, oak 

grotendeels gebruik wordt gemaakt van een bestaand gebouw. 

Duidelijk is dat nooit voor alle huisvesting gebruik kan warden 

gemaakt van bestaande gebouwen. Er zal altijd een zeker aandeel 

voor nieuwbouw blijven. Dit gegeven en de vraag of in alle gevallen met 

vrijwel volledig hergebruik van bestaande gebouwen voldoende 

"gebruikskwaliteit" kan warden bereikt, geeft aan dat het verlagen 

van de milieubelasting van alle vier de hoofdgroepen nodig is. 

De keuze van de materialen vormt vaak de kritieke schakel in het 

bereiken van de factor 20, wanneer het gebouw als geheel wordt 

bekeken. Daarom is oak gekeken naar het aandeel van de 

milieubelasting van bepaalde bouwdelen. Daaruit blijkt dat de zware 

draagconstructie de grootste milieubelasting met zich mee brengt. 

Dit wordt vooral veroorzaakt door het gebruik van de hoeveelheid 

zware materialen. Bij het streven naar een zo laag mogelijke 

milieubelasting kan dit betekenen dat er gekozen wordt voor geheel 

nieuwe concepten, waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de 

eigenschappen van de verschillende materialen, zoals in hybride 

constructies. 

Oak de milieubelasting van de andere onderdelen moet in de 

toekomst warden verminderd. Dit door onderzoek te blijven doen 

naar het terugdringen van de milieubelasting van ieder specifiek 

materiaal. 
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Het onderzoek naar verdere verlaging van het energiegebruik van 

gebouwen moet warden voortgezet, zodat de milieubelasting door 

energiegebruik geen probleem meer zal vormen, mede omdat er meer 

grootschalig gebruik wordt gemaakt van duurzame energiebronnen. 

De milieubelasting ten gevolge van het watergebruik moet warden 

verminderd door het gebruik van drinkwater te minimaliseren. Het 

overige water moet afkomstig zijn uit een eigen kringloop op eigen 

terrein. 

Voor de milieuwinst op het onderwerp mobiliteit, zijn de locatiekeuze, 

nieuwe vervoersconcepten en de inzet van duurzame energie bij de 

aandrijving van de vervoersmiddelen, van belang. 

Samenvattend kan warden gesteld dat het onderzoek "Factor 20 

haalbaar ..... ", heeft aangetoond dat het haalbaar is am de 

milieubelasting met een factor 20 te verlagen. Hierbij is het van 

belang am onderzoek te blijven doen naar het verminderen van de 

milieubelasting ten gevolge van het gebruik van energie, water, 

materialen en brandstof voor vervoer. Waarbij de nadruk moet liggen 

op het aspect materialen. Deze gegevens moeten zodanig warden 

toegepast dat het bouwproces een hoge mate van 

milieuduurzaamheid verkrijgt. Daarnaast moet het bouwproces meer 

als een geheel warden beschouwd. Hierbij moet intensief gebruik 

warden gemaakt van de (bestaande) gebouwen, waarbij de 

functionele levensduur en de technische levensduur gelijk aan elkaar 

en zo groat mogelijk moeten zijn. 



Een belangrijke vraag na deze uitkomsten is, of het voor de 

verschillende partijen in de bouw wel economisch haalbaar is om op 

deze wijze met het bouwproces om te gaan. is het duurder, wat is 

duurder en wie moet de extra investering gaan 17etalen? Bij het 

beantwoorden van deze vragen wordt in dit rapport niet uitgegaan 

van de mogelijkheid dat er verplichtingen warden opgelegd middels 

regels en wetten. Deze zijn momenteel nog niet omschreven en met 

een vrijwillige aanpak kan waarschijnlijk creatiever warden omgegaan 

met de toekomst van het milieu. Wanneer h1ervan wordt u1tgegaan 1s 

het van belang om aan te Kunnen tonen welke onderdelen economisch 

haalbaar zijn en welke niet. 

De onduzoeken naar de vermindering van de milieubelasting ten 

gevoige van het gebruik van energie, water, materialen en brandstof 

voor vervoer, zijn sterk materiaal en/of systeem gericht. Deze 

onderzoeken warden uitgevoerd door de desbetreffende fabrikanten 

of instellingen. In deze onderzoeken moet ook het onderdeel 

milieubelasting warden meegenomen in het onderzoeksproces. De 

onderzoekskosten warden verrekend in het materiaal en/of het 

systeem. Daarnaast zijn nieuwe producten niet altijd standaard 

toepasbaar. Door deze factoren is de toepassing van deze 

producten vaak nog te duur en economisch gez1en niet altijd 

haalbaar. Door meer grootschalige toepassingen moet dit in de 

toekomst minder problemen opleveren. Verdere oplossingen voor deze 

problematiek vallen 17uiten mijn onderzoeksrapport. 

Het andere aspect om de factor 20 te kunnen halen, is het intensief 

gebruiken van (bestaande) gebouwen, zodanig dat de duurzame 

gebruikswaarde verzekerd blijft voor een zo'n lang mogelijk termijn. De 

functionele en de technische levensduur moeten daardoor zo dicht 

mogelijk bij elkaar liggen over een zo groot mogelijk tijdsbestek. 

Het verzekerd kunnen zijn van een duurzame gebruikswaarde is 

afhankelijk van de locatie, de mogelijkheid voor verandering van 

functie en gel7ruik en de betrokkenheid en waardering van de 

gebruikers. 

Hoe groot moet de levensduur van een gebouw zijn? Vijfentwintig, 

vijftig of tweehonderd Jaar? Voor de woningbouw is hiernaar 

onderzoek gedaan en beschreven in het boekje "Duurzaamheid 

ioont"14
, waarbij de econom1sche haalbaarheid centraal staat. In mijn 

onderzoeksrapport warden voornamelijk de utiliteitsgebouwen met 

een linea1re st-ructuur bekeken. De onderzoeksresultaten van de 

woningbouw zijn echter ook te spiegelen aan de doelgroep van mijn 

onderzoeksrapport waarbij een indicatie wordt verkregen over de 

economische haalbaarheid van bouwen voor een lange levensduur. 

In "Duurzaamheid loont" 14 zijn drie typen woningen met een 

verschillende levensduur met elkaar vergeleken. Het eerste type 

heeft als uitgangspunt de huidige referentieperiode van vijftig jaar. 

Het tweede type heeft een levensduur van vijfentwintig jaar waarbij 

het ontwerp demontabel is, mono-functioneel en gebouwd is volgens 

een kringloop-principe. De derde waning heeft een levensduur van 

tweehonderd jaar, waarbij het ontwerp multHunctioneel is en het 

woonoppervlak bijna anderhalf maal zo groot is als de andere twee 

typen. in de vergelijking zijn meegenomen de investeringskosten, alle 

exploitatiekost-en zoals onderhoud en herinvestering en alie 

desinvesteringskosten. 
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De conclusie van het onderzoek luidt dat de woningen met een korte 

levensduur, door de grote exploitatiekosten uiteindelijk erg duur 

blijken te zijn en aan het einde geen enkele restwaarde over hebben. 

Volgens het onderzoek is echte duurzaamheid een multi-functioneel 

gebouw op een goede locatie, met een groot en sterk casco, een 

ruime entree en een duurzame, mooi vormgegeven gevel die het 

gebouw identiteit geeft en aantrekkelijk maakt; een gevel die mooi 

veroudert. Dat zo'n gebouw geen kostenpost maar juist een bron van 

opbrengsten is, wordt uiteengezet door de volgende gedachtegang. 

"In het staafdiagram hiernaast (figuur 5), zijn globaal de investeringskosten 
weergegeven van een willekeurige woning over een periode van vijftig 
jaar. Duidelijk is in de laatste staaf te zien dat de investeringen in de 
draagstructuur, het casco en de gevel, na vijftig jaar nog slechts een klein 
onderdeel vormen van de totale, gecumuleerde investeringen. Ruwweg 
komt het erop neer dat bij de aanvang het casco 50% van de 
investeringskosten uitmaken. Na vijftig jaar, en vijf veranderingen aan de 
indelingen en twee vervangingen van de installaties, bedraagt het aandeel 
van het casco in de totale investeringskosten iets meer dan 20%. Het vergt 
weinig verbeelding om te beseffen dat die kosten relatief gezien nog 
geringer worden als we een periode van tweehonderd jaar nemen, zelfs als 
we daarin veel meer investeren. Het is dan ook het casco dat de sleutel is 
tot echt duurzame gebouwen." 

Voor de utiliteitsbouw moet een andere procentuele verdeling warden 

aangehouden, maar het principe van de opbouw van de totale kosten 

is wel gelijk aan die van de woningbouw. 
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De hiervoor beschreven onderzoeken hebben laten zien dat het zowel 

bouwtechnisch als economisch mogelijk is om de milieube!ast1ng 1n de 

toekoms-t sterk te verminderen wanneer alle kosten van het geheie 

gebouw gedurende de totaie levensduur warden meegenomen. Het is 

van belang dat het bouwproces ais geheel wordt bekeken, waarbij de 

functionele levensduur van ne-t gebouw grater 1s dan de hu1dige 

referentie periode van vijftig jaar. De technische levensduur van de 

draagconstructie moet hierbij gelijk zijn aan de funct1onele 

levensduur van het gebouw. De technische levensduur van ae 

installaties, de indeling, de vaste uitrusting en de afwerking is kleiner 

ten gevolge van de technische mogelijkheden en de 

gebruiksveranderingen. Om de functionaliteit van de verschillende 

onderdelen niet afhankelijk te laten zijn van elkaar, moe-ten 

onderdelen met een afwijkende levensduur van elkaar gescheiden 

warden gehouden. 

Om de milieubelasting te verlagen moe-t inderdaad gekeken warden 

naar het geheel. Voor de economische haalbaarheid van de 

verschillende partijen in de bouw, is het geheel echter niet altijd 

interessant. Want wanneer wordt gebouwd voor tweehonderd jaar, 

dan 1s de eigenaar van het gebouw tijdens de bouwfase waarschijnlijk 

nie-t dezelfde als de eigenaar van het c:iebouw ti_jdens de fase dat het 

gebouw zich economisch terug verdient:. Hierdoor is een duurzaam 

gebouw minder interessant voor een investeerder, die juist degene is 

van wie het initiatief moet komen om minder milieubelastend te gaan 

bouwen. Om te bekijken wat voor de investeerder wel haalbaar is, geef 

ik hier een opsomming van de aspecten die kunnen bijdragen aan een 

duurzaam gebouw. 

Het gebouw moet een bepaalde milieuduurzaamheid verkrijgen door 

he-t toepassen van energie en water besparende maatrege!en. De 

milieubelasting van de toegepaste materialen moet gedurende de 

gehele kringloop zo klein mogelijk zijn. En de locatie moet opt1maal 

gekozen warden voor het vervoer van en naar het gebouw. Buiten het 

laatst:e aspect, is de toepassing van de andere maatregelen 

momenteel nog vaak (te) duur en daarom economisch gezien niet 

altijd haalbaar voor de investeerder. Door meer grootschalige 

toepassingen moet dit 1n de toekomst veranderen zodat meer 

maatregeien wel haalbaar warden. Het is de verantwoording van de 

investeerder om in ieder bouwproces zoveel mogelijk duurzame 

maatregeien toe te passen als economisch en bouwtechnisch 

haalbaar zijn. Deze beschrijving blijft algemeen aangezien er in deze 

visie vanuit is gegaan dat er nog niets is voorgeschreven in regels en 

wetten. 

Naast de maatregelen die momenteel nog te duur kunnen zijn, is het 

oak mogelijk om met bestaande traditionele toepassingen een 

verlaging van de milieubelasting te bereiken. De realisatie van het 

bouwproces vergt dan we/ een andere aanpak, waarbij het gebouw als 

geheel wordt bekeken. De bestaande ideeen, systemen en materialen 

moeten met de juiste eigenschappen en vorm, op de juiste plaats 

warden gebruikt. Men moe-t niet uitgaan van overbodige afwerking, 

maar in de voorbereiding van detail tot geheel de adequate 

oplossingen uitzoeken en u1twerken. In een aantal projecten brengt 

dit een verschuiving van kosten met zich mee, van de traditionele 

meerprijs naar een goede werkvoorbereiding. 

25 



Naast de milieu duurzaamheid moet een duurzaam gebouw oak een 

functionele en technische duurzaamheid bezitten. Hier ligt de nadruk 

voornamelijk op een draagconstructie met een lange levensduur. Dit 

kan warden bereikt met de volgende bouwwijzen: 

- Flexibel bouwen: 

het zodanig ontwerpen dat er tijdens de ontwerp-fase een 

grate indelingsflexibiliteit ontstaat. Hierdoor zijn meerdere 

gebruiksfuncties mogelijk. 

- Verplaatsbaar bouwen: 

het creeren van mogelijkheden am de constructie in z'n geheel 

te hergebruiken of beter gescheiden te kunnen slopen. 

- Demontabel bouwen: 

het creeren van mogelijkheden om constructie-onderdelen te 

hergebruiken of beter gescheiden te kunnen slopen. 

- Aanpasbaar bouwen: 

het kunnen aanpassen van een gebouw wanneer de 

gebruikswaarde niet meer voldoende wordt bevonden. Hierdoor 

ontstaat een grate flexibiliteit tijdens de gebruiksfase. 

De eerste drie mogelijkheden zijn specifieke bouwsystemen die, 

afhankelijk van de toepassing en de plaats, een lange levensduur 

creeren voor een constructie-onderdeel of een constructie als 

geheel. Deze mogelijkheden zijn economisch haalbaar wanneer de 

randvoorwaarden van de bouwsystemen overeenkomen met het 

Programma van Eisen van de investeerder. 

De vierde mogelijkheid is het ontwerpen van een gebouw dat op 

dezelfde locatie en met dezelfde draagconstructie een lange 

functionele en technische levensduur kan behouden. Dit door het 

aanpassen van het gebouw c.q. de draagconstructie wanneer de 

gebruikswaarde niet meer voldoende wordt bevonden. 
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Gegevens voor de investeerder over de bouwtechnische en 

economische haalbaarheid van het aanpassen van bestaande 

draagconstructies, zijn nag niet voorhanden. 

Samenvattend kan momenteel voor de investeerder nag geen 

eenduidig antwoord warden gegeven, of de hier beschreven 

bouwwijzen economisch haalbaar zijn. Wei moet er aan de hand van 

het Programma van Eisen, in ieder bouwproces warden afgewogen 

welke milieubesparende maatregelen wel kunnen warden toegepast. 



Aan de hand van deze visie is duidelijk geworden dat de consfructeur 

een belangrijke rol heeft in he-r; ontwerpen en ontwikkelen van 

duurzame gebouwen. De construc-reur is betrokken bij de keuze van 

ciuurzame constructiema-rerialen en constructiesystemen met een 

iange levensduur. Daarnaast moet de constructeur meewerKen aan 

een integrale detailopbouw, 

Daarnaas-r; 1s oak duidelijk geworden dat het voor de iange termijn 

zowel bouwtechnisch als economisch haalbaar is, om de 

milieubelasting in de bouw fors te verlagen. De kritieke schakel hierin 

zijn de meerkosten van de duurzame maatregelen, die door de 

investeerder betaald moeten warden. De maatregelen zullen niet 

vrijwillig warden toegepast zolang er geen wetten en regels warden 

beschreven. Naar mijn mening zou de overheid hierin meer 

verantwoording moeten nemen. Dit kan zich uiten in voorgeschreven 

concreet te realiseren maatregelen, die wellicht kunnen leiden tot 

een duurder bouwproces. Naast een verplichting die de overheid dan 

oplegt, kan zij de investeerder tegemoet komen door middel van 

bijvoorbeeld subsidies. De achterliggende gedachte van deze 

subsidieregelingen zullen verder moeten gaan dan alleen het 

beschermen van de Nederlandse delfstoffen in verband met het 

economische belang. De overheid moet het milieu in de toekomst ais 

geheel bekijken waarbij oak zij waarschijnlijk kostbare en duurzame 

verplichtingen moet aangaan. 

Een andere mogelijkheid om een geldstroom te creeren waarmee 

duurzame maatregelen kunnen warden betaald, vergt een andere 

aanpak in het bouwproces. In een aantal bouwprojecten warden grate 

bedragen besteed aan uiterlijk vertoon en aanzien voor de bouwer 

en/of de gebruiker. Wanneer hierin wordt bezuinigd, kunnen hiervan 

duurzame maatregelen warden betaald. 

Misschien zou men in de bouw "terug moeten gaan naar de l?asis. De 

oorspronkelijke doelstelling van het ontwerpen van gel?ouwen 1s niet 

het vergaren van roem en aanz1en, maar het creeren van een 

duurzame beschermde ruimte voor de toekomstige gebruiker, een 

ruim-r;e die past binnen het grotere Kader van leefomgeving en zorg 

voor het milieu. Daarmee nuanceert waarschijnlijk het uitgangspunt 

van de es-chetica in de bouw. Men hoeft niet af te dingen op de 

waarde esthe"tica maar men Kan z1ch steeds afvragen welke 

esthetica voldoet aan duurzame functionaliteit. 

27 



2. 5 Verantwoording keuze afstudeeronderzoek 

Een verlaging van de milieubelasting in de bouw kan warden behaald 

wanneer er gebruik wordt gemaakt van bestaande gebouwen. 

Daarnaast kan de milieubelasting warden verlaagd door het gebruik 

van energie, water, materialen en brandstof voor vervoer, te 

verminderen. Het aspect materialen vergt hierbij de aandacht, 

omdat de milieubelasting van toegepaste materialen gedurende de 

gehele kringloop nag te groat is. De draagconstructie veroorzaakt 

hierin de grootste milieubelasting omdat deze is opgebouwd uit een 

grate hoeveelheid zware materialen. In het ontwikkelingsproces van 

duurzaam bouwen moet de constructeur dan oak een grotere rol 

gaan spelen am de milieubelasting van de draagconstructie ten 

opzichten van het gehele gebouw, te kunnen verlagen. De grootste 

verlaging van de milieubelasting ten gevolge van het gebruik van 

materialen, kan warden bereikt door de hoeveelheid nieuwe 

materialen te reduceren. Deze reductie ontstaat wanneer gebruik 

wordt gemaakt van bestaande gebouwen en hun draagconstructie, 

zodat de kringloop van ieder onderdeel wordt vergroot. Wanneer de 

gebruikswaarde van het bestaande gebouw niet meer voldoende 

wordt bevonden, kan het gebouw en de draagconstructie warden 

aangepast. Een kritische noot hierbij is dat een duurzame 

herbestemming alleen haalbaar is wanneer de milieubelasting van de 

benodigde materialen voor de aanpassing, kleiner is dan wanneer het 

gebouw wordt gesloopt en opnieuw wordt gebouwd. 

Het ontbreken van gegevens voor de constructeur over de 

aanpasbaarheid van bestaande draagconstructies, is aanleiding 

geweest voor de keuze van mijn afstudeeronderzoek. 
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In mijn onderzoeksrapport is de bouwtechnische haalbaarheid van 

het aanpassen van bestaande draagconstructies beschreven. De 

economische haalbaarheid is niet onderzocht. Wei warden de kosten 

vergeleken tussen draagconstructies met een kleine en 

draagconstructies met een grotere aanpassingscapaciteit. 

Witte Dame in Eindhoven. Oorspronkelijk Philips fabriekshal 1927 

Herbestemming in centrum voor kennis en creativiteit, oktober 1997 
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Grond Weg en Waterbouwkunde 

Nederlandse organisatie voor energ1e en milieu 

Rijkslnstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene 

Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 

Vereniging integrale bio-logische architec-Cuur 

Volkshuisvesting, RuimtelijkeOrdening en Milieu 
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3. Bestaande draagconstructies 

3.1 lnleiding bestaande draagconstructies 

In het voorgaande hoofdstuk zijn een aantal aspecten beschreven 

waarin het principe van duurzaam bouwen kan warden toegepast bij 

het constructief ontwerpen. Deze aspecten spelen een rol bij de 

probleemstelling "hoe een constructeur een rol kan spelen bij het 

ontwerpen en/of ontwikkelen van een duurzaam gebouw". Aan de 

hand van opgestelde criteria is een keuze gemaakt om de 

aanpasbaarheid van bestaande draagconstructies verder te 

onderzoeken. 

Voordat dit onderzoeK echter consequent Kon warden uitgevoerd, is 

er ge'i'nventariseerd welke bestaande draagconstructies in de 

t-oekomst in aanmerking komen am te warden aangepast. in dit 

hoofdstuk wordt deze algemene inventarisatie beschreven. Deze 

beschrijving is 1n twee delen opgesplitst. Als eerste wordt een 

samenvatting beschreven van bestaande bouw- en constructie

systemen. Jn het tweede deel wordt aan de hand van de gegevens uit 

het eerste deel samen met opgestelde randvoorwaarden, een 

indeling gemaakt die geschikt is om de aanpasbaarheid van 

bestaande draagconstructies te kunnen onderzoeken. 
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3.2 Bestaande constructiesystemen 

De primaire functie van bouwen is "het creeren van een beschermde 

ruimte". De ontwerpopgave voor het creeren van een beschermde 

ruimte heeft in de loop van de tijd geleid tot een grate diversiteit van 

bestaande gebouwen, structuren, systemen, indelingen en 

overzichten. Uit deze diversiteit van mogelijkheden heb ik voor mijn 

onderzoeksrapport een samenvatting gemaakt, waarin indelingen 

warden beschreven die van invloed zijn op het vaststellen van 

randvoorwaarden voor de algemene indeling voor de aanpasbaarheid 

van bestaande draagconstructies. , 

-:?\ 

Figuur 8, Primaire functie van bouwen 
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In de bestaande gebouwenvoorraad is onderscheid te maken tussen 

woningbouw (van rijtjeshuis tot woongebouw) en utiliteitsbouw (van 

kantoorgebouw, fabriekshal tot ziekenhuis). Deze gebouwen zijn 

opgebouwd uit verschillende ruimten die kunnen warden ingedeeld in 

een zone of een marge. Door de rangschikking van de zones en 

marges kunnen een drietal structuren ontstaan, namelijk de lineaire, 

de neutrale en de centrale structuur. Deze indeling is op de volgende 

pagina in een schema weergegeven in figuur 9. 
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In dit hoofdstuk warden specifiek de bestaande draagconstructies 

ge'!'nventariseerd. De draagconstructie kan warden verwerkt in de 

ruimte voor de bouwkundige infrastructuur, die in de marge is 

ingedeeld. Door het rangschikken van de draagconstructie ten 

opzichte van de zones, ontstaan een drietal constructie structuren. 

ledere constructie structuur is opgebouwd uit horizontale en 

verticale constructie-onderdelen. De indeling van de draag

constructie is op de volgende pagina in figuur 9 weergegeven. 

De inhoud van de verschillende aspecten van de hiervoor beschreven 

indeling, wordt hierna samengevat. In deze samenvatting wordt oak 

ingegaan op de (on)mogelijkheden omtrent de aanpasbaarheid van 

de verschillende aspecten . 

Er bestaan vele begrippen random het kunnen aanpassen van 

gebouwen, gebouwdelen, plattegronden, draagstructuur en 

materialen. Enkele voorbeelden hiervan zijn variabiliteit, 

aanpasbaarheid, flexibiliteit, veranderbaarheid, omzetting, vrije 

indeelbaarheid, verwisselbaarheid etc. 

Voor de duidelijkheid warden in mijn onderzoeksrapport twee termen 

gebruikt. Wanneer er wordt gesproken over het kunnen veranderen 

van een plattegrond of van de functionele indeling van de gebruiker, 

dan wordt het begrip flexibiliteit gebruikt. Wanneer er wordt 

aangegeven dat de draagstructuur moet of kan veranderen, dan 

wordt het begrip aanpasbaarheid gebruikt. 
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Figuur 1, lndeling best;aande gebouwen 

ruimte voor bouwkundige 

infrastructuur 

[~ecblijforu,mte, 

~------·-·- -

[,:,,oecsru; mu, 
;1 

; ruimte voor bouwkundige 

infrastructuur 

ruimte voor bouwkundige 

structuur 

ruimte voor 

installaties 

Overige ruimten 

3.2.1 Ruimten 

- draagconstructie ---~- Marge 
- verkeersvoorzieningen 

- specifieke ruimten 

- installatieruimten 

Zone 

Marge 

3.2.2 Zonering Rangschikking 

zonenng 

Lineaire structuur 

Neutrale structuur 

Centrale structuur 

3.2.3 Structuren 

Lineaire constructie structuur 

Neutrale constructie structuur 

Centrale constructie structuur 

3.2.1 Ruimten Specifieke 

ruimten 

3.2.2 Zonering Rangschikking 

zonering 

3.2.3 Constructie structuren 
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3.2.1 lndeling ruimten 

"Een verblijfsruimte is een besloten ruimte, bestemd voor het 

bi " "15 ver uven van mensen . 

''Een verkeersruimte is een ruimte van een bouwwerk bestemd voor 

het bereiken van een andere, van het bouwwerk deel uitmakende 

ruimte".17 Voorbeelden hiervan zijn gangen, trappen, hellingbanen en 

liften. Deze ruimte overlapt gedeeltelijk de ruimte voor de verkeers

voorzieningen van de bouwkundige infrastructuur. 

De ruimte voor de bouwkundige infrastructuur:16 

Dit zijn de ruimten voor de blijvende onroerende voorzieningen zoals: 

- de draagconstructie; 

- de verkeersvoorzieningen als trappenhuizen en liftschachten; 

- de specifieke ruimen als natte cellen en vluchtwegen; 

- de installatieruimten en leidingschachten. 

De ruimte voor de bouwkundige structuur:16 

Hiertoe behoren de ruimten van de omhullende en de scheidende 

elementen zoals: 

- de gevels; 

- de dakhuid; 

- de plafonds; 

- de verhoogde vloeren; 

- de scheidingswanden. 
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De ruimte voor de structuur van de installaties:16 

In een gebouw warden verschillende installaties verwerkt, zoals: 

- de verwarming/koeling; 

- het transport (liften ); 

- de verlichting; 

- de communicatie (telefoon) en de automatisering (computers); 

- de aan- en afvoer van vloeistoffen (riolering, warm- en koudwater) 

en van gassen (aardgas en ontluchting). 

De indeling van de hiervoor beschreven ruimte voor de bouwkundige 

infrastructuur, de bouwkundige structuur en de structuur van de 

installaties, is gerelateerd aan de levensduur van de betreffende 

elementen. Onder levensduur wordt de periode verstaan waarover 

een gebouw of een onderdeel daarvan, aan de gestelde kwaliteit kan 

blijven voldoen. De levensduur van de onderdelen die zijn ingedeeld in 

de infrastructuur is gelijk aan de levensduur van het gebouw. Het 

verwijderen van een deel van de draagconstructie is bijna niet 

mogelijk zonder het naast liggende gebouwdeel te slopen. De 

levensduur van de bouwkundige elementen kan kleiner zijn dan die van 

het gebouw mits deze elementen zo gedetailleerd zijn dat deze 

eenvoudig te verwijderen en te vervangen zijn. De levensduur van de 

structuur van de installaties kan variabel zijn. Een deel van de 

installaties gaat even lang mee als de bouwkundige elementen. 

Andere delen warden sneller vervangen, te denken valt aan de 

verlichting. 



Wanneer de indeling van ruimtelijke struc-ruren wordt gereiar,eerd 

aan duurzaam bouwen, dan richt zich dit voornamelijk op de 

-cechnische duurzaamheid. "Een gebouw voldoet, aan technische 

duurzaamheid als er voldoende vermogen Is voor een lange 

ievensduur (langer dan de huidige referentiepenode van 50 jaar), 

waarbij de voorgeschreven bouwtechnische kwaliteit gehandhaafd 

blijft. Deze technische duurzaamheid is verschillend voor iedere 

structuur, en komt overeen met de indeling van de hiervoor 

beschreven levensduur van de betreffende elementen. 

Een ander belangrijk begrip is de flexibiliteit, die kan bijdragen aan de 

functionele levensduur van het gebouw. Afhankelijk van het, soort 

flexibiliteit is er een keuze tussen een flexibel casco of een zwaar en 

duurzaam casco met een hoge flexibiliteit van ae inbouw. 

De flexibiliteit van de inbouw, ofwel de bouwkundige struct,uur en de 

st,ruct,uur van de installaties, is een onderdeel dat buiten mijn 

onaerzoeksrapport valt (deze suucturen vallen buiten het

const,ructief ontwerp proces). Waar de nadruk in dit rapport op ligr, 

is de flexibiliteit of wel de aanpasbaarheid van de bouwkundige infra

structuur. En dan specifiek het skeiet, hiervan, de hoofddraag

constructie. In het volgende hoofdstuk wordt hier verder op inge

gaan. 

3.2.2 lndeling zonering 

Om de ruimt,en in een gebouw t,e ordenen kunnen we In de 

ont,werpfase voor ruimten met, een bepaalde functie, zones 

reserveren. Deze ruimt,en warden volgens het Bouwbesluit 

verblijfsru1mt,en en verkeersruimten genoemd. In figuur 10a is deze 

indeling grafisch weergegeven. Wanneer er meerdere zones warden 

ontworpen , kunnen deze naast elkaar zijn gesitueerd of ze kunnen 

elkaar overlappen. Dit laatste zal het meeste voorkomen aangezien 

de verschillende zones in relatie met elkaar warden ontworpen. Dit 

overlappende gebied wordt een marge genoemd. In de marge kan de 

bouwkundige infrastruct,uur warden opgenomen zoals de draag

construct,Ie en de inst,allatieruimt,en. 

F1guur 10a. lncleling zonenng 

0 = Zone, verblijfsruimte, 

verkeersru imte 

~ Marge. constructie, 

1nstallaties 

.jJ I/')- = Relatie tussen zones 
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0 

-- --------- -- -- ______ J 

Figuur 10b, lndeling zonering, matige ftexibiliteit 

Figuur 10c en 10d, lndeling zonering, vergroting fiexibiliteit 
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= Zone, verblijfsruimte, 

verkeersruimte 

= Marge, constructie, 

installaties 

= Relatie tussen zones 

Door de hiervoor beschreven situering van de zones en marges 

ontstaat een duidelijke ordening van gebouwfuncties. Wanneer naar 

de flexibiliteit van de indeling wordt gekeken dan is te zien dat de 

zones vrij en flexibel zijn in te delen. De constructie elementen zijn 

flexibel te verwerken in de marges, waarbij de aanpasbaarheid 

afhankelijk is van het toegepaste constructie systeem (materiaal 

niveau). 

Door de situering van verschillende zones en marges naast elkaar 

wordt de flexibiliteit van de gehele plattegrond echter verkleind. De 

relaties tussen de zones warden verkleint door de tussenliggende 

marges. Voor de flexibiliteit en voor de mogelijkheid om het gebouw in 

een later stadium makkelijker aan te kunnen passen, geeft het de 

voorkeur om de verschillende zones zoveel mogelijk samen te voegen. 

Zodanig dat de onderlinge relaties tussen de zones warden vergroot, 

waarbij er zo weinig mogelijk marges tussen de zones zijn gesitueerd. 

Dit is grafisch weergegeven in figuur 10b, 10c en 10d. In figuur 10d is 

de uiterste situatie weergegeven. Hierin zijn de marges aan de 

buitenzijde van de plattegrond gesitueerd, waarbinnen een grate 

ruimte voor de verschillende zones is gereserveerd. 



3.2.3 lndeling structuren 

Door het rangschikken van de zones en marges in de gehele 

plattegrond, ontst-aan indelings-struct-uren. Voor gebouwen en/of 

gebouwdelen kunnen drie structuren warden onderscheiden;16 

* de lineaire structuur; 

* de neutrale structuur; 

* de centrale structuur. 

In de lineaire st-ructuur overheerst een richting. in deze richting is 

een maximale flexibiliteit van de piattegrond aanwezig. In de andere 

richting is deze structuur beperkt variabel, zie figuur 11. 

In de neut-rale struct-uur komen twee (of meer) gelijkwaardige 

richtingen voor. Door de gelijkwaardigheid van de richtingen zijn deze 

structuren beperkt variabel en flexibel, zie figuur 12. 

De centraie st-ructuur best-aat, uit ringen die st-eeds verder van het 

middelpunt, zijn verwijderd. Het rooster is gebaseerd op een st-elsel 

van radialen en cirkels, zie figuur 13. 

Voor de flexibiliteit van de indeling van de plattegrond, wordt 

verwezen naar figuur 11, 12 en 13. In deze figuren is weergegeven in 

welke richtingen de plattegrond meer en/of minder flexibel is. Op het 

moment dat in het ontwerpproces de keuze wordt gemaakt voor een 

bepaalde structuur, ligt in belangrijke mate de functionele 

ievensduur van het gebouw vast. De constructie elementen warden 

in de marges verwerkt, waarbij de aanpasbaarheid van de 

constructie afhankelijk is van het constructie systeem en de 

bijbehorende materialen. 

~+ 
I i Beperkt variabel 

,_-- ~-: = ~-1-1-=--:--=-- . ::_:_: -
.,..,_ -- -- -- --

Flexibel 

Figuur 11, L,neaire Btructuur 

Beperkt variabel 

Figuur 12, Neutrale Btructuur 

Fi11uur 13, Centrale Btructuur 
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3.2.4 lndeling constructie-onderdelen 

De draagconstructie is opgebouwd uit verticale en horizontale 

constructiedelen. 

Bij de verticale constructie-onderdelen is onderscheid te maken 

tussen een tweetal bouwmethoden. De eerste bouwmethode is een 

ge'i'ntegreerde traditionele methode, waarbij de dragende en 

scheidende functies door een en hetzelf de bouwdeel word en verzorgd. 

Bij deze bouwmethode worden de materialen optimaal gebruikt. De 

aanpasbaarheid van deze methode wordt beperkt door de integratie 

van de bouwkundige infrastructuur en de bouwkundige structuur. 

Deze hebben ieder een eigen levensduur. Door het gebruik van 

wanden, wordt de flexibiliteit van de plattegrond in een of twee 
richtingen vastgelegd door de constructie. 

Een bouwmethode waarbij de bouwkundige infrastructuur en de 

bouwkundige structuur worden gescheiden, wordt de moderne 

skeletbouwmethode genoemd. Door de scheiding van beide 

structuren is er een grotere aanpasbaarheid van de constructie 

mogelijk. Door het gebruik van kolommen (het skelet) wordt de 

flexibiliteit van de plattegrond in beide richtingen grater. 

Voor de horizontale constructie-onderdelen is eenzelfde indeling te 

maken. Een bouwmethode waarbij de dragende en scheidende 

functies door een en hetzelfde bouwdeel worden verzorgd, zoals 

plaatvloeren. De aanpasbaarheid van deze methode wordt beperkt 

door de integratie van de bouwkundige infrastructuur en de 

bouwkundige structuur. De flexibiliteit tussen de plattegronden van 

verschillende verdiepingen, wordt hierdoor in een of in twee richtingen 

vastgelegd door de constructie. 
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Traditionele tu 
bouwmethode ~ 

(v .·.).'.:} 

r \ 
~ 

Figuur 14, De invloed van de constructie op de plattegrond 

Moderne 
bouwmethode 

In de tweede bouwmethode worden de dragende en scheidende 

functies gescheiden, zoals liggervloeren. Door de scheiding van beide 

structuren is er een grotere aanpasbaarheid van de constructie 

mogelijk. Door het gebruik van liggers wordt de flexibiliteit in de 

hoogte richting vergroot. 



Met- andere woorden: De aanpasbaarhe1d van de draagconst-ructie 

kan warden vergroot wanneer de bouwkundige infrastruct-uur wordt 

gescheiden van de bouwkundige structuur. De flexibiliteit van de 

plattegrond wordt vergroot- wanneer de draagconstruct-ie zo 

transparant mogelijk wordt ontworpen. De flexibiliteit en de 

aanpasbaarheid in horizontale richting wordt bepaald door de 

verticale bouwmethode. De flexibiliteit en de aanpasbaarheid in de 

verticale richting wordt bepaald door het horizontale constructie 

systeem. 

Figuur 15a, Horizontaal en verticaal 

beperkt varia bel 

, I 

.d----~' 

Figuur 15b, Horizontaal flexibel en 

verticaal beperkt variabel 

, l-.~i====--·tq) 
'I>-' , , -4 I .. 
~ 

Figuur 15c, Horizontaal en verticaal 

flexibel 

41 



3.3 lndeling aanpasbaarheid bestaande draagconstructies 

In de voorgaande paragraaf is een samenvatting beschreven van 

bestaande bouw- en constructiesystemen. Aan de hand van een 

selectie van gegevens uit de samenvatting, wordt in deze paragraaf 

een indeling beschreven die geschikt is om de aanpasbaarheid van 

bestaande draagconstructies te kunnen onderzoeken. 

Uit de samenvatting zijn gegevens geselecteerd van bestaande 

draagconstructies die in de toekomst in aanmerking komen om te 

warden aangepast. De gebouwen die momenteel en in de toekomst 

hiervoor in aanmerking komen zijn voornamelijk na-oorlogse 

utiliteitsgebouwen met een specifieke functie. Deze gebouwen voldoen 

nag we/ aan de technische duurzaamheid maar niet meer aan de 

functionele duurzaamheid. Door deze gebouwen aan te passen wordt 

de gebruiksduur en de levensduur van het gebouw verlengt. Dit 

betekent een optimale besparing van materialen zodat de 

milieubelasting van het betreffende gebouw wordt verlaagd. De 

functie van de woningbouw blijft hoofdzakelijk gelijk, waardoor de 

functionele duurzaamheid nag we/ voldoet. De technische 

duurzaamheid is vaak niet meer voldoende, zodat de betreffende 

waning moet warden gerenoveerd om de gebruiksduur en de 

levensduur van de woning te verlengen. 

De meeste draagconstructies van de utiliteitsgebouwen die in 

aanmerking komen om te worden aangepast, zijn opgebouwd uit 

lineaire constructiesystemen. Deze systemen zijn weer opgebouwd 

uit verticale en horizontale constructie-onderdelen. 
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De aanpassingsmogelijkheden van de verticale constructie

onderdelen kunnen warden vergroot wanneer deze tijdens de 

nieuwbouwfase warden gedimensioneerd met een bepaalde 

overwaarde. 

De kosten van de verticale constructie-onderdelen bedragen twintig 

tot vijfentwintig procent van de totale constructie kosten. De 

kosten van de horizontale constructie-onderdelen zijn goed voor de 

overige vijfenzeventig tot tachtig procent van de totale constructie 

kosten. 

Het overdimensioneren van de verticale constructie-onderdelen leidt 

daarom maar tot een geringe kosten verhoging, terwijl de 

aanpassingscapaciteit in verticale zin sterk wordt vergroot. 

De aanpassingsmogelijkheden van de horizontale constructie

onderdelen zijn sterk afhankelijk van het vloersysteem. Daarnaast 

hebben deze mogelijkheden een grate invloed op de verdeling van de 

totale kosten. Een algemeen advies om de horizontale constructie

onderdelen oak te dimensioneren met een bepaalde overwaarde, leidt 

bij deze onderdelen niet tot een concreet uitvoerbare en economisch 

haalbare oplossing. 

Om het inzicht in de aanpasbaarheid van bestaande 

draagconstructies compleet te kunnen maken, is een onderzoek 

nodig naar de aanpassingsmogelijkheden voor de horizontale 

constructie-onderdelen, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de 

aanpassingsmogelijkheden voor de verticale constructie-onderdelen 

geen problemen opleveren. 



De hiervoor beschreven selectie van gegevens leidt tot de volgende 

randvoorwaarden: 

- Na-oorlogse gebouwen, 

- Utiliteitsgebouwen, 

- Lineair constructie systeem. 

- Horizontale constructie-onderdelen . 

Aan de hand van deze randvoorwaarden is een indeling gemaakt voor 

de aanpasbaarheid van bestaande draagconstructies, toegespitst 

op de horizontale constructie-onderdelen, de vloeren. 

In de hoofdindeling is onderscheid gemaakt tussen vloeren die In 1-

richting kunnen overspannen en vloeren die in 2-richtingen kunnen 

overspannen. in de 1-richting overspannende vloersystemen is 

onderscheid gemaakt tussen 1-velds, 2-velds en meervelds 

overspannende vloersystemen. Deze zijn weer verder onderverdeeld in 

specifieke vloer-typologien, met ieder een eigen belastingafdracht 

binnen de vloer. 

In de in 2-richtingen overspannende vloersystemen vertegen

woordigen drie varianten de verschillende overspannings

mogelijkheden, die na de oorlog zijn toegepast in utiliteitsgebouwen 

met een lineaire structuur. 

Op de volgende twee pagina's is de indeling voor de aanpasbaarheid 

van bestaande vloersystemen in een schema weergegeven. 
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Algemene indeling voor de aanpa6baarheid van be6taande vloer6y6temen 
1 richting over6pannende vloer6y6temen 

1. liggersysteem 

2. bekisting plaatsysteem 

1 velds overspanning 

3. gecombineerdsysteem 

4. 1 richting spannend plaatsysteem 

2 velds overspanning 
{ 

5. ligger systeem 

6. bekisting plaatsysteem 

3 velds overspanning 
{ 

7. ligger systeem 

8. bekisting plaatsysteem 
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hout/staal 

beton 

beton 

beton 

beton 

staal 

beton 

beton 

staal 

beton 

beton 

Doorsnede A-A 

5. A 

ill! 
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A 
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6. B 

- ----- -- --------
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B 

8. B -
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----- - - ------
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1 
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2 richtingen overspannende vloersystemen 

gecombineerde ondersteuning 9. 2 richtingen spannend vlak-plaatsysteem beton 

pun-cvorm1ge ondersteuning 10. 2 richtingen spannend vlak-plaa-csys-ceem beton 

lijnvormige ondersteuning 11. 2 richtingen spannend balk-roostersysteem beton 

l ► 

◄ 

~ F-F 

11. ~~-,'------,, 
I 
1,f---1~~~,1 

Gt I l~l--llc-------ll _JG 

~E-E 

10, 
•----t---.i 

' / f ) 

0 

(!J 1q \ 
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Figuur 16, Voorbeeld aangepae>te bee>taande draagcone>tructiee>, 

TUEindhoven B-Hoog, maart 2000 

4. Aanpasbaarheid bestaande draagconstructies 

4.1 lnleiding aanpasbaarheid bestaande draagconstructies 

In hoofdstuk 2 is de stand van zaken beschreven omtrent duurzaam 

bouwen in Nederland. Aan de hand van deze beschrijving is duidelijk 

geworden dat de constructeur een belangrijke rol heeft in het 

ontwerpen en ontwikkelen van duurzame gebouwen. De constructeur 

1s betrokken bij de keuze van duurzame constructiematerialen en 

constructiesystemen met een lange levensduur. Daarnaast moet de 

constructeur meewerKen aan een integrale detailopbouw. 

Een mogelijkheid om verzekert te kunnen zijn van een constructie

systeem met een iange levensduur, is aanpasbaarheid. Dit betekent 

dat de bestaande draagconstructie kan warden aangepast wanneer 

de gebruikswaarde van het betreffende gebouw niet meer voldoende 

wordt bevonden. Hierbij moeten de oplossingen wel een waarde 

kunnen toevoegen aan het bestaande ontwerp. 

Voordat de mogelijkheden van de aanpasbaarheid van bestaande 

draagconstructies konden warden onderzocht, is in het voorgaande 

hoofdstuk ge°J"nventariseerd welke bestaande draagconstructies in 

de toekomst in aanmerking komen om te warden aangepast. Aan de 

hand van deze inventarisatie is een indeling gemaakt die geschikt is 

am de aanpasbaarheid van bestaande draagconstructies op een 

gestructureerde wijze te kunnen onderzoeken. In deze indeling iigt de 

nadruk op de bestaande horizontale constructie-onderdelen, omdat 

de aanpasbaarheid van de gehele draagconstructie sterk afhankelijk 

1s van het toegepaste vioersysteem. 
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. liggersysteem 

2 . bekisting plaatsysteem 

1 velds overspanning 

3 . gecombineerdsysteem 

4 . 1 richting spannend plaatsysteem 

1 richting overspannend 

2 velds overspanning {: . ligger systeem 

. bekisting plaatsysteem 

. ligger systeem 

3 velds overspanning 

. bekisting plaatsysteem 

gecombineerde ondersteuning 9 . 2 richtingen spannend vlak-plaatsysteem 

2 richtingen overspannend puntvormige ondersteuning 10 . 2 richtingen spannend vlak-plaatsysteem 

lijnvormige ondersteuning 11. 2 richtingen spannend balk-roostersysteem 

Figuur 17, lndeling aanpasbaarheid bestaande vloersystemen 
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hout/staal 

beton 

beton 

beton 

beton 

staal/beton 

beton 

staal/beton 

beton 

beton 

beton 

beton 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoek beschreven van de 

aanpasbaarheid van de bestaande horizontale constructiesystemen 

die in de algemene indeling zijn opgenomen, zoals in het- voorgaande 

hoofdstuk is beschreven. Hiernaast is deze indeling beknopt 

weerg eg even . 

De beschrijving van dit onderzoek heeft als doel am inzicht te geven 

in verschillende aanpassingen van draagconstructies met 

bijbehorende ( on)mogelijkheden. Deze beschrijving kan als aanbeveling 

warden gebruikt tijdens de ontwerpfase door de constructeur, maar 

oak door de overige bouwpartners. De beschrijving is geen volledig 

overzicht van alle mogelijke aanpassingen. Een tweetal aanpassingen 

warden beschreven, die wel kunnen dienen als raamwerk voor de 

invulling van de overige aanpassingen . 



Nieuwe functie 
indeling-structuren-marges-belastingen-installaties 

Voldoet 

niet 

Toetsing 
bestaande constructie 

Voldoet 

met aanpassing 

Onderzoekgebied 
Hoofdstuk 4 

__ _t__ ___ _ 

gebouw slopen 

nieuwt7ouw 

• 
herbestemming 

get:>ouw 

Figuur 18, Samenvatting aanpasbaarheid bee;taande draagcone;tructieB 

Voldoet 1 

zonder 

aanpass1ng 
1 

plan uitvoeren 

Voordat constructiesystemen warden aangepast moet eerst bekend 

zijn water moet warden aangepast, wat er kan warden aangepast en 

of er door de aanpassing een (meer)waarde ontstaat aan het 

bestaande gebouw met betrekking tot de duurzame gebruikswaarde 

op iange t-ermijn. In het overzicht hierboven is het proces 

weerc:iegeven dat voigt op een idee om een bestaand gebouw aan te 

passen aan een nieuwe gebruiksfunctie. Aan de hand van een 

toetsing moet een uitspraak warden gedaan of het plan haalbaar is 

en of de uitvoering van het ontwerp haalbaar 1s. Wanneer ae 

bestaande constructie niet voldoet aan de gevraagde situatie, moet 

warden onderzocht of deze draagconstructie kan warden aangepast, 

De aanpasbaarheid van bestaande horizontale draagconstructies 

wordt in dit hoofdstuk uiteen gezet. 

De aanpassingen die in mijn onderzoeksrapport warden beschreven 

zijn het aanbrengen van sparingen (in paragraaf 4.2) en het 

vergroten van het draagvermogen (in paragraaf 4.3). 

4.2 

het aanbrengen 

✓an spanngen 

net vergroten 

.-----i - "I van het draagvermoc:ien 

• 
- kolom/wand verplaatsen 

- kolom/wand verwiideren 

- vloeren tussenvoegen 

- optoppen 

- uitplinten 

plan uitvoeren 

Naast het aanbrengen van sparingen en het vergroten van het 

draagvermogen moet een draagconstructie warden aangepast 

wanneer de positie van kolommen en/of wanden wordt gewijzigd, 

wanneer vloeren warden toegevoegd, of wanneer er een ruimte op het 

gebouw of naast het gebouw wordt toegevoegd, het zogenaamde 

optoppen en uitplinten. Het aanbrengen van sparingen heeft als doe! 

om daglicht binnenin het gebouw te halen, het kunnen doorvoeren van 

installaties, het aanbrengen van verticale transportmiddelen en het 

creeren van visuele ruimten. Wanneer zonder aanpassen van de 

constructie niet voldoende draagvermogen aanwezig is, moet de 

draagconstructie of een deel hiervan warden verzwaard. 
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4.2 Het aanbrengen van sparingen 

Om een bestaand gebouw weer een functionele duurzaamheid te 

geven, kan het nodig zijn om het gebouw met de draagconstructie 

aan te passen. Een veel voorkomende aanpassing is het maken van 

sparing en metals doel om daglicht binnenin het gebouw te halen, het 

kunnen doorvoeren van installaties, het aanbrengen van verticale 

transportmiddelen en het maken van een vide of een atrium. In deze 

paragraaf warden de consequenties beschreven van het aanbrengen 

van sparingen. In het onderzoek naar de consequenties zijn in ieder 

vloersysteem de plaats en de grootte van de sparingen gevarieerd. In 

de subparagraaf 4.2.1 wordt een beknopt overzicht beschreven van 

de consequenties en in subparagraaf 4.2.2 wordt een uitgebreid 

overzicht beschreven. In het uitgebreide overzicht zijn een tweetal 

kenmerkende vloersystemen beschreven. De overige vloersystemen 

zijn in de bijlage uitgewerkt. 
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Figuur 19, Aanbrengen van een sparing in een bestaande draagconstructie t.b.v. het binnenhalen van 

daglicht en voor het aanbrengen van verticale transportmiddelen 



4.2.1 Beknopt overzicht aanbrengen van sparingen 

In deze subparagraaf wordt aan de hand van tabellen een overzicht 

gegeven van de consequenties van het- aanbrengen van spanngen 1n 

verschillende vloersyst-emen. Als eerst-e warden de 1, 2 en meervelds 

vloersyst-emen beschreven die in een richting overspannend zijn. Als 

laat-st-e warden de vloersyst-emen beschreven die in t-wee richtingen 

overspannend zijn. Voor de indeling van vloersystemen wordt 

verwezen naar hoofdstuk 3. Voor ieder vloersysteem is de grootte 

van de sparing 1n drie variat-ies aangegeven. Een sparing die kleiner is 

dan een breedtemaat, ( <b), een sparing die gelijk 1s aan een 

breedtemaat (=b) en een sparing die grot-er 1s dan een breedtemaat, 

( >b ). De breedtemaat is per vloersysteem verschillend en afhankelijk 

van het, principe van de belastingafdracht. In de tabel staat bij ieder 

vloersysteem vermeld hoe groat de breedtemaat is. In de tabel kan 

warden afgelezen of de bestaande spanningsverdeling gunstig of 

ongunstig wordt be'i"nvloed door het aanbrengen van een sparing. 

Wanneer een spanningsverdeling gunstig wordt be'i'nvloed, dan kan de 

sparing zonder nadelige consequenties en zonder versterking van het 

vloersysteem warden aangebracht. Wanneer een spanningsverdeling 

ongunstig wordt be'i'nvloed, dan is het aanbrengen van de sparing 

niet mogelijk zonder dat het draagvermogen van het vloersysteem 

wordt vergroot. Afhankelijk van de verandering van de 

spanningsverdeling moet het vloersysteem plaatselijk of over een 

grot-er opperviak warden verst-erkt. Voor het vergrot-en van het 

draagvermogen wordt verwezen naar paragraaf 4.3, 

Per vloersysteem warden de uitkomsten kart toegelicht in de kolom 

opmerkingen, waarin aandacht-spunten zijn samengevat- over het

pnncipe van de verandering van de spanningsverdeling. In de laat-ste 

kolommen st-aat- vermeld in welke bijlagen de consequent1es 

u1tgebreid ziJn l?eschreven. In de bijlagen 1 t/m 11 word!- per 

vloersyst-eem een uitgebreid overzicht beschreven. In de bijlagen A 

t/m F zijn de specifieke onderzoeken beschreven, die als aanvulling 

nodig waren om de consequent-ies van het- aanbrengen van sparingen 

in bepaalde vloersystemen te kunnen onderzoeken. 
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1 velds 

Aanbrengtm aparingen 
1 richting overapannende vloerayatemen 
1 velda overapanning 

gunatiger 

en/of gelljk 

1. liggersysteem 
b = afstand tussen de liggers <b: X 

=b: X 

>b: X 
2. bekisting plaatsysteem 
b = breedte plaat (afh. van fabrikant) <b: X 

=b 

>b 

3. gecombineerdsysteem 
b = spiegelbreedte / breedte vulelement <b: X 
(deze breedte is afh. van fabrikant) 

=b X 

>b 

4. 1 richting spannend plaatsysteem 
b = breedte plaat (afh. van fabrikant, <b: X 

=b 

>b 
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ongunstiger 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

opmerkingen Bljlage Bljlage 

onderzoek 

De spanningsverdeling wordt nauwelijks be"invloed door sparingen met kleine afmetingen, bijlage 1 
t.b.v. het doorvoeren van kleine leidingen. 

Bij deze sparingafmeting wordt de spanning in de vloer kleiner doordat het vloerveld t.p.v. bijlage 1 
de sparing geheel verdwijnt. 

De spanningsverdeling wordt voor de doorbroken liggers gunstiger. Voor de naast liggende bijlage 1 bijlage A 
liggers is dit afhankelijk van het omslagpunt. 

De spanningsverdeling wordt nauwelijks be'invloed zolang de wapening niet wordt doorbroken. bijlage 2 bijlage B 
De spanningsverdeling wordt ongunstig be'invloed wanneer wapening en een grater gedeelte van 

de vloer wordt doorbroken. Er ontstaat een spanningsverstoring in de vloer en in de bestaande bijlage 2 bijlage B 
vloer is geen extra materiaal aanwezig om de krachten om de sparing heen te buigen. 

Hierdoor ontstaan piekspanningen random de sparing en in ongunstige gevallen in de gehele vloer. 

De spanningsverdeling wordt nauwelijks be'invloed zolang de wapening niet wordt doorbroken. bijlage 3 bijlage C 
Het verwijderen van een gedeelte of van de gehele spiegelbreedte veroorzaakt een kleine afname 

van het inwendige moment. Het optredende moment wordt echter kleiner door het verwijderen van het bijlage 3 bijlage C 
gewicht van de spiegelbreedte. De invloed is afh. van de verhouding inwendig en optredend moment. 

Bij deze sparingafmeting wordt de spanningsverdeling ongunstig be'invloed omdat een balk wordt bijlage 3 bijlage C 
doorbroken. De ondersteuning van de balk door een raveelconst. zorgt voor extra dwarskracht bijlage A 

De spannigsverdeling wordt nauwelijks be'invloed mits sparing in kanaal of tussen wapening wordt bijlage 4 bijlage B 
aangebracht. Ongunstige be'invloeding wanneer wapening of een van de dam men wel wordt doorbroken. 

Bij deze sparingafmeting wordt de spanningsverdeling ongunstig be'i'nvloed omdat spanning en de 

plaat wordt doorbroken. Het uiteinde van de plaat kan warden ondersteund door een raveelconstructie bijlage 4 bijlage B 
die voor een extra dwarskracht zorgt op de naast liggende platen 



Aanbrengen aparingen 
1 richting overapannende vloen:;yatemen 
2 en meervelda over0panning 

gune;tiger 

en/of gelUk 

2 velds 

meer 
velds 

< 

( t:>. liggersysteem 

b = afstand tussen de liggers 

6. bekisting plaatsysteem 

b = breedte piaat (afh. van fabrikant) 

\. 

( 7. liggersysteem 

b = afstand tussen ae liggers 

8. bekisting plaatsysteem 

b = breedte plaat (afh. van fabrikant) 

<b: X 

=b X 

>b X 

<b: X 

=b 

>b 

<b: X 

=b X 

>b X 

<b: X 

=b 

>b 

ongune;tiger 

(X) 

X 

X 

X 

X 

(X) 

X 

X 

X 

X 

opmerkingen Bijlage Bijlage 

onderzoek 
De spanningsverdeling wordt nauwelijks be"invloed door sparingen met kleine afmetingen. bijlage 5 
Let op spanningsverdeling bij n1et-homogene liggers. 

Bij deze sparingafmeting wordt de spanning in de vloer kleiner doordat het vloerveld t.p.v. bijlage 5 
de sparing geheel verdwijnt 

De spanningsverdeling wordt voor de doorbroken liggers gunstiger. Voor de naast liggende bijlage 5 bijlage A 
liggers is dit afhankelijk van het omslagpunt. 

De spanningsverdeling wordt nauwelijks be"invloed zolang de wapening niet wordt doorbroken. bijlage 6 bijlage B 
De spanningsverdeling wordt ongunstig be"invloed wanneer wapening en een grater gedeelte van 

de vloer wordt doorbroken. Er ontstaat een spanningsverstoring in de vloer en in de bestaande bijlage 6 bijlage B 
vloer 1s geen extra materiaal aanwez1g am de krachun am de sparing neen te buigen. 

Hierdoor ontstaan piekspanningen random ?le sparing en in ongunstige gevallen in ae gehele vloer. 

Let op verschuiv1ng wapeningsmomenten. 

De spann1ngsverdeling wordt nauwelijks be"invloed door sparingen met kleine afmetingen. bijlage 7 
Let op spanningsveraeiing t:>ij niet-homogene liggers. 

Bij deze sparingafmeting wordt ae spanning 1n de vioer kleiner aoordat het vloerveld t.p.v. bijlage 7 
de sparing geheel verdwijnt 

De spanningsverdeling wordt voor c1e aoort:>roKen liggers gunst1ger. Voor de naast liggenae bijlage 7 bijlage A 
liggers 1s dit afhankelijk van het omsiagpunt. 

De spanningsverdeling wordt nauwelijks be"invloed zolang de wapening niet wordt doorbroken. bijlage 8 bijlage B 
De spanningsverdeling wordt ongunstig be"invioed wanneer wapening en een grater gedeelte van 

de vloer wordt doorbroken. Er ontstaat een spanningsverstoring in de vloer en in de bestaande bijlage 8 bijlage B 
vloer is geen extra materiaal aanwezig am de krachten am de sparing heen te buigen. 

Hieraoor ontstaan piekspanningen ronaom de sparing en in ongunstige gevallen in de gehele vloer. 

Let op versch uiving wapen ingsmomenten. 
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Aanbrengen e;paringen 
2 richtingen overe;pannende vloere;ystemen 

9. gecombineerde ondersteuning 

2 richtingen spannend vlak-plaatsysteem 

bveld = breedte veldstrook 

bkolom = breedte kolomstrook 
I 

Randveld 

bveld bkolom 

10. puntvormige ondersteuning 

2 richtingen spannend vlak-plaatsysteem 

bveld = breedte veldstrook 

ldeaal middenveld 

i • ! ! 

bkolom bveld bkolom 

11. lijnvormige verende ondersteuning 

2 richtingen spannend balk-roostersysteem 

b= afstand tussen de balken 
-------

II II 

'-· 

b tussen balken 
·-

I I 
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gunetiger ongunetiger opmerkingen 

en/of gel[lk 

De spanningsverdeling wordt nauwelijks be'i'nvloed zolang de wapening niet wordt doorbroken, 

<bveld: X X De spanningsverdeling wordt ongunstig be'invloed wanneer wapening en een groter gedeelte van ,__ ____ ,__ __________ _, 

de vloer wordt doorbroken. Er ontstaat een spanningsverstoring in de vloer en in de bestaande 

...__=_bv_e_ld_:_..._ ________ X __ --lvloer is geen extra materiaal aanwezig om de krachten om de sparing heen te buigen. 

>bveld: X 
Hierdoor ontstaan piekspanningen rondom de sparing en in ongunstige gevallen in de gehele vloer. 

Door plaats en grootte van de sparing te varieren, is de ongunstige invloed te be'i'nvloeden. 

De spanningsverdeling wordt ongunstig be'i'nvloed door kleine sparingen direct rondom de kolom . 

..._<_b_k_o_l_o_m_:-+------1----X __ --1De spanningsverdeling wordt ongunstig be'invloed wanneer wapening en een groter gedeelte van 

de vloer wordt doorbroken. Er ontstaat een spanningsverstoring in de vloer en in de bestaande 

....... =_b_k_o_l_o_m_:-+-----+---X __ --1vloer is geen extra materiaal aanwezig om de krachten om de sparing heen te buigen. 

>bkolom: X 

<bveld: X X 
1-----+-----1-------i 

Hierdoor ontstaan piekspanningen rondom de sparing en in ongunstige gevallen in de gehele vloer. 

Door plaats en grootte van de sparing te varieren, is de ongunstige invloed te be'i'nvloeden. 

De spanningsverdeling wordt nauwelijks be'i'nvloed zolang de wapening niet wordt doorbroken. 

De spanningsverdeling wordt ongunstig be'invloed wanneer wapening en een groter gedeelte van 

de vloer wordt doorbroken. Er ontstaat een spanningsverstoring in de vloer en in de bestaande 

...__=_bv_e_ld_:_..._ ________ X __ --lvloer is geen extra materiaal aanwezig om de krachten om de sparing heen te buigen. 

>bveld: X 

<bkolom: X 
t--------lt-------+-------1 

=bkolom: X 
1------------------1 

>bkolom: X 

<b: X X 

=b X X 

>b X 

Hierdoor ontstaan piekspanningen rondom de sparing en in ongunstige gevallen in de gehele vloer. 

Door plaats en grootte van de sparing te varieren, is de ongunstige invloed te be'i'nvloeden. 

De spanningsverdeling wordt ongunstig be'i'nvloed door kleine sparingen direct rondom de kolom. 

De spanningsverdeling wordt ongunstig be'invloed wanneer wapening en een groter gedeelte van 

de vloer wordt doorbroken. Er ontstaat een spanningsverstoring in de vloer en in de bestaande 

vloer is geen extra materiaal aanwezig om de krachten om de sparing heen te buigen. 

Hierdoor ontstaan piekspanningen rondom de sparing en in ongunstige gevallen in de gehele vloer. 

Door plaats en grootte van de sparing te varieren, is de ongunstige invloed te be'i'nvloeden. 

De spanningsverdeling wordt nauwelijks be'invloed zolang de wapening niet wordt doorbroken. 

De maximale afmeting van de sparing is afhankelijk van de plaats van de sparing t.o.v. de balken. 

De spanningsverdeling wordt nauwelijks be'invloed wanneer het vloerveld tussen de balken wordt verwijderd. 

De krachten worden door de balken rondom de sparing heen geleid. 

De spanningsverdeling wordt ongunstig be'i'nvloed wanneer wapening, de vloer en een aantal balken worden 

doorbroken. Er ontstaat een spanningsverstoring in de vloer omdat de krachten niet meer directe kunnen 

worden afgedragen naar de verticale onderdelen. In de vloer is geen extra materiaal aanwezig om de 

krachten om de sparing heen te buigen. Hierdoor ontstaan piekspanningen rondom de sparing en de vloer. 

BUlage 

bijlage 9 

bijlage 9 

bijlage 9 

bijlage 9 

bijlage 10 

bijlage 10 

bijlage 10 

bijlage 10 

bijlage 11 

bijlage 11 

bijlage 11 



4.2.2 Uitgebreid overzicht aanbrengen van sparingen 

In deze subparagraaf wordt- een uitgebreid overzicht beschreven van 

een tweet.al kenmerkende vloersyst-emen. De beschrijving van alle 

vloersyst-emen is in de bijlagen 1 t/m 11 opgenomen. In de bijlagen A 

t/m F zijn de specifieke onderzoeken beschreven, die als aanvulling 

nodig waren om de consequenties van het aanbrengen van sparingen 

in bepaalde vloersystemen te kunnen onderzoeken. In de bijlagen 

wordt voor iedere vloer eenzelfde model van beschrijving t-oegepast 

zodat bij overeenkomstige consequenties dezelfde tekst herhaald 

wordt. Hiermee wordt voor ieder vioersysteem een volledige 

beschrijving gegeven. Op deze manier kunnen de bijlagen dienen als 

naslagwerk. 

De vloersystemen die in deze subparagraaf zijn beschreven zijn het 

1 velds liggersysteem en het 2 velds (bekisting) plaatsysteem. Van 

deze twee vloersystemen warden de consequentie( s) van het 

aanbrengen van een sparing oeschreven. Deze l:7eschrijving wordt 

aangevuld met een beschrijving van de oorzaak van de consec;i_uent1e 

en met een conclusie en/of event-uele aanbeveling voor het 

aanbrengen van een bepaald t-ype sparing in het betreffende 

vloersysteem. Voor ieder vloersys-reem 1s de groot-te van de sparing 

in drie variaties aangegeven. Een sparing die kleiner is dan een 

breedtemaat ( <b), een sparing die gelijk is aan een breedtemaat- (=b) 

en een sparing die grater is dan een breedtemaat (>b). De 

breedtemaat is per vioersysteem verschillend en afhankelijk van het 

principe van de belastingafdracht. In het overzicht of in de tabel van 

het beknopte overzicht kan warden afgelezen of de bestaande 

spanningsverdeling gunstig of ongunstig wordt bei"nvloed door het 

aanbrengen van een sparing. Wanneer een spanningsverdeling gunstig 

wordt be'i"nvloed, dan kan de sparing zonder nadelige consequenties 

en zonder versterking van het- vloersysteem warden aangebracht. 

Wanneer een spanningsverdeling ongunstig wordt be'i'nvloed, dan 1s 

het- aanbrengen van de sparing niet- mogelijk zonder dat- het 

draagvermogen van het- vloersysteem wordt vergroot. Afhankelijk van 

de verandering van de spanningsverdeling moet het vioersysteem 

plaatselijk of over een grot-er oppervlak warden versterkt. Voor het 

vergrot-en van het draagvermogen wordt verwezen naar paragraaf 

4.3. 
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4.2.3 Uitgebreid overzicht aanbrengen van sparingen in liggersysteem 

Randvoorwaarde 
- sparing aanbrengen in bestaand vloersysteem 

- 1 richting overspannende vloersystemen 

- 1 velds overspanning 

- 1. liggersysteem 

- b = afstand liggers 

Consequenties voor de spanningsverdeling 
De bestaande spanningsverdeling wordt gunstig of ongunstig 

bei"nvloed door het aanbrengen van een sparing met de volgende 

breedte: 
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<b: gelijk / gunstig be·1·nvloed 

=b: gelijk / gunstig bei"nvloed 

>b: gunstig of ongunstig bei"nvloed 

Figuur 20 Onderaanzicht ligger5y5teem oude 5ituatie 

;- -

I 

~--------

! -----+-----ac---1 -,,~>l 
I , ' 
I,' 

_L___ 

Figuur 21 Bovenaanzicht ligger5y5teem met 5paringen 



t 
L 

Figuur 22 Bovenaanzicht; e,paring <b met; licht;e raveelcone,t;ruct.ie 

1 
F,guur 23 Schemat;ie,at;ie ouae e,1-r;uat;ie 

~ ii. 

~:i---~---_··· ==-,_· ~ 

Figuur 24 Schemat;ie,at;ie nieuwe e,it;uat;ie, @paring aan de rand en in het; midden 

Oorzaak van de consequentie voor de spanningsverdeling 
De oorzaak van de gewijzigde spanningsverdeling door het 

aanbrengen van een sparing met de volgende breedte: 

<b: Voor spanngen met; een breedte die kleiner is dan de afstand 

van de liggers, t;en behoeve van kleine leidingen, is de nieuwe 

situatie gelijk aan de oude s1tuatie. Deze sparingen hebben 

nauwelijks invloed op de krachtenafdracht van de vloerdelen naar 

de liggers. 

<b: Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de afstand 

van de liggers, ten behoeve van grotere rechthoekige sparingen, 

is de nieuwe situatie oak gelijk aan de oude situatie. Bij deze 

sparingen is een lichte raveelconstructie nodig om het uiteinde 

van de doorbroken vloerdelen op te vangen, zoals is weergegeven 

in figuur 22. De raveelconstructie zorgt voor een extra puntlast 

op de liggers, maar ter plaatse van de sparing vervalt een dee! 

van het; vloerveld of van het gehele vloerveld, zodat de 

opt;redende spanning en vervorming ongeveer gelijk blijven. 

=b: Voor sparingen met een breedte die gelijk is aan de afstand van 

de liggers, is de nieuwe situatie gunstiger dan de oude situatie. 

Bij deze sparingen wordt het oppervlak van het belastende 

vloerveld verkleind doordat het vloerveld ter plaatse van de 

sparing geheel verdwijnt, zoals is weergegeven in figuur 23 en 24. 
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>b: Voor sparingen met een breedte die groter is dan de afstand 

van de liggers, kan de nieuwe situatie gunstiger of ongunstiger 

zijn voor de bestaande liggers die naast de sparing liggen en 

niet worden doorbroken. Voor de liggers die ten gevolge van de 

sparing worden doorbroken, wordt de nieuwe situatie gunstiger 

dan de oude situatie. Doordat bij deze sparingen een ligger 

wordt daarbraken, maet het uiteinde van deze ligger warden 

andersteund door een raveelconstructie die op de naastliggende 

liggers wordt opgelegd, zoals in figuren hiernaast is 

weergegeven. De oplegreactie (puntlast) van de 

raveelconstructie kan voor een ongunstige situatie zorgen voor 

de naastliggende liggers, dit ten gevolge van een extra 

dwarskracht. De doorbroken ligger wardt verkart zodat de 

aptredende spanning en vervorming altijd kleiner wordt. Maar ter 

plaatse van de sparing verdwijnt het gehele vlaerveld, waardoor 

de naastliggende liggers minder zwaar warden belast en de 

nieuwe situatie weer gunstiger kan worden dan de aude situatie. 

Het amslagpunt van waaruit de nieuwe situatie gunstiger wordt 

dan de oude situatie, is in een voorbeeld uitgerekend waarbij de 

plaats van de puntlasten en de lengte van de q-lasten worden 

gevarieerd. De resultaten hiervan zijn weergegeven in bijlage A. 
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Figuur 25 Sparing >b 
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Figuur 26 Schematisatie oude situatie 

Figuur 27 Schematisatle nieuwe situatie, 

naastliggende ligger 

Figuur 28 Schematisatle nieuwe situatie, 

doorbroken ligger 
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I 
Figuur 29 Bovenaanz1cht sparing <bin het midden van het veld 

Figuur 30 Schematisatie invloed afmeting sparing 

i 

Conclusie en aanbeveling 
De conclusie en een eventuele aanbeveling van het aanbrengen van 

een sparing. 

<b: Het aanbrengen van een kleine sparing (kleine leidingen) heeft 

geen invloed op het bestaande vloersysteem wanneer deze in het 

vloersysteem wordt gezaagd en/of geboord. Hierbij gaat de 

voorkeur uit naar ronde sparingen. 

<b: Het aanbrengen van een grotere sparing met een breedte die 

kleiner is dan de afstand van de liggers, heeft nauwelijks invloed 

op het bestaande vloersysteem. De raveelconstructie zorgt voor 

een extra puntlast op de Jiggers, maar ter plaatse van de 

sparing vervalt een deel van het vloerveld of van het gehele 

vloerveld, zodat de optredende spanning en vervorming ongeveer 

gelijk blijven. Om de invloed van de puntlasten te verkleinen gaat 

de voorkeur uit naar een sparing met een breedte die ongeveer 

gelijk is aan de afstand van de Jiggers, zodat de oplegreacties 

uit de raveelconstructie zo klein mogelijk warden gehouden, zoals 

in figuur 29 en 30 is weergegeven. Daarnaast moet de 

raveelconstructie zo dicht mogelijk bij de oplegging van de 

liggers warden aangebracht, zodat de invloed van de puntlasten 

op het veldmoment zo klein mogelijk wordt gehouden. 
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=b: Het aanbrengen van een grotere sparing met een breedte die 

gelijk is aan de afstand van de liggers, heeft een gunstige invloed 

op de spanningsverdeling in het bestaande vloersysteem. Het 

verloop van het maatgevende veldmoment en de optredende 

dwarskrachten kunnen door het aanbrengen van sparingen 

wijzigen, zoals in figuur 31 is weergegeven in een dwarskrachten

en momentenlijn. Dit heeft echter geen ongunstige gevolgen voor 

de bestaande ligger. Het moment in de nieuwe situatie is altijd 

kleiner dan in de oude situatie. De maatgevende dwarskracht 

bevindt zich bij de oplegging en is in de nieuwe situatie altijd 

kleiner dan in de oude situatie. 

>b: Het aanbrengen van een grotere sparing met een breedte die 

grater is dan de afstand van de liggers, kan een gunstige of een 

ongunstige invloed hebben op de spanningsverdeling in het 

bestaande vloersysteem. Bij korte sparingen wordt een groat 

gedeelte van het overgebleven vloerveld opgevangen door een 

raveelconstructie. Dit vloerveld geeft via de raveelconstructie 

een puntlast bij de oplegging op de bestaande ligger. Hoe grater 

het op te vangen vloerveld, hoe grater de puntlast, hoe 

ongunstiger de situatie voor de bestaande ligger (zie figuur 33 

op de volgende bladzijde ). Daarnaast vervalt maar een klein 

gedeelte van het vloerveld wanneer er een korte sparing wordt 

aangebracht zodat deze gunstige invloed de ongunstige situatie 

niet kan opheffen. Bij een lange sparing worden de puntlasten 

kleiner en het vloerveld dat vervalt wordt grater, waardoor de 

nieuwe situatie gunstiger kan worden dan de oude situatie (zie 

figuur 32). 
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oude situatie 

nieuwe situatie 

Dwarskrachten verloop 

Momenten verloop 

Figuur 31 Momenten- en dwarskrachtenverloop sparing =b, in de oude en nieuwe sit.uatie 

grate sparing 

~~- _,----~~ 

----- _1=7 
};-------- -----L 

kleine sparing 

(- . 

Figuur 32 Schematisatie invloed afmeting sparing 



De plaats waarbij de nieuwe situat:ie guns-tiger wordt clan cle 

ouae situat1e, 1s ook afhankelijk van de plaats van de puntlast. 

Een puntlast in het midden van een balk heeft een grot:ere 

1nvioed op het veldmoment: clan een puntlast bij de opiegging van 

een ligger. (zie figuur 34) 

hguur 34 Schemat,s.i,tie 1r1v\oed plaate> spanng 

F1guur 33 lnvloed oppervlakte v,oerveld op grootte van de puntla,;10 61 



Het omslagpunt waarbij de nieuwe situatie gunstiger wordt dan de 

oude situatie, wordt in het onderzoek in bijlage A beschreven. Het is 

niet mogelijk gebleken am voor iedere situatie dit omslagpunt te 

kunnen voorspellen, omdat er teveel variabelen moeten warden 

meegenomen in de berekening, zoals de verschillende afmetingen van 

de plattegrond en het constructiemateriaal. Wei wordt in het 

onderzoek het principe beschreven van de berekening die leidt tot 

het omslagpunt. Dit wordt beschreven aan de hand van een concreet 

voorbeeld. In dit voorbeeld warden de een, twee en drie velds 

overspannende vloersystemen bekeken, waarbij de plaats van de 

sparing en de grootte van de sparing warden gevarieerd. 

In de principe berekening zijn de consequenties voor het bestaande 

vloersysteem onderzocht, wanneer bij de op/egging een sparing 

wordt aangebracht en wanneer in het veld een sparing wordt 

aangebracht. Bij het twee en drie velds overspannend vloersysteem 

is ervan uitgegaan dat in een van de velden een sparing wordt 

aangebracht. De velden hebben dezelfde afmetingen. In het twee 

velds overspannend vloersysteem is in een van de randvelden de 

sparing aangebracht. In het drie velds overspannend vloersysteem is 

de sparing in een randveld en in het middenveld aangebracht. De 

sparing is in grootte gevarieerd. In figuur 35 en 36 is de principe 

berekening grafisch weergegeven. 

De maximale veld- en steunpuntsmomenten, de optredende 

spanningen en de totale vervormingen zijn vervolgens bepaald aan de 

hand van computerberekeningen, waarin de hiervoor beschreven 

schematisaties per variatie zijn ingevuld. De uitkomsten hiervan zijn 

in tabellen en grafieken verwerkt in bijlage A. 

62 

l 
1 oude situatie 
j 

qtotaal links 

y 

I 
I 

= 

+ 

+ 

-i 

Figuur 35 Principe berekening omslagpunt bij 

sparing die bij de oplegging is aangebracht 
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Bovenaanzicht liggersysteem 

aanbrengen van een sparing 

nieuwe situatie 

1/2 qtotaal rechts 

+ e.g. ligger 

1/2 qtotaal links 

F t.g.v. raveelconstructie 

Figuur 36 Principe berekening omslagpunt bij 

sparing die in een veld is aangebracht 
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Figuur 38, Omslagpunt spanng "1ie in een veld is aangebracht 

Als voorbeeld zijn hiernaast grafieken weergegeven waann 

uitkomst-en van verschillende variaties zijn verwerkt. In figuur 37 is 

het omsiagpunt- weergegeven van een sparing die bij de oplegging van 

een veld is aangebracht. in figuur 38 is het, omslagpunt weergegeven 

van een sparing die in het veld is aangebracht. In de grafieken zijn de 

uitkomsten weergegeven ten opzichte van de relatieve doorbuiging. In 

bijlage A zijn oak grafieken gemaakt waarin uitkomsten zijn 

weergegeven t-en opzichte van de maximaie toelaatbare spanning. Per 

situatie moet warden bekeken of de maximaal toelaatbare spanning 

of de relatieve doorbuiging maatgevend is am de plaats van het 

omslagpunt te bepalen. in de grafieken is de bestaande situatie 

weergegeven door middel van de horizontale lijn van de oude situatie. 

De breedte van de sparing is gevarieerd en weergegeven door middel 

van de verschillende lijnen: sparing 2b, 3b en 4b. De breedtemaat "b" 

1s de afstand tussen de balken. Op de horizontale as in de grafiek is 

de iengte van de sparing gevarieerd. 

In de grafiek kan vervolgens warden afgeiezen waar het omsiagpunt 

ligt van waaruit de nieuwe situatie gunstiger wordt dan de oude 

situatie. In de meeste situaties wordt de spanningsverdeling van de 

bestaande ligger ongunstig be'1"nvloed door het aanbrengen van een 

sparing met een kleine iengte. Dit komt doordat de puntlast te groat 

is ten opzicht van de vloerbelasting die vervalt ten gevolge van het 

aanbrengen van een sparing. Het snijpunt van de gekromde lijn 

(nieuwe situatie waarbij een sparing met bepaalde afmetingen is 

aangebracht) en de horizontale lijn (bestaande situatie) geeft het 

omslagpunt weer. In het theoretische snijpunt is de nieuwe situatie 

gelijk aan de oude situatie. Wanneer de lengte van de sparing grater 

wordt gemaakt dan de lengte die bij het snijpunt staat weergegeven, 

dan wordt de nieuwe situatie gunstiger dan de oude situatie. De 

puntlast is in verhouding kleiner dan de vloerbelasting die vervalt ten 

gevolge van het aanbrengen van een sparing. 
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Wanneer de hiervoor beschreven bevindingen warden samengevoegd, 

kan warden gesteld dat de meest ongunstige situatie wordt bereikt 

wanneer een grate puntlast in het midden van de balk ontstaat, 

zoals in figuur 39 is weergegeven. Deze situatie ontstaat wanneer er 

een kleine sparing wordt aangebracht in het midden van een 

liggerveld. De meest gunstige situatie is een sparing met een grate 

lengte (tot maximaal de ligger lengte) waardoor kleine puntlasten 

ontstaan en een sparing waarbij de raveelconstructie bij de 

oplegging van de ligger wordt geplaatst, waardoor de puntlast 

minder invloed heeft op de vergroting van het maximale veldmoment 

(zie figuur 40). 

Wanneer er toch een ongunstige situatie ontstaat, moet er voor 

warden gezorgd dat de optredende spanning en vervorming, ten 

gevolge van de invloed van de puntlast, wordt verkleind. Dit kan door 

(plaatselijk) de ligger te verzwaren of in de meest extreme situatie, 

door de gehele ligger te vervangen. 

Aan de hand van de nieuwe randvoorwaarden dient een berekening te 

warden uitgevoerd waarbij moet warden gecontroleerd of de 

bestaande aangepaste vloerconstructie in de nieuwe situatie 

voldoet aan de gestelde constructieve eisen. 
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Figuur 41, Bovenaanzicht (bekiBting) plaatBysteem oude Bituat,e 

=b 

Figuur 42, Bovenaanzicht (bekisting) plaatsyB-reem met sparingen 

4.2.4 Uitgebre1d overzicht aanbrengen van sparingen in 
(bekisting) piaatsysteem 

Randvoorwaarde 
- sparing aanbrengen in bestaand vloersysteem 

- 1 richting overspannende vloersystemen 

- 2 velds overspanning 

6. (bekisting) plaatsysteem 

b = breedte plaat (afhankelijk van fabrikant) 

Consequenties voor de spanningsverdeling 
De bestaande spanningsverdeling wordt gunstig of ongunstig 

be'i'nvloed door he"t aanbrengen van een sparing met de volgende 

breedte: 

<b: gelijk / ongunstig beYnvloed 

ongunstig be"i'nvloetl 

>b: ongunstig be'i"nvloed 
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Oorzaak van de consequentie voor de spanningsverdeling 
De oorzaak van de gewijzigde spanningsverdeling door het 

aanbrengen van een sparing. 

<b: Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de breedte van 

de bekistingplaat, ten behoeve van kleine leidingen, is de nieuwe 

situatie ongeveer gelijk aan de oude situatie. Deze sparingen 

hebben nauwelijks invloed op het krachtenspel van de totale 

betonvloer, mits de leidingen tussen de wapening worden 

aangebracht, zoals is weergegeven in figuur 43. De maximale 

afmeting van de sparing is afhankelijk van de hart op hart 

afstand van de aanwezige wapening. 
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<bl=bl>b: Voor een sparing met een breedte die grater is dan 

de breedte van kleine leidingen, is de nieuwe situatie ongunstiger 

dan de oude situatie. Bij deze sparingen wordt de 

krachtenoverdracht en de vloer over een bepaalde breedte 

doorbroken, zoals is weergegeven in figuur 44. De vloerplaat en 

de wapening kunnen de krachten niet meer direct afdragen aan 

de verticale constructie-onderdelen. T er plaatsen van de 

doorbreking verdwijnt de spanning in de vloer en in de bestaande 

vloer ligt geen extra materiaal om de krachten om de sparing 

heen te kunnen buigen. Hierdoor ontstaat een 

spanningsverstoring in de gehele vloer en rondom de sparing. 

Deze verstoring kan leiden tot grote piekspanningen en een 

grote toename van de dwarskracht. Door de plaats en de 

grootte van de sparing te varieren, is de ongunstige invloed van 

het aanbrengen van een sparing te be'i'nvloeden. Het onderzoek 

naar de invloed van de plaats en de grootte van de sparing is 

beschreven in bijlage B. 

• • 'i 

Figuur 43, Doorsnede nieuwe situatie bekisting plaatsysteem met sparing <b 
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Figuur 44 Nieuwe situatie sparing grater dan kleine leiding sparing 

Wanneer in de vloer voorspanwapening zonder aanhechting is 

gebruikt, verdwijnt de samenwerking tussen beton en 

wapeningsstaal waardoor de opneembare spanning over de 

gehele lengte van de vloer verdwijnt. 
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Figuur 45, Nieuwe situat1e verkorting t:>etonvloer ~oor aanbrengen sparing 

De hiervoor l:7eschreven ongunstige invloed wordt vergroot 

doordat het mechanica- model van de vioer c.q. van een 

vloerstrook verandert. Deze verandering ontstaat wanneer een 

grate sparing wordt gemaakt vanaf de rand van de plaat 

waardoor de vloerstrook wordt verkort. Hierdoor verschuift de 

momentenlijn en wordt het maximale steunpuntmoment kleiner. 

Het veldmoment wordt echter grater en bereikt een maximale 

waarde wanneer er een sparing wordt gemaakt met een lengte 

van een totaal veld, zoals in figuur 45 is weergegeven. Bij deze 

sparing ontstaat er een veldstrook op twee steunpunten, met 

een maximaai veldmoment en twee steunpuntmomenten gelijk 

aan nul. Het maximaie veldmoment in de nieuwe situatie wordt 

•10oit grater dan het steunpuntmoment in de oude situatie. 
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Conclusie en aanbeveling 
De conclusie en een eventuele aanbeveling van het aanbrengen van 

een sparing. 

<b: Het aanbrengen van een kleine sparing (kleine leidingen) heeft 

geen invloed op het bestaande vloersysteem wanneer deze 

tussen de wapening wordt gezaagd en/of geboord. Hierbij gaat 

de voorkeur uit naar ronde sparingen. 

<bl=bl>b: Het aanbrengen van een sparing die grater is dan een 

sparing ten behoeve van een kleine leiding, heeft altijd een 

ongunstige invloed op het bestaande vloersysteem. De krachten 

kunnen niet om de sparing heen warden geleid doordat er te 

weinig materiaal op de juiste plaats aanwezig is. 
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Door de plaats van de sparing te varieren, is de ongunstige 

invloed van het aanbrengen van een sparing te be1·nvloeden. Het 

aanbrengen van een sparing, op de plaats waar in de oude 

situatie het moment maximaal was, heeft een grote 

consequentie voor de wapening van de vloer en omgekeerd. Bij 

het aanbrengen van een sparing, op de plaats waar in de oude 

situatie het moment minimaal was maar de dwarskracht 

maximaal was, moet het nieuwe schuifspanningverloop warden 

gecontroleerd. In een aantal gevallen kan de verstoring in het 

spanningsverloop en het krachtenverloop kleiner zijn dan bij een 

een velds overspannende betonvloer, wanneer gebruik wordt 

gemaakt van het steunpuntmoment. In een betonvloer die op 

drie steunpunten is opgelegd, kan een sparing A, B, C of een 

variant tussen A, Ben C warden aangebracht, zoals in figuur 46 

is weergegeven. 

De sparingen A, B, C en D zijn symmetrisch ten opzichten van de 

breedte aangebracht. Sparingen die niet symmetrisch warden 

aangebracht, veroorzaken grotere verstoringen en piekspanningen in 

het momentenverloop en het dwarskrachtenverloop. Dit ontstaat 

doordat de spanningen niet gelijkmatig om de sparing heen kunnen 

warden geleid en het materiaal om de sparing sterk in doorsnede 

verschilt. Het onderzoek naar de invloed van de plaats van de 

sparing is beschreven in bijlage B. 

B A B C B A B 
,, 

/r\ 

1 ' 

' 

Figuur 46 Plaats sparingen 2 velds overspannend vloersysteem 
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Figuur 47 Momentenverioop gekoppeld aan spannings-roename v1oer 

Kleine 

Spanningstoename 1 

Spanningstoename 2 

Gelijk aan oude situatie 
of een spanningsafname 3 

Door de grootte van de sparing te varieren kunnen eventuele 

piekspanningen warden gereduceerd waardoor de situatie minder 

ongunstig kan warden. In het onderzoek, verwerkt in bijlage B, is 

beschreven dat door het aanbrengen van een sparing, een 

spanningsverstoring en spanningstoename kan ontstaan, wat 

een ongunstige invloed heeft op het bestaande vloersysteem. 

Aan de hand van de vorm van het momentenverloop en het 

dwarskrachtenverloop zijn er een aantal spanningstoenamen te 

onderscheiden. In figuur 47 is een momentenverloop 

weergegeven. Deze toenamen zijn niet- direct te koppelen aan een 

t-ype sparing met, een bepaalde afmeting. De vorm van het 

moment-enverloop en het dwarskrachtenverloop is wei te 

koppelen aan de toename zoais hiernaast is weergegeven. Een 

grot-e spanningstoename wordt veroorzaakt door p1ek

spanningen. Deze toename kan warden be'i'nvloed door de sparing 

in die sit-uatie iet,s grot-er of iets kleiner te maken. Het verschil 

tussen spanningsveranderingen van een kleine en een grote 

sparing, is op de volgende bladzijde grafisch weergegeven. De 

sparing is in het midden van het veld aangebracht. 

Voor iedere nieuwe situatie moet het spanningsverloop warden 

bekeken. Door de grootte van de sparing te varieren wordt het 

spanningsverloop ook gevarieerd en kan de spanningstoename 

woraen be1·nvloea. Om de spanningstoename nog verder te 

kunnen reduceren gaat de voorkeur uit naar sparingen die 

symmetrisch in de breedte van de vloer warden aangebracht. 
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Naas-c de hiervoor beschreven piekspann1ngen wordt de 

ongunstige invloed vergroot doordat he-c mechanica- model van 

de vloer c.q. van een vloerstrook verandert. Deze verandering 

ontstaat wanneer een grate sparing wordt gemaakt vanaf de 

rand van de plaat waardoor de vloerstrook wordt verkort. 

Hierdoor verschuift de momentenlijn, zoals in figuur 45 is 

weergegeven. Bij doorgaande niet homogene vloeren warden de 

betondoorsnede, de s-ceunpuntwapening en de veidwapening 

apart berekend. 

Voor de vloers-croken naas-c de sparing -creedt het maximale 

s-Ceunpuntmomen-c op bij een volledige max1male belasting. 

Wanneer er een sparing naas-c deze v1oers-croken worcit 

aangel7racht en een gedeelte van de belasting vervalt, verschuift 

de momen-cenlijn en wordt he-C steunpun-cmomen-c kleiner. Het 

veldmomen-c wordt ech-Cer grater maar blijft altijd kleiner dan 

het oude s-ceunpuntmoment. De plaats van het momenten-nul

punt verschuift oak, zodanig dat de lengte van de vloerstrook 

waar een negatief moment optreedt, wordt vergroot. 

Voor de vloerstroken ter plaatse van de sparing treedt het 

maximale steunpuntmoment op bij een volledige maximale 

belasting met een maximale vloerstrook lengte. Wanneer er een 

sparing wordt aangebracht en een gedeelte van de vloerstrook 

vervalt, verschuift de momentenlijn en wordt het 

s-Ceunpuntmoment kleiner. 

Het veldmoment wordt echter grater maar blijft altijd kleiner 

dan het oude steunpuntmoment. Het maximale veldmoment 

on-cstaa-c wanneer er een ligger op -cwee s-ceunpunten on-cstaat 

ten gevolge van een sparing me-c een lengte van een -cotaai veld. 

De plaats van het momenten-nul-punt verschuift oak, zodan1g 

dat de lengte van de vloerstrook waar een negatief moment 

optreedt, wordt vergroot. 

Voor n1et homogene vioeren zoais een gewapende betonvloer, 

heeft het aanbrengen van een sparing een ongunstige invloed op 

het bestaande vloersysteem. De hoeveelheid wapening is in de 

oude situatie afgestemd op de optredende momentenlijn. Er 

wordt een hoeveelheid steunpuntwapening en veldwapening 

bepaald. Bij een verschuiving van de momentenlijn, ten gevolge 

van he-c aanbrengen van een sparing, is er boven het steunpunt 

teveel wapening aanwezig en in het veld te weinig wapening. Door 

de vergroting van de lengte van het negatieve moment is de 

lengte van de s-ceunpun-cwapening -ce kor-c. 
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Aanbeveling 

Een sparing in een nieuwe vloer, wordt opgenomen door een 

"raveelconstructie" die in de vloer is verwerkt door middel van 

verstevigde stroken rondom de sparing. In deze stroken wordt extra 

wapening opgenomen die de krachten om de sparing heen kunnen 

buigen. Wanneer in een later stadium een sparing moet worden 

aangebracht, is er geen extra wapening in de bestaande vloer 

aanwezig. Eventuele oplossingen hiervoor geven voornamelijk 

uitvoeringtechnische problemen, omdat er geen materiaal meer in de 

massieve betonvloer kan worden aangebracht die de krachten kan 

afbuigen. Oplossingen die wel enigszins mogelijk zijn, zijn diegene die 

materiaal buitenom de vloer met sparing aanbrengen. Afhankelijk van 

de verandering van de spanningsverdeling moet het vloersysteem 

plaatselijk of over een groter oppervlak worden versterkt. Voor het 

vergroten van het draagvermogen wordt verwezen naar paragraaf 

4.3. 

Aan de hand van de nieuwe randvoorwaarden dient een berekening te 

worden uitgevoerd waarbij moet worden gecontroleerd of de 

bestaande aangepaste vloerconstructie in de nieuwe situatie 

voldoet aan de gestelde constructieve eisen. 
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4.2.5 Conclusie aanbrengen sparingen 

Uit de onderzoeken blijkt dat de theoretische aanpassingscapaciteit 

am sparingen aan te brengen, van liggersystemen grater is dan die 

van betonnen plaatsystemen. Constructies opgebouwd uit grate 

monolieten elementen beperken de aanpasbaarheid van het geheel. 

De reden hiervan is dat in liggersystemen de beiastingen 

geconcentreerd in het vloersysteem door de liggers warden 

opgenomen en warden afgedragen naar de verticale constructie

onderdelen. Wanneer in dit vloersysteem een sparing moet warden 

aangebracht, kunnen plaatselijk de desbetreffende liggers warden 

aangepast. Het overige gedeelte van de vloer ondervindt een 

minimale invloed van de aanpassing. 

In betonnen plaatsystemen warden de belastingen, in een of in twee 

richtingen, door de gehele vloer opgenomen en afgedragen naar de 

verticale constructie-onderdelen. Door het aanbrengen van een 

sparing in een gedeelte van de vloer, ontstaan er random de sparing 

piekspanningen. Deze piekspanningen moeten warden opgenomen 

door het omringende vloergedeelte. Hierdoor ondervindt het overige 

gedeelte van de vloer een grotere invloed van het aanbrengen van een 

sparing. 

Uitvoeringtechnisch geeft het aanbrengen van een sparing in het 

liggersysteem minder problemen dan bij een betonnen plaatsysteem. 

In het liggersysteem blijven de liggers goed bereikbaar zodat 

eventuele ravee/constructies goed uitvoerbaar in de vloer zijn aan te 

brengen. 

In het betonnen plaatsysteem is alleen de boven- en onderkant van 

de gehele massieve betonvloer bereikbaar. Voor het aanbrengen van 

een sparing is een "raveelconstructie" nodig die in de vloer is 

verwerkt door middel van verstevigde stroken random de sparing. 

Het aanbrengen van verstevigde stroken in een bestaande 

betonplaat levert problemen op die uitvoeringtechnisch moeilijk zijn 

op te 1ossen. Afhankelijk van de verandering van de 

spanningsverdeling moet het vloersysteem plaatselijk of over een 

grater oppervlak warden versterkt. Voor het vergroten van het 

draagvermogen wordt verwezen naar paragraaf 4.3. 
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4.3 Het vergroten van het draagvermogen van de bestaande 
draagconstructie 

Bij het aanpassen van een bestaande constructie moet warden 

bekeken hoeveel draagvermogen er aanwezig is. Wanneer dit niet 

voldoende is, moet de constructie warden versterkt. In deze 

paragraaf warden een aantal principes beschreven voor het 

versterken van bepaalde constructiesystemen. In paragraaf 4.3.1 

wordt een algemene indeling beschreven ter vergroting van het 

draagvermogen. In paragraaf 4.3.2 warden de mogelijkheden ter 

vergroting van het draagvermogen per vloersysteem en materiaal 

beschreven. 

1 a Atotaal = ( Aoud + Anieuw )samenwerkend 

1 b Atotaal = Aoud + Anieuw gedeeltelijk samenwerkend 

1 C Atotaal = Anieuw 

Figuur 39, oude doorsnede 

1a 

4.3.1 Algemene indeling ter vergroting van het draagvermogen 

Meer draagvermogen van een constructie-onderdeel kan warden 

verkregen door de doorsnede te vergroten met hetzelfde materiaal 

als bestaand of met een sterker materiaal. Het draagvermogen kan 

ook warden vergroot door de overspanning te verkleinen. Deze 

methoden kunnen in drie groepen warden onderverdeeld. 

1. De doorsnede vergroten: 

a. Het vergroten van de bestaande doorsnede, waarbij de oude 

en de nieuwe doorsneden samenwerken. 

b. Het vergroten van de bestaande doorsnede, waarbij de oude 

en de nieuwe doorsneden gedeeltelijk samenwerken. 

c. Het vervangen van de bestaande doorsnede door een nieuwe 

doorsnede. 

1b 1c 

Figuur 40, samenwerkende doorsnede, 1a Figuur S1, gedeeltelijk samenwerkende doorsnede, 1b Figuur b2, vervangende doorsnede, 1c 
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De overspanning verkleinen: 

a. Het aanbrengen van een tussensteunpunt in de 

vloerconstructie. 

b. Het aanbrengen van een tussensteunpunt onder de 

vloerconstructie. 

c. De bestaande vloerconstructie aan een hulpconstructie 

ophangen, 

F1guur 53, oude overspann,ng 
Figuur 54, 2a en 2b 

Figuur 55, 2c 

De keuze voor een methode om een draagconstructie te versterken 

is afhankelijk van gestelde eisen vanuit het Programma van Eisen, de 

randvoorwaarden vanuit het ontwerp en de randvoorwaarden vanuit 

de mogelijkheden van de bestaande constructie. Om de voor- en 

nadelen van alle methoden te overzien, zijn beoordelingscriteria 

vastgesteld. Hierin zijn de belangrijkste aspecten opgenomen die 

van invloed zijn op de keuze van de meest geschikte 

versterkingsmethode. Deze aspecten zijn gerelateerd aan de 

uitvoeringsfase en aan de toekomst-mogelijkheden en eigenschappen 

van iedere methode. 

Met deze criteria zijn beide methoden beoordeeld en samengevat in 

de belangrijkste voor- en nadelen. Op de volgende bladzijden is dit 

beschreven. 

De voigende criteria zijn beschouwd: 

Veiligheid 

Gebruikswaarde 

Economische waarde 

Milieuduurzaamheid 

T echnische duurzaamheid 

Gebruiksduurzaamheid 

sterkte 

stabiliteit (lokaal en globaal) 

brandgedrag 

stijfheid en trillingsgevoeligheid 

(gehele constructie-onderdeel) 

indelingsflexibiliteit 

constructie hoogte 

"visueel comfort" 

bouwtijd / arbeidstijd 

materiaalkosten 

uitvoerbaarheid 

exploitatiekosten 

- rendement materiaalgebruik/sterkte 

- energiegebruik 

- afvalproductie bij versterking 

levensduur onderdelen 

levensduur geheel 

hergebruik onderdelen ( demontabel) 

hergebruik geheel 

aanpasbaarheid onderdelen 

aanpasbaarheid geheel 
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Samenvattend kan het volgende warden geconcludeerd: 

Methode 1a waarbij de oude en nieuwe doorsnede samenwerken 

Voordelen 

Nadelen 

Groter draagvermogen dan oude situatie 

Groot rendement materiaal gebruik / sterkte, optimaal gebruik materiaal 

Minimale vergroting constructie hoogte 

Grotere lokale stabiliteit door samenwerking doorsneden 

Beter brandgedrag door vergroting doorsnede, afhankelijk van het versterkingsmateriaal 

Veel arbeidstijd nodig om nieuwe doorsnede samen te stellen 

Meer eisen aan uitvoering nieuwe doorsnede ivm hechting verschillende doorsneden en materialen 

Moeilijker uitvoerbaar ivm gestelde eisen hechting, en onder spanning brengen van de nieuwe doorsnede 

Minder mogelijkheden om onderdelen te kunnen hergebruiken of gescheiden te kunnen slopen ivm hechting verschillende onderdelen 

Methode 1b waarbij de oude en nieuwe doorsnede gedeeltelijk samenwerken 

Voordelen 

Nadelen 
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Groter draagvermogen dan oude situatie 

Grotere lokale stabiliteit door afsteunen doorsneden 

Beter brandgedrag door vergroting doorsnede, afhankelijk van het versterkingsmateriaal 

Gelijke eisen aan uitvoering nieuwe doorsnede 

Makkelijker uitvoerbaar, niet noodzakelijk om de nieuwe doorsnede onder spanning te brengen 

Meer mogelijkheden om onderdelen te kunnen hergebruiken of gescheiden te kunnen slopen 

Matig rendement materiaal gebruik / sterkte 

Vergroting constructie hoogte 

Arbeidstijd nodig om nieuwe doorsnede samen te stellen 

Tijdelijke ondersteuning nodig bij stellen nieuw profiel 



Methade 1c waarbij de nieuwe daarsnede c:le aude vervangt 

Voordelen 

Nadelen 

Grater araagvermogen dan oude situat1e 
Weinig arbeidstijd nodig om n1euwe doorsnede te sullen 

Gelijke e1sen aan uitvoenng nieuwe doorsnede 
Makkelijker uitvoerbaar, niet noodzakelijk om de nieuwe doorsnede onder spanning te brengen 
Veel mogelijkheden om oude en nieuwe doorsnede te kunnen hergebruiken of gescheiden te kunnen slopen 

Klein rendement materiaal gebruik / sterkte 

Maximale vergroting constructie hoogte 
Kleinere lokale stabiliteit door enkele doorsnede, afhankelijk van nieuw profiel 

Slechter brandgedrag door enkele doorsnede 

Tijdelijke ondersteuning nodig bij vervanging bestaand systeem 

Versterkingsmethade 1a heeft het graatste materiaal rendement, 

wanneer wardt geKeken naar het verkrijgen van extra c;lraagvermagen. 

Dit wardt uitgedrukt in een grate milieuduurzaamheid. Om een 

apt1male samenwerking -re verkrijgen warden verschillende anderdelen 

hechtend met elkaar verbanden, wat in een la-ter stadium moeilijker 

te scheiden is. Hierdaar kunnen de verschillende anderdelen niet 

meer afzanderlijk warden hergebruikt waardaar de levensduur van 

deze anderdelen wardt verkart. Dit wardt als nadelig uitgedrukt in de 

technische duurzaamheid. 

Versterkingsmethade 1b en 1c hebben een minder grate 

milieuduurzaamheid (rendement materiaalgebruik en sterkte is bij 

methade 1b grater dan bij methade 1c ). De technische duurzaamheid 

is wei grater aangezien de verschillende anderdelen niet hechtend 

met elkaar verbanden zijn, zodat deze in een later stadium 

makkelijker te scheiden zijn ( dit vaar zowel methade 1b en 1c ). 
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Samenvattend kan het volgende warden geconcludeerd: 

Methode 2a waarbij een tussensteunpunt in de bestaande vloerconstructie wordt aangebracht 

Voordelen 

Nadelen 

Grater draagvermogen dan oude situatie door kleinere overspanningslengte 

Groot visueel comfort doordat tussensteunpunt wordt weggewerkt in de bestaande constructie 

Minimale vergroting constructie hoogte 

Grotere lokale stabiliteit tussensteunpunt door "afsteuning" aan bestaande constructie 

Beter brandgedrag door integratie tussensteunpunt in bestaande constructie, zodat geheel brandwerend kan warden afgewerkt 

Meer arbeidstijd nodig om tussensteunpunt in de bestaande constructie aan te brengen 

Meer eisen aan uitvoering en moeilijker uitvoerbaar ivm doorbreking gehele vloerconstructie am tussensteunpunt aan te kunnen 

brengen en het koppelen van de bestaande constructie aan het tussensteunpunt 

Slechte aanpasbaarheid onderdelen en geheel, ivm doorbreking gehele vloerconstructie kan de bestaande constructie niet meer 

zelfstandig functioneren en tussensteunpunt is ge'integreerd in de bestaande constructie opgenomen 

Tijdelijke ondersteuning nodig bij het stellen van het tussensteunpunt 

Methode 2b waarbij een tussensteunpunt onder de bestaande vloerconstructie wordt aangebracht 

Voordelen 

Nadelen 
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Grater draagvermogen dan oude situatie door kleinere overspanningslengte 

Minder arbeidstijd nodig om tussensteunpunt onder de bestaande constructie aan te brengen 

Gelijke eisen aan uitvoering aanbrengen tussensteunpunt 

Gelijke aanpasbaarheid van zowel oude als nieuwe onderdelen, door het los houden van bestaande constructie en het 

tussensteunpunt 

Slecht visueel comfort doordat het tussensteunpunt onder de bestaande constructie uitsteekt 

Maximale vergroting constructie hoogte 

Kleinere lokale stabiliteit tussensteunpunt onder de bestaande vloerconstructie, wel afhankelijk van detaillering tussensteunpunt 

Matig brandgedrag tussensteunpunt, de constructie en het tussensteunpunt moeten afzonderlijk brandwerend warden 

afgewerkt 

Tijdelijke ondersteuning nodig bij het stellen van het tussensteunpunt 



Methode 2c waarbij de best-aande vloerconst-ruct-1e aan een hulpconst-ructie wordt opgehangen 

Voordelen Grater draagvermogen dan oude situatie door kle1nere overspanningslengte 
Andere voordelen zijn afhankelijk van nieuw om:.werr "ophang constructie" 

Nadelen Nadelen zijn afhankelijk van nieuw ontwerp "ophang constructie" 
Meer arbeidstijd nodig om nieuw constructie systeem "op te hangen" 
Eisen en uitvoering zijn afhankelijk van het nieuwe ontwerp 

Verzwaringsmethode 2a geeft visueel de mooiste oplossing doordat 

de gehele hulpconstructie kan worden weggewerkt in de bestaande 

const-ructie. Hierdoor wordt het oude beeld niet- aanget-ast en wordt 

een minimale constructie hoogte aangehouden. Het nadeel hiervan is 

dat de bestaande construct-ie moet warden doorbroken om de 

hulpconstructie tussen te kunnen voegen. Hierdoor verdwijnt tijdelijk 

de trekspanning in de vloerconstructie, die later moet warden 

hersteld door het koppelen van de bestaande constructie aan de 

hulpconstructie. Het doorbreken en koppelen van bestaande en 

hulpconstructie kost extra arbeidstijd en is moeilijker uitvoerbaar. 

Doordat de bestaande constructie wordt doorbroken is deze in de 

toekomst afhankelijk van de hulpconstructie, waardoor de 

aanpasbaarheid in de toekomst afhankelijk is van de hulpconst-ructie 

en van de gehele vloer. 

Verzwaringsmethode 2b is makkelijker uitvoerbaar doordat- de 

hulpconst-ructie niet geYntegreerd wordt- opgenomen in de l:7es-caande 

const-ruct-ie, maar onder deze constructie doorioopt. Een groat 

nadeel hiervan is dat deze hulpconstructie het oude beeld kan 

verstoren en dat de constructie hoogte ter plaatse van de 

hulpconst-ructie veel grater wordt. Afhankelijk van de doorsnede en 

het matenaai van de hulpconstructie, kunnen er problemen ontstaan 

omtrent de lokale stabiliteit en brandgevaar. 

Een nadeei van methode 2a en 2b is dat de horizontale 

hulpconstructie wel moet warden ondersteund door een verticale 

constructie. Wanneer deze binnen de gewenste afstanden aanwezig 

zijn vervalt dit nadeel. Maar wanneer dit niet het geval is moeten er 

nieuwe ondersteuningen warden aangebracht in de ruimte. Dit kan 

leiden tot een kleinere indelingsflexibiliteit. 

Verzwaringsmethode 2c is alleen rendabel wanneer alle andere 

methoden niet haalbaar zijn. Of wanneer de nieuwe "ophang 

constructie" ge'i'ntegreerd kan warden met het nieuwe ontwerp zodat 

een geheel n1euwe situatie ont-staat. 

79 



80 



4.3.2 Systeem en materiaal gebonden versterkingsmethoden 

H1ervoor 1s een algemene indeling beschreven om he"t draagvermogen 

van cons"tructie-onderdelen "te vergro-r;en. De uitvoerl?are 

mogelijkheden hangen ech"ter sterK samen met het aanwezige 

cons"tructie sys"teem en het toegepas-r;e ma"teriaal. Het is daarom 

niet relevant om een voorkeurskeuze te maken voor een bepaalde 

methode. Wei moeten de hiervoor beschreven voor- en nadelen 

warden meegenomen bij het maken van een keuze. 

Aangezien er vele cons"truc"tiesys"temen zijn met bijbehorende 

ma"terialen, is he"t niet mogelijk om alle methoden "te benoemen en 

hier uit "te werken. Wei zijn enkeie principes uitgewerkt die per 

cons"tructie systeem een indruk geven van de mogelijkheden. 

De mogelijkheden warden uitgewerkt aan de hand van c;te aigemene 

indeling voor de aanpasbaarheid van bes-caanc;te vloersys"temen. Deze 

indeiing is eerc;ter in he-r; rapport beschreven en "toegepas"t. Hiernaas-r 

is een verKorte weergave afgebeeld van deze indeiing. Voor de 

beschrijving van de verzwarings-systemen ligt de nadruk, naas"t de 

verschillende constructiesystemen, ook op de bestaande en de 

nieuwe materialen. Hierdoor kunnen een aantal vloersystemen 

samenvallen. In de uitwerking wordt dan verwezen naar eerder 

uitgewerkte mogelijkheden. 

Naast de indeling voor de aanpasbaarheid van bestaande 

vloersystemen, wordt ook de algemene indeling ter vergroting van het 

draagvermogen aangehouden, zoals in de vorige paragraaf is 

beschreven. 

De indeling van de constructiesystemen (materiaal gebonden) en de 

een indeling "ter vergroting van het draagvermogen zijn gecombineerd, 

waaruit een aantal mogelijke situaties naar voren zijn gekomen 

waarbij het draagvermogen van een cons-cructie element kan warden 

vergroot. Op de volgende pagina zijn per vloersysteem de 

mogelijkheden samengevat, waarna ze vervolgens warden uitgewerkt 

in principe schetsen. 

. liggereyeteem houtiBtaal 

betor 

. bekioting plaatoyoteem betor 

1 veldo overe,pann1ng 

3 . gecombineerdeyBteem beton 

. 1 rich ting eipan nend plaatByeteem beton 

1 richt,ng overe>pannena . lii.3ger e;ye.;teem otaal/beton 

2 velaB overnpanrnng 

. bekioting plaatt;yoteem beton 

. ligger ByBteem otaal/beton 

3 velde; over::;panning 

bekie;ting plaaWy5teem bet.on 

( gecombineerde onden,teurnng 9 . 2 richtingen eipemnend v!ak-plaateiyBteem beton 

I 
2 richtingen overspannend puntvormige ondernteuning 10 . 2 richtingen e,pannend vlak-plaerteyeiteem bet.on 

lijnvorm1ge onder5t-euning i1 . 2 richtingen Bpannend balk-rooe,tereiye;teem betor 

Figuur S6. 1ndeling aanpae,t,aarheitl t,ee,taantle vloere>ye>temen 
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A 

B 

C 

D 

lndeling constructie systeem: Liggersysteem 

(1- 2 - meerveldsj h----5-7 

lndeling vergroting draagvermogen: gevarieerd 

1a 1b 1c 2a 2b 2c 

hout-hout X X X X X 
hout-staal X X X X X 
hout-beton X -- nvt -- nvt 

hout-overig X -- I? ? ? ? 

staal-staal X X X X X 
staal-hout -- -- -- -- --
staal-beton X X X -- X 
staal-overig X ? ? ? ? 

beton-beton X X X X X 
beton-hout -- -- -- -- --
beton-staal X X X X X 
beton-overig X ? ? ? ? 

lndeling constructie systeem: Bekisting plaatsysteem 

(1- 2- meerveldsj ~-6-8 
lndeling vergroting draagvermogen: gevarieerd 

1a 1b 1c 2a 2b 2c 

beton-beton X -- X X X 
beton-hout -- -- X -- -- I nvt 

beton-staal X -- X X X 
beton-overig X ? ? ? ? 
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X: een mogelijkheid om te verzwaren 

niet mogelijk om te verzwaren 

?: nag onbekende mogelijkheden om te verzwaren 

nvt: niet van toepassing in de bouw 

( uitzonderingen daarbuiten gelaten) 

Verzwarings-systeem 2c is afhankelijk van het nieuwe 

ontwerp. Aan de hand daarvan zijn de overige vijf systemen 

mogelijk, zolang de juiste materialen op de juiste plaats en 

in de juiste vorm warden toegepast. 

-
-- ----- ----- r 

i . 

-~_+--r __ _ 
---- ---

---- ---___ 

Figuur 57, Liggersysteem Figuur 58 Bekisting plaatsysteem 



E 

lndeling constructie systeem: Gecombineerdsysteem 

(1 velds) n° 3 

lndeling vergroting draagvermogen: gevarieerd 

Voor dit systeem zie mogelijkheden 

liggersysteem, materiaal beton 

J- i ! 

' ' ; I I ccc----c--------i 
' I 

! ~ _- -- - - -~ f-- -- - - ---: ! 

f- - ~- - - ----=- ~ 

_f/ .~-
,'---~~--'~ -

Figuur b9- Gecomtoineertlsystoeerr 

lndeling constructie systeem: 1 richting overspannend plaatsysteem 

(1 velds) n° 4 

lndeling vergroting draagvermogen: gevarieerd 

Voor dit systeem zie mogelijkheden 

bekisting plaat-syst-eem. 

I 

--' 

f-- -------+-----

i: 

Figuur 60, 1 richting overspannend plaatsysteem 

lndeling constructie systeem: 2 richting overspannende plaat

en roostersystemen 

(diverse ondersteuningen) n° 9-10-11 

lndeling vergroting draagvermogen: gevarieerd 

i I 

vlak-plaatsysteem 

gecombineerd ondersteund -

-+-1- --- _j__ __ ---+-+ 

'. l 

vlak-plaatsysteem 

puntvormig ondersteund 

Figuur 61, 2 richting overspannende plaat- en roostersystemen 

balk-roostersysteem 

lijnvormig ondersteund 

Voor dit syst-eem zie mogelijkheden plaatsysteem, 

versterkings-systeem t-oepassen in 2 richting. 
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Combinatie A: Bestaande constructie Liggersysteem 

Materiaal hout 
Versterkingssysteem 1a samenwerkend 

Referentie oroiect: --

Referentie oroiect: --

Referentie oroiect: 1 
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hout-hout 

- doorsnede afmeting wordt niet optimaal gebruikt 

door verzwaring in breedte richting 

- gelijkblijvende constructie hoogte 

- samenwerking onderdelen minder belangrijk 

hout-hout 

- doorsnede afmeting wordt optimaal gebruikt door 

verzwaring in hoogte richting, hoog profiel >>Wy en IY 

- vergroting constructie hoogte 

- hoge eisen uitvoering i.v.m. samenwerking onderdelen. 

- tijdelijke ondersteuning nodig bij versterking aan 

onderkant i.v.m. hechting 

- het veld moet warden opgedrukt voordat de versterking 

wordt aangebracht, zodat het versterkingsmateriaal bij 

ontlasting direct op spanning komt 

- verankeringen moeten op afochuiving worden berekend 

hout-hout 

- gebruik makend van (aanwezige) vloer/plafond delen, 

meewerkende breedte, hoog profiel >>Wy en IY 

- gelijkblijvende vloerconstructie hoogte 

- hoge eisen uitvoering i.v.m. samenwerking onderdelen. 

- aanpasbaarheid systeem in toekomst discutabel i.v.m. 

meewerkende breedte vloerlplafond delen 

- tijdelijke ondersteuning nodig bij versterking aan 

onderkant i.v.m. hechting 

- het veld moet warden opgedrukt voordat de versterking 

wordt aangebracht, zodat het versterkingsmateriaal bij 

ontlasting direct op spanning komt 

- verankeringen moeten op afochuiving worden berekend 

Versterkingssysteem 1a samenwerkend 

Referentie oroiect: 2 

Referentie oroiect: 3 

LJ I _J 
Referentie oroiect: 4 

Referentie oroiect: --

hout-staal 

- in/aan houten doorsnede worden stalen delen bevestigd 

(lijmen en/of schroeven) 

- versterkingsmateriaal heeft hogere treksterkte 

- minima le vergroting constructie hoogte 

- hoge eisen uitvoering i.v.m. samenwerking onderdelen 
- het veld moet warden opgedrukt voordat de versterking 

wordt aangebracht, zodat het versterkingsmateriaal bij 

ontlasting direct op spanning komt 

- nieuwe doorsnede brandwerend afwerken 

- stalen delen kunnen ook vervangen worden door 

kunststof delen (bijv. vezelcomposieten) 

hout-overig 1 

- in houten doorsnede worden wapeningsstaven van 

kunststofvezel gefreesd en met kunststofhars hechtend 

verbonden 

- versterkingsmateriaal heeft hogere treksterkte 

- gelijkblijvende constructie hoogte 

- hoge eisen uitvoering i.v.m. samenwerking onderdelen. 

- het veld moet warden opgedrukt voordat de versterking 

wordt aangebracht, zodat het versterkingsmateriaal bij 

ontlasting direct op spanning komt 

- nieuwe doorsnede brandwerend afwerken 

hout-overig 2 

- op houten doorsnede wordt een epoxymortel "gestort" 

met gelijke eigenschappen als bestaand materiaal 

- eisen oppervlak bestaande doorsnede minder belangrijk 

voor hechting i.v.m. vloeibaar versterkingsmateriaal 

- doorsnede kan ook worden versterkt door betonvloer op 

bestaande doorsnede te storten, die d.m.v. "deuvels" 

worden gekoppeld, evt. scheiden door multiplex plaat. 

- versterkingsmateriaal heeft hogere druksterkte 

- vergroting constructie hoogte 

- tijdelijke bekisting nodig 

- overig zie hout-overig 1 



Versterkingssysteem 1b gedeeltelijk samenwerkend 

Referent,e i:,roiect;- -· 

hout-hout 

- nieuwe ligger naast oude ligger 

- doorsnede afmetingen warden niet optimaal gebruikt 

door gedeeltelijke samenwerking. WY en IY mogen bij 

elkaar warden opgeteld 

- vergroting constructie hoogte 

- lokale stabiliteit ontlenen beide liggers aan elkaar 

- minder hoge eisen aan uitvoering en onderlinge 

bevestiging liggers 

- tijdelijke ondersteuning nodig bij stellen nieuwe ligger 

hout-staal 

- zie hout-hout 

- eigenschappen verschillende materialen optimaa1 

gebruiken op de juiste plaats en in de juiste vorm. Ll I
-···= 

~ - gelijkblijvende constructie hoogte 

- nieuwe doorsnede brandwerend afwerken 
Referentie proiect: --

Versterkingssysteem 1c vervangend 

I l 
1 I 
l __ _J 

Referent,e oroiect· -· 

Referentie project: --

hout-hout/ staal/beton 

- bestaande houten ligger wordt geheel vervangen door 

een nieuwe ligger 

- doorsnede afmetingen warden niet optimaal gebruikt 

door vervanging, oude doorsnede bezit geen 

draagvermogen meer 

·· vergroting constructie hoogte 

- kleinere lokale stabiliteit, afhankelijk van nieuwe 

doorsnede 

- minder hoge eisen aan uitvoering geen onderlinge 

bevestiging liggers, bestaande ligger hoeft niet te 
warden verwijderd. 

- tijdelijke ondersteuning nodig bij stellen nieuwe ligger 

- nieuwe doorsnede eventueel brandwerend afwerken 

Versterkingssysteem 2a tussensteunpunt in bestaande constructie 

hout-hout Referentie oroiect: 5 

Referentie oro,ect: 1 Referentie project: referent1e 1. 
eenvoui,iger uitvoerbaar 

- tussensteunpunt wordt weggewerkt in bestaande constructie 

- minima le vergroting constructiehoogte 

- hoge eisen aan uitvoering i.v.m. doorl?reking spanning vloerconstructie 

- koppelen oude en nieuwe liggers i.v.m. doorbreking trekkracht 

- arbeidsintensieve uitvoering door tussenvoegen tussensteunpunt 

- tijdelijke ondersteuning nodig voor bestaande constructie en tussensteunpunt 

- constructie in geheel brandwerend afwerken 

Versterkingssysteem 2a tussensteunpunt in bestaande constructie 

----------~=,===;--~ 

~J1r 
_-1 I 
~ 

hout-hout 

hout-staal 

Referent,e oro1ect: 6 

- t-ussensteunpunt wordt aangebracht onder de bestaande constructie 

- maxi male vergroting constructiehoogte 

- minder hoge eisen aan uitvoering, minder arbeidsintensief 

- koppelen oude en nieuwe liggers i.v.m. lokale stabiliteit tussensteunpunt 

- tijdelijke ondersteuning nodig voor tussensteunpunt 

- bestaande constructie en tussensteunpunt afzonderlijk brandwerend 

afwerken 
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Combinatie B: Bestaande constructie Liggersysteem 

Materiaal staal 
Versterkingssysteem 1a samenwerkend 

staal-staal 

- doorsnede afmeting wordt optimaal gebruikt door 

verzwaring in hoogte richting, hoog profiel »Wy en IY 

- vergroting constructie hoogte 

- hoge eisen uitvoering i.v.m. samenwerking onderdelen. 

- tijdelijke ondersteuning nodig bij versterking aan 

onderkant i.v.m. montage 

Referentie r:woiect: --
- onder spanning brengen van bestaande doorsnede bij 

grate aanwezige doorbuiging 
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dwarsdoorsnede 

Referentie oroiect: --

- doorsnede brandwerend afwerken 

staal-staal 

- draagvermogen vergroten door een 
voorspanconstructie aan bestaande constructie te 

koppelen, hoog profiel >>Wy en IY 

- vergroting constructie hoogte 

- hoge eisen uitvoering i.v.m. samenwerking onderdelen. 

- aanpasbaarheid systeem in toekomst discutabel i.v.m. 

koppeling voorspanconstructie 

- arbeidsintensieve uitvoering door maken en koppelen 

voorspanconstructie 

- doorsnede brandwerend afwerken 

,.ncipe-aansluiting bij oplegging ! 

. . I 

1--------i~ <:::.-~,===~-~j r_ f 
langsdoorsnede 

Versterkingssysteem 1a samenwerkend 

I 
I I 

I 

_I 

Referentie project: 3+diverse 

t 
I __ 

dwarsdoorsnede 

langsdoorsnede 

Referentie project: 1+diverse 

staal-beton 

- Qll1 de stalen doorsnede wordt beton aangebracht 

beton met bekisting of spuitbeton 

- vergroting constructie hoogte 

- hoge eisen uitvoering hechting verschillende materialen 

i.v.m. samenwerking onderdelen. 

- nieuwe doorsnede wordt brandwerend afwerkt door 

betonlaag 

staal-overig 

, staalplaat betonvloer, d.m.v. deuvels wordt het profiel 

met de vloer verbonden 

- versterkingsmateriaal heeft meer vermogen in 

drukzone 

- vergroting constructie hoogte 

- hoge eisen uitvoering i.v.m. samenwerking onderdelen. 

- voorspannen bestaande doorsnede bij grate aanwezige 

doorbuiging 

- doorsnede brandwerend afwerken 



Versterkingssysteem 1b gedeeltelijk samenwerkend 

~-~-.·c~ 

\ /; 
y' 

/ 

Referentie oroiect;: --

Referentie oroiect: --

staal-staal 

- nieuwe ligger naast oude ligger 

- doorsnede afmetingen warden niet optimaal gebruikt 

door gedeeltelijke samenwerking. WY en IY mogen bij 

elkaar warden opgeteld 

- ( evenwele) vergroting construct,ie hoogt,e 

- lokale stabiliteit ontlenen beide liggers aan elkaar 

- minder hoge eisen aan uitvoenng en onderlinge 

vevestiging liggers 

- tijdelijke ondersteuning nodig bij stellen nieuwe ligger 

staal-beton 

- zie staal-staal 

- eigenschappen verschillende materialen optimaal 

gebruiken op de juiste plaats en in de juiste vorm. 

- gelijkblijvende constructie hoogte 

- totale doorsnede brandwerend afwerken 

Versterkingssysteem 1c vervangend 

Referentie oroiect: --

staa 1-st-aa 1/beton 

- bestaande stalen ligger wordt geheel vervangen door 

een nieuwe ligger 

- doorsnede afmetingen warden niet optimaal gebruikt 

door vervanging, oude doorsnede bezit geen 

draagvermogen meer 

- vergroting constructie hoogt,e 

- kleinere iokale stabiliteit, afhankelijk van nieuwe 

doorsnede 

- minder hoge eisen aan uitvoering geen onderlinge 

bevestiging liggers, bestaande ligger hoe~ niet te 
warden verwijderd. 

- tijdelijke ondersteuning nodig bij stellen nieuwe ligger 

- nieuwe doorsnede eventueel brandwerend afwerken 

Verst-erkingssysteem 2a tussenst-eunpunt- in bestaande const-ructie 

st.aal-staai 

Referent1e oroiect;- --

7~r-;,
t7r=-=1 .. 
J ~L~~----

awarsaoorsnede 

- t,ussensteunpunt wordt weggewerkt in bestaande constructie 

- minima le vergroting const-ruct.iehoogte 

- hoge eisen aan uitvoering i.v.m. doorbreking spanning vloerconst-ructie 

- koppelen oude en nieuwe liggers i.v.m. doorbreking trekkracht 

- arbeidsintensieve uitvoering door tussenvoegen tussensteunpunt 

- tijdelijke ondersteuning nodig voor bestaande constructie en tussensteunpunt 

- constructie in geheel brandwerend afwerken 

Versterkingssysteem 2a tussensteunpunt in bestaande constructie 

staal-staal 

Referent,e oro1ect: 8 

- tussensteunpunt wordt aangebracht onder de bestaande constructie 

- maximale vergroting constructiehoogte 

- minder hoge eisen aan uitvoering, minder arbeidsintensief 

- koppelen oude en nieuwe liggers i.v.m. lokale stabiliteit tussensteunpunt 

- tijdelijke ondersteuning nodig voor tussensteunpunt 

- bestaande constructie en tussensteunpunt afzonderlijk brandwerend 

afwerken 
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Combinatie C: Bestaande constructie Liggersysteem 

Materiaal beton 
Versterkingssysteem 1a samenwerkend 

Referentie project: 7 

Referentie project: --

Referentie proiect: 7 
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beton-beton 

- de doorsnede wordt vergroot aan twee of meerdere 

zijden van de bestaande doorsnede 

- betonlaag waarin extra wapening kan worden 

opgenomen 

- vergroting constructie hoogte 

- samenwerking onderdelen d.m.v. hechting betonmortel 

en wapening 

- eisen oppervlak bestaande doorsnede minder belangrijk 

voor hechting i.v.m. vloeibaar versterkingsmateriaal 

- tijdelijke bekisting met ondersteuning nodig tijdens 

verhardingstijd 

- ook mogelijk voor versterking kolommen 

beton-beton 

- de doorsnede wordt vergroot aan twee of meerdere 

zijden van de bestaande doorsnede d.m.v. spuitbeton 

- overige eigenschappen gelijk aan de hiervoor 

beschreven mogelijkheid 

beton-beton 

- gebruik makend van (aanwezige) vloer, meewerkende 

breedte, hoog profiel > >Wy en IY 

- de doorsnede van de ligger kan eventueel worden 

vergroot en versterkt met beton en extra wapening 

- (eventuele) vergroting vloerconstructie hoogte 

- eisen oppervlak bestaande doorsnede minder belangrijk 

voor hechting i.v.m. vloeibaar versterkingsmateriaal 

- tijdelijke bekisting met ondersteuning nodig tijdens 

verhardingstijd 

- bij aanpassen systeem in toekomst, kleine afname 

inwendig moment bij verwijdering meewerkende 

breedte 

Versterkingssysteem 1a samenwerkend 

Referentie proiect: 7 

'" " ~ 

Referentie proiect: 2 

Referentie Proiect: --

,.-----lr·J .- --__:] i 
. '1 • • 

,___ . 

Referentie proiect: 2 

beton-staal 

- mn de betonnen doorsnede wordt staal aangebracht 

in de trekzone 

- versterkingsmateriaal heeft meer vermogen 

treksterkte 

- minimale vergroting constructie hoogte 

- hoge eisen uitvoering hechting verschillende materialen 

i.v.m. samenwerking onderdelen. 

- nieuwe doorsnede brandwerend afwerken 

beton-staal 

- tegen de betonnen doorsnede worden stalen strippen 

aangebracht/ aangelijmd 

- versterkingsmateriaal heeft meer vermogen 

treksterkte 

- minimale vergroting constructie hoogte 

- hoge eisen uitvoering hechting verschillende materialen 

i.v.m. samenwerking onderdelen. 

- nieuwe doorsnede brandwerend afwerken 

- stalen stippen kunnen ook vervangen worden door 

kunststofvezel strippen 

- ook mogelijk voor versterking kolommen 

beton-wapening/beton 

- extra wapeningsstaven aanbrengen rondom bestaande 

doorsnede en afwerken met spuitbeton 

- overige eigenschappen gelijk aan de hiervoor 

beschreven mogelijkheid 

beton-overig 

- staal of kunststof strippen worden om de doorsnede 

aangebracht, zodanig dat extra dwarskracht kan 

worden opgenomen 

- overige eigenschappen gelijk aan de hiervoor 

beschreven mogelijkheden 



Versterkingssysteem 1a samenwerkend 

Referem;ie oro,ec-i;: 7 

Referentie r,rorecc: 7 

_J 

:.·m 
'- --r-+---------

' 
,~, . 
If _;-, 
I - -- --

~ 

Referentie oroiect: 7 

l?eton-staal/overig 

- versterking van een ligger d.m.v. uitwendig 

aangebrachte voorspanstaven 

- versterk1ngs systeem voor -roegenomen moment en 

dwarskracht 

- minimaie vergroting construct1e hoog-re 

- hoge eisen uitvoering hechting verschillende 

materialen i.v.m. samenwerking onderdelen. 

· arbeidsintensieve uitvoering door maken en 

koppelen voorspancons-rructie 

- nieuwe aoorsnede brandwerend afwerken 

beton-staal/overig 

- versterking van een ligger d.m.v. uitwendig 

aangebrachte voorgespannen "beugels" 

- versterkings systeem voor toegenomen 

dwarskracht 

- vergroting constructie hoogte 

- overige eigenschappen zijn gelijk aan de hiervoor 

beschreven mogelijkheid 

beton-staal/overig 

- versterking van een iigger ter plaatse van een 

ligger opening 

- vergroting constructie hoogte 

- overige eigenschappen zijn gelijk aan de hiervoor 

beschreven mogelijkheid 

Versterkingssysteem 1b gedeeltelijk samenwerkend 

beton-t:>eton 

- nieuwe ligger naast oude iigger 

\-- -1r-1ritc~, 
!' i! 

,ererent-1e t?ro1ec-t-: ; 

- doorsnede afmetingen warden niet optimaal gebruikt door gedeeltelijke 

samenwerking. Wv en IY mogen bij elkaar warden opgeteld 

- (eventuele) vergroting constructie hoogte 

- lokale stat:>iliteit ontlenen t:>eide liggers aan elkaar dit lever-r meestal geen 

probleem op bij betonnen liggers 

- minder hoge eisen aan uitvoering en onderlinge bevestiging liggers 

- tijdelijke bekisting met ondersteuning nodig tijdens verhardingstijd 

- oak mogelijk voor versterking kolommen 

beton-staal 

- zie be-ron-beton 

- minimale vergrot1ng constructie hoogte 

- totale doorsnede brandwerend afwerken 

• 

t:.-~'.-. '?.I?~~~;~•;-~~;. 
;f 

l, 

Referent,e ororect: --
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Versterkingssysteem 1b gedeeltelijk samenwerkend 

7 

----.r·· 'i r~ I 
i . 

' 
I 

Referentie rroiect: '7 

beton-beton/staal 

- bestaande betonnen ligger wordt geheel of gedeeltelijk ontlast door het 

aanbrengen van een stalen ligger onder de bestaande ligger 

- vergroting constructie hoogte 

- voor gewenste samenwerking moet de nieuwe ligger onder voorspanning 

warden gebracht voordat deze wordt belast 

- bestaande ligger kan niet warden verwijderd. 

- tijdelijke ondersteuning bij stellen ligger 

- nieuwe doorsnede brandwerend afwerken 

Versterkingssysteem 1c vervangend 

beton-beton/staal 

- bestaande betonnen ligger wordt geheel vervangen 

door een nieuwe ligger 

- doorsnede afmetingen warden niet optimaal gebruikt 

door vervanging, oude doorsnede bezit geen 

draagvermogen meer 

- vergroting constructie hoogte 

- kleinere lokale stabiliteit, afhankelijk van nieuwe 

doorsnede 

- minder hoge eisen aan uitvoering geen onderlinge 

bevestiging liggers, bestaande ligger hoeft niet te 

warden verwijderd. 

Referentie rroiect: --
- tijdelijke bekisting met ondersteuning nodig tijdens 

verhardingstijd of ondersteuning bij stellen ligger 

90 - nieuwe doorsnede eventueel brandwerend afwerken 

Versterkingssysteem 2a tussensteunpunt in bestaande constructie 

beton-beton 

Referentie rroiect: --

- tussensteunpunt wordt weggewerkt in bestaande constructie 

- minimale vergroting constructiehoogte 

- hoge eisen aan uitvoering i.v.m. doorbreking spanning vloerconstructie 

- koppelen bestaande en nieuwe wapening i.v.m. doorbreking trekkracht 

- arbeidsintensieve uitvoering door doorbreken ligger en tussenvoegen 

tussensteunpunt 

- tijdelijke bekisting met ondersteuning nodig tijdens verhardingstijd of 

ondersteuning bij stellen ligger 

- constructie in staal brandwerend afwerken 

Versterkingssysteem 2a tussensteunpunt in bestaande constructie 

beton-beton beton-overig 

Referentie rroiect: 9 

- tussensteunpunt wordt aangebracht onder de bestaande constructie 

- maxi male vergroting constructiehoogte 

- minder hoge eisen aan uitvoering, minder arbeidsintensief 

- koppelen oude en nieuwe liggers i.v.m. lokale stabiliteit tussensteunpunt 

- tijdelijke bekisting met ondersteuning nodig tijdens verhardingstijd of 
ondersteuning bij stellen ligger 

- constructie in staal brandwerend afwerken 
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Combinatie D: Bestaande constructie Bekisting plaatsysteem 

Materiaal beton 
Versterkingssysteem 1a samenwerkend 

beton-beton/wapeningsstaal 

Referentie project: ?+diverse 

- versterken van een betonvloer door het vergroten van de dikte met een 

gewapende druklaag 

- met dit systeem is ook de onderzijde van de vloer te versterken 

- versterken ook mogelijk door kleine staal profielen in druklaag aan te brengen 

i.p.v. wapening 

- vergroting totale vloerconstructie hoogte 

- hoge eisen uitvoering i.v.m. samenwerking bestaande constructie en wapening 

- bovenzijde vloer opruwen i.v.m. hechting. 

vloeibaar versterkingsmateriaal 

beton-beton/wapeni ng sstaal 

Referentie project: --

- versterken van een betonvloer ter plaatse van een vloeropening 

opening bestaande vloerconstructie wordt aangestort met nieuwe 

betondoorsnede en raveelwapening 

- hoge eisen uitvoering i.v.m. samenwerking bestaande vloerconstructie en 

aangestort deel, wapening bestaand en nieuw moeten warden gekoppeld 

- tijdelijke bekisting met ondersteuning nodig tijdens verhardingstijd 

- arbeidsintensieve uitvoering door doorbreken vloerconstructie en koppelen 

bestaande en nieuwe wapening 
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Versterkingssysteem 1a samenwerkend 

-- J 

Referentie project: 7 
beton-beton/ staa lplaat 

- versterken van een betonvloer door het aanbrengen van staalplaten onder en 

boven de bestaande vloerconstructie 

- versterkings systeem voor toegenomen dwarskracht 

- minima le vergroting totale vloerconstructie hoogte 

- hoge eisen uitvoering i.v.m. samenwerking bestaande constructie en gekoppelde 

staalplaten d.m.v. bouten 

- hoge eisen oppervlak bestaande vloerconstructie i.v.m. hechting staalplaten 

- nieuwe doorsnede brandwerend afwerken 

Referentie project: 2+10 beton-staal/kunststof 

- versterken van een betonvloer door het aanbrengen van stalen of kunststof 

lamellen, afgewerkt met spuitbeton 

- materiaal afmeting lamellen warden niet optimaal gebruikt i.v.m. onbekendheid 

systeem en door afwijkende eigenschappen bestaande en nieuwe doorsnede 

- minimale vergroting totale vloerconstructie hoogte 

- hoge eisen uitvoering i.v.m. samenwerking bestaande betonconstructie en 

lamellen 



Versterkingssysteem 1c vervangend 

beton-beton/staalplaat beton. 

Referentie project: 11 

- bestaande bet-onnen vloer wordt geheel vervangen ctoor een nieuwe (staalplaat) 

betonvloer, bestaande vloer kan als bekisting worden gebruikt 

- doorsnede afmetingen worden niet optimaal gebruikt door vervanging 

bestaande vloer 

- maximale vergroting constructie hoogte 

- nieuwe vloer kan krachten overdragen aan bestaande vloer, aan nieuwe 

tussensteunpunten of aan gevels 

beton-liggersysteem staal 

Referent1e proJect: 11 

- bestaande betonnen vloer wordt geheel vervangen door een nieuwe balkenvloer, 

liggersysteem met stalen liggers, afhankelijk van overspanningslengte en 

toelaatbaar extra gewicht 

- bestaande vloer bezit geen technisch draagvermogen meer 

- overige eigenschappen gelijk aan de hiervoor beschreven mogelijkheid 

Versterkingssysteem 2a tussensteunpunt in bestaande constructie 

Referent,e pro1ect: 7 

t:>eton-t:>eton 

- tussensteunpunt wordt weggewerkt in bestaande constructie 

- minimale vergroting constructiehoogte 

- hoge eisen aan uitvoering i.v.m. doorbreking vloerconstructie 

- koppelen bestaande en nieuwe wapening i.v.m. doorbreking 

- arbeidsintensieve uitvoering door doorbreken vloer en tussenvoegen 

tussensteunpunt, niet in alle situaties mogelijk 

- tijdelijke bekisting met ondersteuning nodig tijdens verhardingstijd 

Versterkingssysteem 2b tussensteunpunt onder bestaande constructie 

R'.eterent,e proJect· 12 

beton-beton (1 en 2 richting overspannende betonvloeren) 

- tussensteunpunt wordt aangebracht onder de bestaande vloerconstructie 

- maximale vergroting constructiehoogte 

- vergroting van stijfheid van de gehele vloer. 

- arbeidsintensieve uitvoering door aanstorten tussensteunpunten 

- tijdelijke bekisting met ondersteuning nodig tijdens verhardingstijd of 
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Combinatie E: Bestaande constructie 1 richting spannend plaatsysteem 

Materiaal beton 
Versterkingssysteem 1a samenwerkend 

beton-beton/wapeningsstaal 

- versterken van een holle kanaalplaatvloer door plaatsing van wapening 

in een of meer kanalen, de ruimte wordt daarna opgevuld met betonmortel 

- gelijkblijvende vloerconstructie hoogte 

- vloer eventueel extra versterken door het vergroten van de dikte met een 

gewapende druklaag 
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Referentie projecten: 

--: Theoretische oplossing 

1: Verbouwing st. Theresiaplein 11, Eindhoven, Bouwkundig bureau Eendracht. 

2: Carbo Dur systeem, versterking van draagconstructies met 

carbonvezelkunststof lamellen of staal-lamellen, Sika BV, Maarsen. 

3: Versterkingssysteem bij diverse renovatie projecten, theoretisch principe staat 

beschreven in Renovatie en onderhoudstechnieken, prof. J. van Stigt, TUDelft, 

mei 1995. 

4: Conserduc/renofors, renovatie en conserverings systemen voor hout, Weert. 

5: Standaard oplossing houten balklaag aan houten ligger. 

6: Standaard oplossing houten balklaag ondersteund door houten of stalen 

ligger. 

7: Artikel "versterken en repareren van betonconstructies", vakblad cement, 

nummer 6, 1980, ontleend aan Nordisk Betong, "Forstarking och reparation 

av betongkonstruktioner", Bo Westenberg, nummer 1, 1980. 

8: Standaard oplossing stalen liggersysteem ondersteund door stalen ligger. 

9: Standaard oplossing beton balk ondersteund door beton balk of stalen ligger. 

1O:Verbouwing Hoofdgebouw TUEindhoven, beganegrond en 1"te verdieping, TUE, 

Eindhoven, 1999-2000. 

11: 0plossing in de renovatie techniek wanneer bestaande constructie geen 

technisch draagvermogen meer bezit t.g.v. veroudering, brand, etc. 

12: 0plos0ing in renovatie techniek bij bestaande paddenstoel vloeren, vergroting 

van stijfheid van de gehele vloer. 



4.3.3 Conclusie vergroten van het draagvermogen 

Uit de onderzoeken blijkt dat de theoretische aanpassingscapaciteit 

om het draagvermogen van een vloersysteem te vergroten, van 

liggersystemen grater is dan die van l?etonnen piaatsystemen. 

Constructies opgebouwd uit grote monolieten elementen beperken de 

aanpasbaarheid van het geheel. 

De reden niervan is dat in liggersyst-emen ae belastingen 

geconcentreerd in het vioersyst-eem door de liggers woraen opgenomen 

en warden afgedragen naar de verticale constructie-onderdelen. 

Wanneer het draagvermogen van dit vloersysteem moet warden 

vergroot, kunnen plaatselijk de desbetreffende liggers warden 

versterkt. Het overige gedeelte van de vloer hoeft niet te warden 

versterkt. 

In betonnen plaatsystemen warden de belastingen, in een of in twee 
richtingen, door de gehele vloer opgenomen en afgedragen naar de 

verticale constructie-onderdelen. Bij het vergroten van het 

draagvermogen van dit vloersysteem moet een grater gedeelte van de 

vloer warden versterkt. Afhankelijk van de verandering van de 

spanningsverdeling wordt het oppervlakte bepaald waar de vloer moet 

warden versterkt. 

Uitvoeringtechnisch zijn er voor het vergroten van het draagvermogen 

meerdere mogelijkheden voor een liggersysteem dan voor een l?etonnen 

plaatsysteem. In het liggersysteem blijven de liggers goed bereikbaar 

zodat de ligger(s) goed uitvoerbaar zijn te versterken. 

In het betonnen plaatsysteem is alleen de boven- en onderkant van de 

gehele massieve betonvloer bereikbaar. Door de plaatwerking en door 

de slechte bereikbaarheid van het vloersysteem zijn er weinig 

mogelijkheden om het- draagvermogen van dit vloersyst-eem te 

vergrot-en. 
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5. Conclusie 

5. 1 Algemene conclusies 

Het verlengen van ~e levens~uur van een gel7ouw wordt in veei 

onderzoeken als beiangrijk uitgangspun--c omschreven om de 

milieubelasting van dat gebouw te veriagen. De verlenging komt volgens 

deze onderzoeken tot stand door een multi-functioneel gel?ouw te 

ontwerpen op een goede locatie, met een ruime entree, een mooi 

vormgegeven gevel en met een sterk en zwaar casco met een lange 

technische levensduur. 

In mijn onderzoeksrapport is duideiijk naar voren gekomen dat zo'n 

ontwerp zeker bijdraagt aan een duurzaam gebouw. Het laatste 

aspec--C, "een sterk en zwaar casco me-c een iange technische 

levensduur" zou echter genuanceerd moeten warden. Een draag

constructie moet inderdaad s-Cerk zijn om aan de beschreven 

voorschriften te kunnen voldoen en om een lange -Cechnische 

levensduur te kunnen behalen. Maar naast de technische levensduur 

moet een draagconstructie oak een zo groat mogelijke functioneie 

1evensduur 17ez1t-cen. Om verzeKerd -ce Kunnen zijn van een 

draagcons-cructie met een lange technische en functioneie levensduur, 

is niet per definitie een zware draagconstructie vereist, maar een 

draagconstructie die kan warden aangepast wanneer de 

gebruikswaarde van het betreffende gebouw moet voldoen aan 

veranderende maatstaven. 

De doels-Celling van mijn onderzoeKsrapport is: Het onderzoeken van de 

aanpasl7aarheid van bes"taande na-oorlogse draagcons"truc-Cies, 

toegespits"t op de doelgroep utiliteitsbouw me-C een lineair cons-cructie 

systeem. 

De aanpassingsmogelijkheden van deze doelgroep kunnen in twee 
groepen warden ingedeeld. 

1. De aanpassingen aan de verticale constructie-onderdelen zoais: 

- het vergroten van het draagvermogen van de verticale 

consuuctie-onderdelen 

- het verplaatsen van kolommen en wanden, 

- het verwijderen van kolommen en wanden, 

- het toevoegen van kolommen en wanden, 

- he"t verplaa-Csen of verwijderen van stabiliteitsvoorzieningen. 

2. De aanpassingen aan de honzontale constructie-onderdelen zoals: 

- het vergroten van het draagvermogen van de horizontale 

constructie-onderdelen, 

- het verplaatsen van vloeren (dakvloeren), 

- het verwijderen van de gehele vloer, 

- het aanbrengen van sparingen (verwijderen van een gedeelte 

van de vloer), 

- het toevoegen van vloeren. 
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Het laten aanpassen van de verticale constructie-onderdelen kan 

warden voorkomen door deze tijdens de ontwerpfase te dimensioneren 

met een bepaalde overwaarde. De overdimensionering van de fundering 

is hierbij het belangrijkste omdat het versterken van de fundering in 

een later stadium veel kosten kan opleveren. 

De kosten van de verticale constructie-onderdelen bedragen twintig 

tot vijfentwintig procent van de totale constructiekosten. De kosten 

van de horizontale constructie-onderdelen zijn goed voor de overige 

vijfenzeventig tot tachtig procent van de totale constructie kosten. 

Het overdimensioneren van de verticale constructie-onderdelen leidt 

daarom maar tot een geringe kostenverhoging, terwijl de 

aanpassingscapaciteit in verticale zin sterk wordt vergroot. 

De aanpassingsmogelijkheden van de horizontale constructie

onderdelen zijn sterk afhankelijk van het vloersysteem. Daarnaast 

hebben deze mogelijkheden een grate invloed op de verdeling van de 

totale kosten. Een algemeen advies am de horizontale constructie

onderdelen oak te dimensioneren met een bepaalde overwaarde leidt bij 

deze onderdelen niet tot een concreet uitvoerbare en economisch 

haalbare oplossing. 

De mogelijkheden am de aanpassingscapaciteit in horizontale zin te 

kunnen vergroten, heb ik onderzocht en in hoofdstuk 4 beschreven van 

mijn onderzoeksrapport. Om de complexiteit van de vele aanpassings

mogelijkheden te beperken, zijn een tweetal aanpassingen verder 

onderzocht, namelijk het aanbrengen van sparingen en het vergroten 

van het draagvermogen. 
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Het aanbrengen van sparingen heeft als doe! am daglicht binnen in het 

gebouw te halen, het kunnen doorvoeren van installaties, het 

aanbrengen van verticale transportmiddelen en het maken van vides. 

Het draagvermogen moet warden vergroot de constructie niet 

voldoende draagvermogen heeft am de gewijzigde belastingssituatie op 

te kunnen nemen. 

Figuur 62, Aanbrengen van een sparing t.b.v. het 

binnenhalen van daglicht 

Figuur 64, Aanbrengen van een sparing t.b.v. het 
doorvoeren installaties 

Figuur 63, Vergroten van het draagvermogen 

d.m.v. het oplijmen van kunststof lamellen 

Figuur 65, Aan brengen van een sparing t.b.v het 

aanbrengen van verticale transportmiddelen 



Om het onderzoek gestructureerd uit te kunnen voeren, is een indeling 

gemaakt van de meest voorkomende bestaande vloersystemen die zijn 

toegepast in na-oorlogse linea1re utiliteitsgebouwen. In figuur 66 is 

een beknopt overzicht weergegeven van de indeling voor de 

aanpasbaarheid van bestaande vloersystemen. 

In ieder vloersysteem zijn verschillende sparingen aangebracht, waarna 

de consequenties van de aanpassingen zijn onderzocht. Daarnaast 

zijn van ieder vioersysteem de mogelijkheden onderzocht am het 

draagvermogen van het systeem te vergroten. 

1 richting overspannend 

liggersys-reem 

2 . beKist1ng piaatsysteem 

1 velds overspanning 

3 . gecom bineerdsysteem 

4 . 1 richting spannend plaatsysteem 

. ligger systeem 

2 velds overspanning 

. bekisting plaatsysteem 

7 . ligger systeem 

3 velds overspann1ng 

8 . bekisting piaawysteem 

gecombineerde ondersteuning 9. 2 richtingen spannend vlak-plaatsysteem 

2 richtingen overspannend puntvormige ondersteuning 10 . 2 richtingen spannend vlak-plaatsysteem 

lijnvormige ondersteuning 11. 2 richtingen spannend balk-roostersysteem 

Figuur 66. indel1ng voor de aanpasbaarneid van bestaande vloersystemer> 

hout/staal 

beton 

beton 

beton 

beton 

staal/beton 

beton 

staai/beton 

beton 

beton 

beton 

beton 
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5.2 Conclusie aanpasbaarheid bestaande vloersystemen 

Uit de anderzaeken blijkt dat de thearetische aanpassingscapaciteit 
van liggersystemen grater is dan die van betonnen plaatsystemen. 

Canatructies apgebauwd uit grate manolieten elementen beperken de 
aanpasbaarheid van het geheel. 

De reden hiervan is dat in liggersystemen de belastingen 

gecancentreerd in het vloersysteem door de liggers warden opgenomen 

en warden afgedragen naar de verticale constructie-onderdelen. 

Wanneer dit vloersysteem moet warden aangepast, kunnen plaatselijk 

de desbetreffende liggers warden aangepast en/of warden versterkt. 

Het overige gedeelte van de vloer ondervindt een minimale invloed van 

de aanpassing. 

In betonnen plaatsystemen warden de belastingen, in een of in twee 

richtingen, door de gehele vloer opgenomen en afgedragen naar de 

verticale constructie-onderdelen. Door het aanbrengen van een 

sparing in een gedeelte van de vloer, ontstaan er random de sparing 

piekspanningen. Deze piekspanningen moeten warden opgenomen door 

het omringende vloergedeelte. Bij het vergroten van het 

draagvermogen van dit vloersysteem moet een grater gedeelte van de 

vloer warden versterkt. Afhankelijk van de verandering van de 

spanningsverdeling wordt het oppervlakte bepaald waar de vloer moet 

warden versterkt. 

Uitvoeringtechnisch geeft een aanpassing in het liggersysteem minder 

problemen dan in een betonnen plaatsysteem. In het liggersysteem 

blijven de liggers goed bereikbaar en zijn er vele mogelijkheden om 

raveelconstructies aan te brengen en om het draagvermogen van de 

liggers plaatselijk te vergroten. 
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Dit kan uitgevoerd warden door middel van verschillende materialen die 

met de gevraagde eigenschappen op de juiste plaats warden 

toegepast. 

In het betonnen plaatsysteem is alleen de boven- en onderkant van de 

gehele massieve betonvloer bereikbaar. Door de plaatwerking en door 

de slechte bereikbaarheid van het vloersysteem zijn er minder 

aanpassingsmogelijkheden om raveelconstructies aan te brengen en 

om het draagvermogen van de vloer plaatselijk te kunnen vergroten. 

Vooral veranderingen in het dwarskrachtenverloop, ten gevolge van het 

aanbrengen van sparingen of het vergroten van de oplegspanning, 

geven problemen die uitvoeringtechnisch moeilijk zijn op te lossen. 

De invloed van een aanpassing in een plaatsysteem is grater bij een in 

twee richtingen overspannende plaatvloer dan bij een in een richting 

overspannende plaatvloer. De invloed is grater omdat de belastingen 

zich in het eerste systeem meer globaal verdelen over de gehele vloer. 

Uitvoeringtechnisch zijn de aanpassingsmogelijkheden van beide 

systemen ongeveer gelijk. Alleen moet de in twee richting 

overspannende plaatvloer in twee richtingen en dus arbeidsintensiever 

warden aangepast. 

Een voorkeur voor een van beide systemen kan niet zonder meer 

warden uitgesproken. De keuze voor het systeem is altijd afhankelijk 

van het Programma van Eisen van de opdrachtgever. Wanneer er 

echter grote ruimten met zo weinig mogelijk kolommen en wanden 

moeten warden ontworpen, dan is het niet altijd mogelijk om de vloer in 

een richting te laten overspannen. Dit uitgangspunt wordt tijdens de 

ontwerpfase belangrijker naarmate er een grotere indelingsflexibiliteit 

van de inbouw wordt gevraagd. 



De hiervoor beschreven voorkeur voor een liggersyst-eem met voldoende 

aanpassingscapaciteit, 1s een t-heoret1sche benadering. In cie praktijk 

blijkt- dat oak bet-onnen plaat-systemen in veei gevallen voldoende 

aanpassingscapaciteit bezitten. De rec::len hiervoor zijn: de positieve 

dimens1e-afronding tijdens de bouwvoorbere1ding, de kleine t-oename in 

de mat-eriaalsterkte in de loop van de tijd en het soms grot-e verschil 

tussen de theoret-ische benadering en het- praktische gedrag van een 

constructie onderdeel. In de praktijk moet bij ieder project warden 

nagegaan wat het draagvermogen is en hoe de draagconstructie is 

opgebouwd. Aan de hand van deze gegevens kan de 

aanpassingscapaciteit van het betreffende project warden bepaald. 
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5.3 Aanbeveling nieuwe vloersystemen, uitgaande van een 
theoretische benadering. 

Voor een nieuw, aanpasbaar gebouw gaat de voorkeur voor de 

horizontale draagconstructie uit naar een opbouw van liggers, waarop 

de functionele scheidingsvloer wordt bevestigd. Hiervoor kunnen de 

traditionele liggersystemen of nieuwe systemen warden gekozen. 

Belangrijk is dat de hoofddraagconstructie is opgebouwd uit een 

liggersysteem dat geconcentreerd en plaatselijk kan warden 

aangepast of kan warden versterkt. Op deze hoofddraagconstructie 

wordt de scheidingsvloer bevestigd die kan warden opgebouwd uit 

de/en of uit platen van verschillende materialen. Een combinatie van 

een traditioneel liggersysteem met een beton plaatsysteem is dan ook 

mogelijk. 

Om meer aanpassingsmogelijkheden voor de toekomst te creeren moet 

onderzoek warden gedaan naar vloersystemen waarmee grote 

overspanningslengten kunnen warden behaald. Door deze 

ontwikkelingen kunnen eerder lineaire vloersystemen warden toegepast 

die in een richting geconcentreerd de belastingen kunnen opnemen en 

afdragen zodat de invloed van de aanpassingen op de gehele vloer zo 

minimaal mogelijk wordt gehouden. Dit kan warden bereikt door 

optimaal gebruik te maken van de eigenschappen van de verschillende 

materialen in de juiste vorm en op de juiste plaats. 

Naast het vergroten van de aanpassingsmogelijkheden van de 

draagconstructie om een grotere technische en functionele levensduur 

te kunnen bereiken, moet tijdens het ontwerp nog een ander 

uitgangspunt warden meegenomen. Om voor ieder bouwdeel een zo 

groot en optimaal mogelijke levensduur te creeren, moeten de 

structuren met een afwijkende levensduur van elkaar warden 

gescheiden. 
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Dit zijn de bouwkundige infrastructuur (draagconstructie, 

verkeersvoorzieningen en specifieke ruimten), de bouwkundige 

structuur (gevels, dakhuid, scheidingswanden, plafond en afwerking) en 

de structuur van de installaties. Deze structuren moeten afzonderlijk 

bereikbaar blijven zodat ze kunnen warden aangepast of kunnen warden 

vervangen zonder dat een andere structuur daar invloed van 

ondervindt. De verschillende structuren kunnen wel ge'i'ntegreerd in een 

bouwdeel zijn opgenomen zolang de afzonderlijke bereikbaarheid maar 

gewaarborgd blijft. 

Momenteel warden er vloersystemen ontwikkeld waarin de hiervoor 

beschreven aanbevelingen naar voren komen. Dit zijn de systemen 

zoals de INFRN vloer1, het Slimdek systeem2
, het vloersysteem 

Additiv Decke3 en het vloersysteem WingP1
""'

4
• 

Om meer toepassingsmogelijkheden te verkrijgen om deze systemen te 

gebruiken bij aanpassing van bestaande vloersystemen, moet de 

nadruk meer komen te liggen op de uitvoering. Want de uitvoerbaarheid 

van een aanpassingsmogelijkheid blijft bij aanpassing en renovatie het 

belangrijkste keuzecriterium. 

Als laatste kan de aanpassingsmogelijkheid van de draag-constructie 

ook indirect warden vergroot door uitgangspunten in het Programma 

van Eisen. Het belangrijkste uitgangspunt hierin is het ontwerpen met 

meer ruimte. Er moet genoeg vrije binnenruimte zijn om de inbouw 

flexibel te kunnen indelen. Maar er moet ook genoeg ruimte zijn voor de 

constructie, zoals bijvoorbeeld een grotere verdiepingshoogte, om deze 

in de toekomst aan te kunnen passen. 



Uit- de onderzoeken blijkt dat de toepass1ng van maat-regelen om de 

aanpassingscapaciteit van de draagconst-ruct1e -re vergroten, 

economisch haalbaar is voor de investeeraer. 

Het laten aanpassen van de verticaie const-ructie-onderdelen Kan 

warden voorkomen door deze tijdens de ont-werpfase t-e dimensioneren 

met een bepaalde overwaarde. De kos-cen van de verticale constructie

onderdelen bedragen twintig tot vijfentwintig procent van de totale 

constructiekosten. De kosten van de horizontale constructie

onderdelen zijn goed voor de overige vijfenzeventig tot tachtig procent 

van de -cotale constructie kosten. 

Her, overdimensioneren van ae verticale constructie-onderdeien ieidt 

daarom maar r,ot, een geringe kost-enverhoging, terwijl de 

aanpassingscapaciteit in verticale zin sterK wordt, vergroot. 

De aanpassingsmogelijkheden van de horizon-Cale constructie

onderdelen warden vergroot, door t-raditionele liggersyst-emen -Coe t-e 

passen. De economische haalbaarheid van de t-oepassing van nieuwe 

vloersystemen is afhankelijk van het ontwikkelingsproces van het 

betreffende product-. Door meer grootschalige toepassingen van een 

nieuw systeem, kunnen in de toekomst de kosten warden verlaagd. 

5.4 Aanvullend onderzoek 

Voor een compleet overzicht van de aanpasbaarheid van best-aande 

draagconst-ruct-ies warden onderst-aande aanbevelingen voor een 

vervolg onderzoek gegeven. 

* Het onderzoeken van de overige aanpassingsmogelijkheden in de 

honzontale constructie-onderdelen: 

- het verplaatsen van vloeren (dakvloeren), 

- het verwijderen van de gehele vloer (incl. stabiliteitsvoorziening), 

- het toevoegen van vloeren. 

* Het onderzoeken van de aanpassingsmogelijkheden in de verticale 

const-ructie-onderdelen: 

•· het- vergrot-en van het draagvermogen van de verticale 

cons-Cructie-onderdelen, 

- he-r verpiaatsen van koiommen en wanden, 

- he"t verwijderen van koiommen en wanden, 

- her, toevoegen van kolommen en wanden, 

- het verplaatsen of verwijderen van stabiliteit voorzieningen. 

* Het onderzoeken van de invloed van aanpassingen op 

stabiliteitsvoorzieningen. 

* Het ontwikkelen van een vloersysteem met optimale 

aanpassingsmogelijkheden voor nieuwbouw en bestaande bouw 

zoals: 

aangepaste traditionele systemen, 

he-r ontwikkelen van hybride constructiesystemen. 
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lnleiding 

Om een bestaand gebouw weer een functionele duurzaamheid te 

geven, kan het nodig zijn om het gebouw met de draagconstructie 

aan te passen. Een veel voorkomende aanpassing is het maken van 

sparingen met ais doel om daglicht binnenin het gebouw te halen, het 

Kunnen doorvoeren van installaties, het aanbrengen van ver-cicaie 

transpor-cmiddelen en het creeren van v,suele ruimten zoais vides of 

een atrium. In deze paragraaf worden de consequenties beschreven 

van het aanbrengen van sparingen. 

In deze bijlagen worden de onderzoeken beschreven naar de 

consequenties van het aanbrengen van sparingen in het bestaande 

horizontale constructie-onderdeel, de vloer. Om het onderzoek 

consequent uit te kunnen voeren is er in hoofdstuk 3 van het 

hoofdrapport een indeling beschreven, van de bestaande 

vloersystemen die zijn toegepast in na-oorlogse bouwwerken met een 

lineaire structuur. Deze bouwwerken vallen binnen de doelgroep van 

gebouwen die in de komende jaren warden aangepast zodat de 

functionele levensduur van het betreffende gebouw weer voldoende 

wordt bevonden, 

!n de hoofdindeling is onderscheid gemaakt tussen vloeren die in 1-

richting kunnen overspannen en vioeren die in 2-richtingen kunnen 

overspannen. in de 1-richt,ng overspannende vloersyst-emen is 

onderscheid gemaakt tussen 1-velds, 2-velds en meervelds 

overspannende vloersystemen. Deze zijn weer verder onderverdeeld 1n 

specifieke vloer-typologien, met ieder een eigen belastingaf dracht 

binnen de vloer, 

In de in 2-richtingen overspannende vloersystemen ver-cegen

woordigen drie varianten de verschillende overspannings

mogelijkheden, die na de oorlog zijn toegepast in utiliteitsgebouwen 

met een lineaire structuur. 

Op de volgende t,wee pagina's is de indeling voor de aanpasbaarhe1d 

van bestaancie vloersystemen in een schema weergegeven. 

Figuur 1, voorbeeld sparing t.b.v. het binnen 

halen van daglicht 

Figuur 3, voorbeeld sparing t.b.v. installat1,es 

Figuur 2, voorbeeld sparing t.b.v. vides 

Figuur 4, voorbeeld sparing t.b.v. trappen 



Algemene indeling voor de aanpasbaarheid van bestaande vloersystemen 
1 richting overspannende vloersystemen 

1. liggersysteem 

2. bekisting plaatsysteem 

1 velds overspanning 

3. gecombineerdsysteem 

4. 1 richting spannend plaatsysteem 

2 velds overspanning 
{ 

5. ligger systeem 

6. bekisting plaatsysteem 

3 velds overspanning 
{ 

7. ligger systeem 

8. bekisting plaatsysteem 

2 
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2 richtingen overspannende vloersystemen 
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Het uitgebreide overzicht van de consequenties van het aanbrengen 

van sparingen in de verschillende vloersystemen, is beschreven in de 

bijlagen 1 t/m 11. In de bijlagen A t/m F zijn de specifieke onderzoeken 

beschreven, die als aanvulling nodig waren om de consequenties van 

het aanbrengen van sparingen in bepaalde vloersystemen te kunnen 

onderzoeken. In de bijlagen wordt voor iedere vloer eenzelfde model 

van beschrijving toegepast zodat bij overeenkomstige consequenties 

dezelfde tekst herhaald wordt. Hiermee wordt voor ieder 

vloersysteem een volledige beschrijving gegeven. Op deze manier 

kunnen de bijlagen dienen als naslagwerk. 

Van ieder vloersysteem warden de consequentie(s) van het 

aanbrengen van een sparing beschreven. Deze beschrijving wordt 

aangevuld met een beschrijving van de oorzaak van de consequentie 

en met een conclusie en/of eventuele aanbeveling voor het 

aanbrengen van een bepaald type sparing in het betreffende 

vloersysteem. Voor ieder vloersysteem is de grootte van de sparing 

in drie variaties aangegeven. Een sparing die kleiner is dan een 

breedtemaat ( <b), een sparing die gelijk is aan een breedtemaat (=b) 

en een sparing die grater is dan een breedtemaat (>b). De 

breedtemaat is per vloersysteem verschillend en afhankelijk van het 

principe van de belastingafdracht. Per vloersysteem kan warden 

afgelezen of de bestaande spanningsverdeling gunstig of ongunstig 

wordt be1·nvloed door het aanbrengen van een sparing. Wanneer een 

spanningsverdeling gunstig wordt be'i'nvloed, dan kan de sparing 

zonder nadelige consequenties en zonder versterking van het 

vloersysteem warden aangebracht. Wanneer een spanningsverdeling 

ongunstig wordt be1·nvloed, dan is het aanbrengen van de sparing 

niet mogelijk zonder dat het draagvermogen van het vloersysteem 

wordt vergroot. 

4 

Afhankelijk van de verandering van de spanningsverdeling moet het 

vloersysteem plaatselijk of over een grater oppervlak warden 

versterkt. Voor het vergroten van het draagvermogen wordt 

verwezen naar paragraaf 4.3 in het hoofdrapport. 
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Figuur 1 Bovenaanz,cht liggernysteem met spanngen 

Bijlage 1 - 1. Liggersysteem 

Randvoorwaarden: 

- sparing aanbrengen in best-aand vloersyst-eem 

- 1 richting overspannende vloersystemen 

- 1 veids overspanning 

- 1. iiggersyst-eem 

- b = afst-and t-ussen de liggers 

Consequenties voor de spanningsverdeling 

De bestaande spanningsverdeling wordt gunstig of ongunstig be'i'nvloed 

door het aanbrengen van een sparing met de volgende breedte: 

<b: gelijk / gunstig be'i'nvloed 

=b: gelijk / gunstig be'i'nvloed 

>b: gunstig of ongunstig be'i'nvloed 

Bijlage 1 -1. Liggersysteetr' 
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Figuur 2 Bovenaanzicht sparing <b met lichte raveelconstructie 

Figuur 3 Schematisatie oude situatie 
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Figuur 4 Schematisatie nieuwe situatie, sparing aan de rand en in het midden 

2 Bijlage 1 -1. Liggersysteem 

i 
I 

Oorzaak van de consequentie voor de spanningsverdeling 

De oorzaak van de gewijzigde spanningsverdeling door het aanbrengen 

van een sparing met de volgende breedte: 

<b: 

<b: 

Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de afstand van de 

liggers, ten behoeve van kleine leidingen, is de nieuwe situatie gelijk 

aan de oude situatie. Deze sparingen hebben nauwelijks invloed op de 

krachtenafdracht van de vloerdelen naar de liggers. 

Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de afstand van de 

liggers, ten behoeve van grotere rechthoekige sparingen, is de nieuwe 

situatie oak gelijk aan de oude situatie. Bij deze sparingen is een 

lichte raveelconstructie nodig om het uiteinde van de doorbroken 

vloerdelen op te vangen, zoals is weergegeven in figuur 2. De 

raveelconstructie zorgt voor een extra puntlast op de liggers, maar 

ter plaatse van de sparing vervalt een deel van het vloerveld of van 

het gehele vloerveld, zodat de optredende spanning en vervorming 

ongeveer gelijk blijven. 

=b: Voor sparingen met een breedte die gelijk is aan de afstand van de 

liggers, is de nieuwe situatie gunstiger dan de oude situatie. Bij deze 

sparingen wordt het oppervlak van het belastende vloerveld verkleind 

doordat het vloerveld ter plaatse van de sparing geheel verdwijnt, 

zoals is weergegeven in figuur 3 en 4. 



Figuur S Nieuwe situatie 

F,guur 6 Schemat1sat1e oude s1tuat1e 

Figuur 7 Schemat,satie nieuwe situat,e, naastliggende ligger en doorbroken ligger 

>b: Voor sparingen met een breedte die grater is dan de afstand van de 

liggers, kan de nieuwe situatie gunstiger of ongunstiger zijn voor de 

bestaande liggers die naast de sparing liggen en niet warden 

doorbroken. Voor de liggers die t-en gevoige van de sparing woraen 

doorbroken, wordt de nieuwe s1tuatie gunstiger dan de oude situatie. 

Doordat bij deze sparingen een ligger wordt doorbroken, moet, het 

u1teinde van deze ligger warden ondersteund door een 

raveelconst-ruct1e die op de naast-liggende liggers wordt opgelegd, 

zoals in figuur 5, 6 en 7 is weergegeven. De opiegreact-ie (puntiast) 

van de raveelconstructie kan voor een ongunstige situatie zorgen 

voor de naastliggende liggers, dit t-en gevolge van een ext-ra 

dwarskracht. De doorbroken ligger wordt verkort zodat de 

optredende spanning en vervorming altijd kleiner wordt. Maar ter 

plaatse van de sparing verdwijnt het gehele vloerveld, waardoor de 

naastliggende liggers minder zwaar warden belast en de nieuwe 

situatie weer gunstiger kan warden dan de oude situatie. Het 

omsiagpunt van waaruit de nieuwe situatie gunstiger wordt dan de 

oude situatie, is in een voorbeeld uitgerekend waarbij de plaats van 

de puntlasten en de lengt-e van de q-lasten warden gevarieerd. De 

resultat-en hiervan zijn weergegeven in bijlage A. 

Bijlage 1 - 1, l iggersyst.eem 3 
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Figuur 8 Bovenaanzicht sparing < b in het midden van het veld 
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Figuur 9 Schematisatie invloed afmeting sparing 
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Figuur 10 Bovenaanzicht sparing <b aan de rand van het veld 

4 Bijlage 1 - 1. Liggersysteem 

Conclusie en aanbeveling 

De conclusie en een eventuele aanbeveling van het aanbrengen van een 

sparing met de volgende breedte: 

<b: Het aanbrengen van een kleine sparing (kleine leidingen) heeft geen 

invloed op het bestaande vloersysteem wanneer deze in het 

vloersysteem wordt gezaagd en/of geboord. Hierbij gaat de voorkeur 

uit naar ronde sparingen. 

<b: Het aanbrengen van een grotere sparing met een breedte die kleiner 

is dan de afstand van de liggers, heeft nauwelijks invloed op het 

bestaande vloersysteem. De raveelconstructie zorgt voor een extra 

puntlast op de liggers, maar ter plaatse van de sparing vervalt een 

deel van het vloerveld of van het gehele vloerveld, zodat de 

optredende spanning en vervorming ongeveer gelijk blijven. Om de 

invloed van de puntlasten te verkleinen gaat de voorkeur uit naar een 

sparing met een breedte die ongeveer gelijk is aan de afstand van de 

liggers, zodat de oplegreacties uit de raveelconstructie zo klein 

mogelijk warden gehouden, zoals in figuur 8 en 9 is weergegeven. 

Daarnaast moet de raveelconstructie zo dicht mogelijk bij de 

oplegging van de liggers warden aangebracht, zodat de invloed van de 

puntlasten op het veldmoment zo klein mogelijk wordt gehouden, 

zoals in figuur 10 en 11 is weergegeven. 

Figuur 11 Schematisatie invloed plaats sparing 
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Figuur 14 Schematisatie invloed plaa-rs sparing 

=b: Het aanbrengen van een grotere sparing met een breedte die gelijk is 

aan de afs-tand van de liggers, heeh een gunstige invloed op het 

bestaande vloersysteem. De plaats van het maatgevende 

veldmoment en de optredende dwarskrachten kunnen door het 

aanbrengen van sparingen verschuiven, zoals in figuur 12 is 

weergegeven in een dwarskrachten- en momentenlijn. Dit veroorzaakt 

echter geen ongunstige gevolgen voor de bestaande ligger. Het 

moment in de nieuwe situatie is altijd kleiner dan in de oude situatie. 

De maatgevende dwarskracht bev1ndt zich bij prismatische liggers t7ij 
de opiegg1ng en is 1n c:1e nieuwe situatie altijd kleiner aan in de ouae 

situa-tie. 

>b: Het aanbrengen van een grot,ere sparing met een breedte die grot,er 

1s aan de afst,and van de liggers, kan een gunstige of een ongunstige 

invloed hebben op het best-aande vloersysteem. Bij korte sparingen 

wordt een groat gedeelte van het overgebleven vloerveld opgevangen 

door een raveelconst-ruct,ie. Dit vloerveld geeh via de 

raveelconstruct-ie een puntlast bij de oplegging op de best,aande 

ligger. Hoe grot,er het, op te vangen vioerveld, hoe grater de puntlast,, 

hoe ongunstiger de situatie voor de best,aande ligger. Daarnaast 

vervalt maar een klein gedeelte van het vloerveld wanneer er een 

korte sparing wordt aangebracht, zodat deze gunstige invloed de 

ongunstige situatie niet kan opheffen. Bij een lange sparing warden 

de puntlasten kleiner en het vloerveld dat vervalt wordt grater, 

waardoor de nieuwe situatie gunstiger kan warden dan de oude 

situatie (zie figuur 13). 

Bij!age 1 - 1. Liggersysteem 5 
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Figuur 16 Liggersysteem met sparing in de 

gunstigste situatie 

6 Bijlage 1 - 1. Liggersysteem 

De plaats van het omslagpunt van waaruit de nieuwe situatie 

gunstiger wordt dan de oude situatie, is oak afhankelijk van de 

plaats van de puntlast. Een puntlast in het midden van een balk 

heeft een grotere invloed op het veldmoment dan een puntlast bij de 

oplegging van een ligger. (zie figuur 14 op de vorige pagina). 

Wanneer de hiervoor beschreven bevindingen warden samengevoegd, kan 

warden gesteld dat de meest ongunstige situatie wordt bereikt wanneer 

een grate puntlast in het midden van de balk ontstaat, zoals in figuur 15 

is weergegeven. Deze situatie ontstaat wanneer er een kleine sparing 

wordt aangebracht in het midden van een liggerveld. De meest gunstige 

situatie is een sparing met een grate lengte (tot maximaal de ligger 

lengte) waardoor kleine puntlasten ontstaan en een sparing waarbij de 

raveelconstructie bij de oplegging van de ligger wordt geplaatst, 

waardoor de puntlast minder invloed heeft op de vergroting van het 

maximale veldmoment (zie figuur 16). 

Wanneer er toch een ongunstige situatie ontstaat, moet er voor warden 

gezorgd dat de optredende spanning en vervorming, ten gevolge van de 

invloed van de puntlast, wordt verkleind. Dit kan door (plaatselijk) de 

ligger te verzwaren of in de meest extreme situatie, door de gehele ligger 

te vervangen. 

Aan de hand van de nieuwe randvoorwaarden dient een berekening te 

warden uitgevoerd waarbij moet warden gecontroleerd of de bestaande 

aangepaste vloerconstructie in de nieuwe situatie voldoet aan de 

gestelde constructieve eisen. 
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Figuur 1 Bovenaanzicht bekisting plaatsysteem me-r; sparingen 

Bijlage 2 - 2. Bekisting plaatsysteem 

Randvoorwaarden: 

- sparing aanbrengen in bestaand vloersysteem 

- 1 nchting overspannende v1oersystemen 

- 1 velds overspanning 

- 2. bekisting plaatsysteem 

- b = breedte plaat (afhankelijk van fabrikant) 

Consequenties voor de spanningsverdeling 

De best-aande spanningsverdeling wordt gunstig of ongunstig be'i'nvloed 

door het, aanbrengen van een sparing met de volgende breedte: 

<17: gelijk / ongunst-ig be"i"nvioed 

=b: ongunstig be°l'nvloed 

>b: ongunst-ig be·,·nvloed 

Bijlage 2 - 2. Bekisting plaatsysteem 
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Figuur 2 Doorsnede nieuwe situatie bekisting plaatsysteem met sparing <b 

Figuur 3 Nieuwe situatie sparing grater dan kleine leiding sparing 

2 Bijlage 2 - 2. Bekisting plaatsysteem 

Oorzaak van de consequentie voor de spanningsverdeling 

De oorzaak van de gewijzigde spanningsverdeling door het aanbrengen 

van een sparing met de volgende breedte: 

<b: Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de breedte van de 

bekistingplaat, ten behoeve van kleine leidingen, is de nieuwe situatie 

ongeveer gelijk aan de oude situatie. Deze sparingen hebben 

nauwelijks invloed op het krachtenspel van de totale betonvloer, mits 

de leidingen tussen de wapening warden aangebracht, zoals in figuur 

2 is weergegeven. De maximale afmeting van de sparing is afhankelijk 

van de hart op hart afstand van de aanwezige wapening. 

<bl=bl>b: Voor een sparing met een breedte die grater is dan de breedte 

van kleine leidingen, is de nieuwe situatie ongunstiger dan de oude 

situatie. Bij deze sparingen wordt de krachtenoverdracht en de vloer 

over een bepaalde breedte doorbroken, zoals in figuur 3 is 

weergegeven. De vloerplaat en de wapening kunnen de krachten niet 

meer direct afdragen aan de verticale constructie-onderdelen. T er 

plaatse van de doorbreking verdwijnt de spanning in de vloer en in de 

bestaande vloer ligt geen extra materiaal om de krachten om de 

sparing heen te kunnen buigen. Hierdoor ontstaat een 

spanningsverstoring in de gehele vloer en random de sparing. Deze 

verstoring kan leiden tot grate piekspanningen en een grate toename 

van de dwarskracht. Door de plaats en de grootte van de sparing te 

varieren, is de ongunstige invloed van het aanbrengen van een 

sparing te be'r'nvloeden. Het onderzoek naar de invloed van de plaats 

en de grootte van de sparing is beschreven in bijlage B. 

Wanneer in de vloer voorspanwapening zonder aanhechting is 

gebruikt, verdwijnt de samenwerking tussen beton en wapeningsstaal 

waardoor de opneembare spanning over de gehele lengte van de vloer 

verdwijnt. 



B Sparing A B 

F,guur 4 Plaat5 5panngen 1 velc:15 overnpannenc:I v1oer5y5u,em 

Conclusie en aanbeveling 

De conciusie en een eventuele aanbeveling van het aanbrengen van een 

sparing met, de voigende breedt,e: 

<b: Het, aanbrengen van een kle1ne sparing (kleine leidingen) heeft geen 

invloed op het best,aande vloersyst,eem wanneer deze t,ussen de 

wapening wordt gezaaga en/of geboord. Hierbij gaat, de voorKeur u1t 

naar ronde spanngen. 

<bl=bl>b: Het aanbrengen van een sparing die grater is dan een sparing 

t,en behoeve van een kleine leiding, heeft altijd een ongunstige invloed 

op het bestaande vloersysteem. De krachten kunnen niet om de 

sparing heen warden geleid doordat er te weinig materiaal op de 

juiste plaats aanwezig is. 

Door de plaats van de sparing te varieren, is de ongunstige invloed 

van het aanbrengen van een sparing te be'i'nvloeden. Het aanbrengen 

van een sparing, op de plaats waar in de oude situatie het 

veldmoment maximaai was, heeft een grate consequentie voor de 

onderwapening van de vloer en omgekeerd. Bij het aanbrengen van 

een sparing, op de plaats waarin de oude situatie het veldmoment 

minimaal was maar de dwarskracht maximaal was, moet het, nieuwe 

schuifspanningverloop warden gecontroleerd. In een betonvloer die op 

twee scharnieren is opgelegd, kan een sparing A, B of een variant 

tussen A en B warden aangebracht, zoals in figuur 4 is weergegeven. 

Het onderzoek naar de invloed van de plaats van de sparing is 

beschreven in bijlage B. 

Bijlage 2 - 2. Beki5ting plaat5y5teem 3 
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Figuur S Momentenverloop gekoppeld aan spanningstoename in de vloer 

4 Bijlage 2 - 2. Bekisting plaatsysteem 

Door de grootte van de sparing te varieren kunnen eventuele 

piekspanningen warden gereduceerd waardoor de situatie minder 

ongunstig kan warden. In het onderzoek, verwerkt in bijlage B, is 

beschreven dat door het aanbrengen van een sparing, een 

spanningsverstoring en spanningstoename kan ontstaan, wat een 

ongunstige invloed heeft op het bestaande vloersysteem. Aan de 

hand van de vorm van het momentenverloop en het 

dwarskrachtenverloop zijn er een aantal spanningstoenamen te 

onderscheiden. In figuur 5 is een momentenverloop weergegeven. Deze 

toenamen zijn niet direct te koppelen aan een type sparing met een 

bepaalde afmeting. De vorm van het momentenverloop en het 

dwarskrachtenverloop is wel te koppelen aan de toename zoals 

hiernaast is weergegeven. Voor iedere nieuwe situatie moet het 

spanningsverloop warden bekeken. Door de grootte van de sparing te 

varieren wordt het spanningsverloop oak gevarieerd en kan de 

spanningstoename warden be'J'nvloed. 

Om de spanningstoename nag verder te kunnen reduceren gaat de 

voorkeur uit naar sparingen die symmetrisch in de breedte van de 

vloer warden aangebracht. 



Aanbeveling 

Een sparing 1n een nieuwe vlaer, wardt opgenomen door een 

"raveelconst-ruct-ie" die in de vlaer 1s verwerkt door middei van 

verst,evigde st-raken random de sparing. In deze st-roken wordt ext-ra 

wapening opgenomen die de kracht-en am de sparing heen kunnen 

bu1gen. Wanneer 1n een lat-er stadium een sparing moet, warden 

aangebracht,, 1s er geen ext-ra wapening in de best-aande viaer 

aanwezig. Eventuele apiassingen hiervoor geven voornamelijk 

uitvoeringt,echnische problemen, omdat er geen materiaal meer in de 

massieve betonvloer kan warden aangebracht die de krachten kan 

afbuigen. Oplossingen die wel enigszins mogelijk zijn, zijn diegene die 

materiaai buitenam de vloer met sparing aanbrengen. In hoofdstuk 

4.3 van het hoofdrapport warden mogelijke oplassingen beschreven 

vaar de hiervoor genoemde problemen. 

Aan de hand van de nieuwe randvaorwaarden dient een berekening te 

warden uitgevaerd waarbij moet, warden gecont,roleerd of de best-aande 

aangepast,e vloerconstruct,ie in de nieuwe s1tuatie voldoet aan de 

gestelde constructieve e1sen, 

Bijlage 2 - 2. Bekisting plaatsysteem 5 
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Figuur 3 Bovenaanzicht gecombineerdsysteem met sparingen 

Bijlage 3 - 3. Gecombineerd systeem 

Randvoorwaarden: 

- sparing aanbrengen in l?es-r;aand vloersysteem 

- 1 richting overspannenae vioersystemen 

- 1 velds overspanning 

- 3. gecombineerd systeem 

- b == meewerkende breedte 

== spiegelbreedte of breedte vulelement 

(afhankelijk van fabrikant) 

Consequenties voor de spanningsverdeling 

De l?estaanae spanningsverdeling wordt gunstig of ongunstig be'i°nvloed 

door het aanl?rengen van een sparing met de volgende breedte: 

< b: ongeveer gelijk 

==b: ongeveer gelijk 

>b: ongunstig be·1·nvloed 

Bijiage 3 - 3. Gecombineerdsysteem 
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Figuur 2 Afmeting spiegelbreedte in een TT-vloer en in een combinatievloer 

2 Bijlage 3 - 3. Gecombineerdsysteem 

Oorzaak van de consequentie voor de spanningsverdeling 

De oorzaak van de gewijzigde spanningsverdeling door het aanbrengen 

van een sparing met de volgende breedte: 

<b: Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de spiegelbreedte 

of de breedte van het vu/element, ten behoeve van kleine leidingen, is 

de nieuwe situatie gelijk aan de oude situatie. Deze sparingen hebben 

nauwelijks invloed op de krachtenafdracht van de totale betonvloer, 

mits de kleine sparingen tussen de wapening warden aangebracht. 

<bl=b: Voor sparingen met een breedte die kleiner of gelijk is aan de 

spiegelbreedte of de breedte van het vu/element, is de nieuwe 

situatie ongeveer gelijk aan de oude situatie. De sterkte van deze 

vloer wordt verkregen door de samenwerking tussen balk of rib en 

het tussenliggende vloergedeelte, ook wel de meewerkende breedte 

genoemd. In figuur 2 is weergegeven wat onder spiegelbreedte of 

breedte vu/element wordt verstaan. Bij sparingen die grater zijn dan 

de hart op hart afstand van de (boven)wapening wordt de 

meewerkende breedte gedeeltelijk of geheel verwijderd. Dit 

veroorzaakt een maximale afname van het inwendige moment van 

12% tot 19%. Het optredende moment wordt echter kleiner door het 

verwijderen van het gewicht van de meewerkende breedte. Dit 

resulteert in een situatie die ongeveer gelijk is aan de oude situatie. 

Een onderzoek naar de invloed van de meewerkende breedte op het 

opneembaar moment, is verwerkt in bijlage C. 
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Figuur 3 Nieuwe situatle gecombineerd vloersysteem 

met sparing >b 

F1guur 4 Krachtswerking TT-vloer en comb1nat1evioer 

>b: Voor spanngen me't een breedte die gro'ter is dan de spiegelbreedte 

of de l:7reedte van he't vulelement, 1s de nieuwe situatie ongunst1ger 

dan de oude situatie. Bij het aanbrengen van deze sparingen wordt 

de 1:7alk doorbroken. Deze moei::. warden ondersteund door een 

raveelconsuuctie die op de naast liggende balken of ribl?en wordt 

opgelegd, zoals in figuur 3 is weergegeven. De oplegreactie (puntlast) 

van de raveelconstructie zorgt voor een ongunstige situatie voor 

deze balken of ribben, dit ten gevolge van een extra dwarskracht. 

Conclusie en aanbeveling 

De conclusie en een evenruele aanbeveling van het aanbrengen van een 

sparing, 

De TT-vloer en de ribbenvloer warden in dit rapport als een vloersysteem 

beschouwt, met de naam het gecombineerde vloersysteem. Uiterlijk 

verschillen de vloeren wel, maar de krachtswerking van de vloeren is 

vergelijkbaar. In de ribbenvloer dienen de vulelementen alleen als vulling, 

wat bij de TT-vloer is weggelaten. Beide vloeren hebben aan de bovenzijde 

een betonvloer die samenwerkt met de onderliggende balken of ribben, 

zoals is weergegeven in figuur 4. 

Bijlage 3- 3. Gecombineercisysteem 3 
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Figuur S Voorkeur plaats sparingen <b 

4 Bijlage 3 - 3. Gecombineerdsysteem 

<b: Het aanbrengen van een kleine sparing (kleine leidingen) heeft geen 

invloed op het bestaande vloersysteem wanneer deze tussen de 

wapening wordt gezaagd en/of geboord. Hierbij gaat de voorkeur uit 

naar ronde sparingen. 

<bl=b: Het aanbrengen van een grotere sparing met een breedte die 

kleiner of gelijk is aan de spiegelbreedte of de breedte van een 

vulelement, heeft maar een kleine invloed op het bestaande 

vloersysteem. Wanneer deze sparing wordt aangebracht, moet 

warden gecontroleerd of het nieuwe optredende moment kan warden 

opgenomen door de aangepaste vloer. Het opneembare moment 

wordt verkleind door het verwijderen van de meewerkende breedte 

(maximaal afname tussen de 12% en 19%, zie bijlage C). Het 

optredende moment zal echter in de nieuwe situatie oak warden 

verkleind aangezien een gedeelte van het vloerveld wordt verwijderd. 

Daarnaast bezit de bestaande vloer nag bepaalde veiligheidsmarges. 

Aan de hand van deze drie factoren zal moeten blijken of het mogelijk 

is am de sparing zonder extra maatregelen aan te brengen. 

<b: Wanneer een gedeelte van de meewerkende breedte wordt verwijderd 

gaat de voorkeur uit naar een sparing die symmetrisch in de 

spiegelbreedte of in het vulelement wordt gemaakt (sparing A, figuur 

5), zodat de inwendige spanningsverandering zo klein mogelijk wordt 

gehouden. Bij lange sparingen wordt het aanbevolen am de gehele 

meewerkende breedte te verwijderen (sparing D, figuur 5). Dit am te 

voorkomen dat het resterende vloergedeelte gaat roteren. 
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Figuur 6 Excentri5che bela5ting bij lange 5paringen 

grate ,panng 

Figuur 7 Schemat15atie invloed afmeting sparing 

=17: Wanneer er een sparing wordt gemaakt waarbij de gehele 

meewerkende breedt,e wordt verwijderd en de lengte van de sparing 

gro-cer wordt aan 3-4 met-er, kan er een instabilite1tsprobieem 

on-cs-caan. Bij deze iengt,e kan de t?alk door de nieuwe excentnsche 

vloerbelasting gaan ro-Ceren, zoals is weergegeven in figuur 6. De 

doorsnede moet, in deze situatie door middel van een 

stabiliteitsberekening warden gecontroleerd. 

>b: Het aanbrengen van een gro-Cere sparing met een breedte die grater 

1s dan ae spiegelbreedte of de breedte van het vu/element, heeft een 

ongunstige invloed op het best,aande vloersysteem. Bij korte 

sparingen wordt een groat gedeelte van het overgebleven vloerveld 

opgevangen aoor een raveelconstructie. Dit vloerveld geeft via de 

raveeicons-cructie een puntlast bij de opleggingen op de bestaande 

balken of ribben. Hoe grot,er het op t,e vangen vloerveld, hoe gro-Cer ae 

punt-last, hoe ongunstiger de situatie voor de bestaande balk of rib. 

Bij een iange sparing warden de puntlasten kleiner waardoor de 

nieuwe s1tuat1e gunstiger kan warden dan de oude situatie (zie figuur 

7). Afhankelijk van de afmetingen van de sparing en het 

mat,eriaalgebruik, is er een omslagpunt te berekenen van waar de 

nieuwe situatie gunstiger wordt dan de oude situatie. Dit 

omslagpunt is voor het liggersysteem (vloersysteem 1.) in een 

voorbeeld uitgerekend waarbij de plaats van de puntlasten en de 

lengte van de q-lasten warden gevarieerd. De resultaten hiervan zijn 

weergegeven in bijlage A. Het omslagpunt van dit vloersysteem is 

met, hetzelfde principe te berekenen. De resultaten zullen echter 

afwijken aangezien een 17etonvloer een veel grotere permanente 

belasting heeft, war ongunstig doorwerkt via de oplegreacties op de 

bes-caande balken of ribben. 

5ij!age 3 - 3. Gecomb1neerdsysteem 5 
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Figuur 8 Schematisatie invloed plaats sparing 

Figuur 9 Liggersysteem met sparing in de meest ongunstige situatie 

Figuur 10 Liggersysteem met sparing in de gunstigste situatie 

6 Bijlage 3- 3. Gecombineerdsysteem 

De plaats van het omslagpunt is afhankelijk van de plaats van de 

puntlast. Een puntlast in het midden van een balk veroorzaakt een 

grater moment dan een puntlast bij de oplegging van een ligger (zie 

figuur 8). 

Wanneer bovenstaande bevindingen warden samengevoegd, kan warden 

gesteld dat de meest ongunstige situatie wordt bereikt wanneer een 

grate puntlast in het midden van de balk ontstaat. Deze situatie 

ontstaat wanneer er een kleine sparing wordt aangebracht in het midden 

van het vloerveld, zoals is weergegeven in figuur 9. De meest gunstige 

situatie is een sparing met een grate lengte (tot maximaal de balk 

lengte) waardoor kleine puntlasten ontstaan en een sparing waarbij de 

raveelconstructie bij de oplegging van de ligger wordt geplaatst, 

waardoor de puntlast minder invloed heeft op de vergroting van het 

maximale veldmoment, zoals is weergegeven in figuur 10. 

Wanneer er toch een ongunstige situatie ontstaat, moet er voor warden 

gezorgd dan de optredende spanning, ten gevolge van de invloed van de 

puntlast, wordt verkleind. In hoofdstuk 4.3 van het hoofdrapport warden 

mogelijke oplossingen beschreven voor de hiervoor genoemde problemen. 

Aan de hand van de nieuwe randvoorwaarden dient een berekening te 

warden uitgevoerd waarbij moet warden gecontroleerd of de bestaande 

aangepaste vloerconstructie in de nieuwe situatie voldoet aan de 

gestelde constructieve eisen. 
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Figuur 4 Bovenaanz1cht 1 richting overspannen~ plaatsysi:;eem mei:; sparingen 

Bijlage 4 - 4. 1 richting spannend plaatsysteem 

Randvoorwaarden: 

- sparing aanbrengen in bestaand vloersysteem 

- 1 richting overspannende vloersystemen 

- 1 velds overspanning 

- 4. 1 richting spannend plaatsysteem 

- t7 == breedte plaat (afhankelijk van fabrikant) 

Consequenties voor de spanningsverdeling 

De bestaande spanningsverdeling wordt gunstig of ongunstig be'i"nvloed 

door het aanbrengen van een sparing met de volgende breedte: 

<b: gelijk / ongunstig be·1·nvloet:i 

==b: ongunstig be'i'nvloed 

>b: ongunstig be·1·nvloed 

Bijlage 4 - 4, 1 richt,,ng overspannend plaawysi:;eem 



Figuur 2 Nieuwe 5ituatie 5paring <b, aanbrengen 

tu55en de wapening of tu55en de kanalen 

<.}---------- - -- -f, 

Figuur 3 Nieuwe 5ituatie plaat5y5teem 5paring < b, met raveelcon5tructie 

2 Bijlage 4 - 4. 1 richting overnpannend plaatsysteem 

Oorzaak van de consequentie voor de spanningsverdeling 

De oorzaak van de gewijzigde spanningsverdeling door het aanbrengen 

van een sparing met de volgende breedte: 

<b: Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de breedte van de 

plaat, ten behoeve van kleine leidingen, is de nieuwe situatie ongeveer 

gelijk aan de oude situatie. Deze sparingen hebben nauwelijks invloed 

op het krachtenspel van de totale betonvloer, mits bij de 

kanaalplaatvloer de kleine sparingen in de kanalen warden 

aangebracht, zoals is weergegeven in figuur 2. De maximale afmeting 

van de kanalen is ongeveer 150mm, wat afhankelijk is van de 

fabrikant. Bij de overige plaatvloeren moeten de kleine sparingen 

tussen de wapening warden aangebracht. De maximale afmeting van 

de sparing is afhankelijk van de hart op hart afstand van de 

aanwezige wapening. 

<b: Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de breedte van de 

plaat, ten behoeve van grotere sparingen, is de nieuwe situatie 

ongunstiger dan de oude situatie. Bij deze sparingen wordt de 

draagkracht verkleind doordat de "dammen" en de wapening van de 

kanaalplaatvloer of de wapening van de overige plaatvloeren wordt 

doorbroken. 

De mogelijkheid bestaat ook om voor deze sparingen de totale 

plaatbreedte de doorbreken, en vervolgens het gedeelte naast de 

sparing op te vullen met passtukken. Het uiteinde van de plaat en de 

passtukken dienen te word en ondersteund door een 

raveelconstructie die op de naastliggende platen wordt opgelegd, 

zoals is weergegeven in figuur 3. De oplegreactie (puntlast) van de 

raveelconstructie zorgt voor een ongunstige situatie voor deze 

platen. De oorzaak van deze ongunstige situatie is gelijk aan die van 

de sparingen die grater of gelijk zijn aan de breedte van de plaat. 



F,guur 4 Nieuwe s1tuat1e sparing plaatsysuem 

met sparing =o en/of >t, 
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figuur S Nieuwe situat,e sparinci =o en/of >D, met raveelconstruct,e 

=bl>b: Voor sparingen met- een breedte die groter of gelijk is aan &le 

breedte van de plaat, is de nieuwe situatie ongunst1ger dan de oude 

situatie. Bij deze sparingen wordt de krachtenoverdracht en de 

plaat doorbroken. Het uiteinde van de plaat dient te worden 

ondersteund door een raveelconstructie die op de naast liggende 

platen wordt opgelegd, zoals is weergegeven in figuur 4. De 

oplegreactie (puntlast) van de raveelconstructie zorgt voor een 

ongunstige situatie voor deze platen. Dit ten gevolge van een extra 

dwarskracht op de bestaande plaat die moet worden verdeeld over 

&le geheie plaat om te kunnen warden afgedragen naar de verticale 

constructie onderdelen. Bij kanaalplaten geeft het verdelen van 

dwarskracht extra problemen omdat er weinig materiaal aanwezig is 

1n de dwarsrichting (alleen de smalle dammen). Een kanaaiplaat is in 

zijn geheel niet berekend om dwarskrachten op te kunnen nemen. 

Daarnaast wordt de plaat aan de rand van de plaatdoorsnede 

excentrisch belast zodat er een extra moment in de plaat ontstaat

en de plaat wil gaan roteren, zoals is weergegeven in figuur 5. 
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4 Bijlage 4 - 4. 1 richting overspannend plaatsysteem 

Conclusie en aanbeveling 

De conclusie en een eventuele aanbeveling van het aanbrengen van een 

sparing met de volgende breedte: 

<b: Het aanbrengen van een kleine sparing (kleine leidingen) heeft geen 

invloed op het bestaande vloersysteem wanneer deze tussen de 

wapening wordt gezaagd en/of geboord tussen de kanalen en/of 

tussen de wapening. Hierbij gaat de voorkeur uit naar ronde 

sparing en. 

<b: Het aanbrengen van een sparing die grater is dan een sparing ten 

behoeve van een kleine leiding, heeft altijd een ongunstige invloed op 

het bestaande vloersysteem. 

Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een raveelconstructie 

moet de vloerplaat zelf direct de krachten kunnen afdragen naar de 

verticale constructie-onderdelen. T er plaatse van de sparing moeten 

de krachten am de sparing heen warden geleid door middel van extra 

materiaal. In de bestaande vloer is dit materiaal echter niet 

aanwezig. De voorkeur gaat uit naar een oplossing waarbij gebruik 

wordt gemaakt van een raveelconstructie, zoals hierna beschreven 

staat. Oak deze oplossing heeft een ongunstige invloed op het 

bestaande vloersysteem, maar bij deze oplossing kan de invloed 

eventueel nag warden be'1'nvloed. Wanneer deze oplossing niet mogelijk 

is, zijn er nag verstevigingsystemen am een betonvloer uitwendig te 

verzwaren. Deze oplossingen staan beschreven bij de bekisting 

plaatsystemen en in bijlage B. 



Grote sparing, 
kleinere puntlast 

Kleine sparing, 
grate puntlast 

Figuur 6 Scnematisat1e invloetl afmet,ng sparing 

F1guur 7 Schematisatie invloed plaats sparing 

Wanneer gebruik wordt gemaakt van een raveelconstructie, wordt er 

bij korte sparingen een groot gedeelte van het overgebleven vloerveid 

en het vloerveld naast de sparing, ondersteund door een 

raveeiconstructie. Dit vloerveld geeft via de raveelconstructie een 

puntlast bij de opleggingen op de bestaande plaat. Hoe groter het op 

te vangen vloerveld, hoe groter Cle puntlast, hoe ongunstiger de 

situatie voor de bestaande plaat, zoals is weergegeven in figuur 6. 

Om de gevolgen uit het vloerveld naast de sparing te verkleinen gaa"t 

de voorkeur uit naar een sparing met een breedte die ongeveer gelijk 

is aan de breedte van de plaat zoda"t er geen passtukken nodig zijn 

die een extra oplegreactie veroorzaken. Wanneer dit mogelijk is, 

onts"taa-r er een sparing me"t een breedte gelijk aan de breedte van 

de plaat en kan er worden verwezen naar de conclusie en aanbeveling 

van spanngen met een t:7reedte gelijk aan de breedte van de plaat. 

Wanneer dit niet mogelijk is, moet de sparing symmetrisch in de 

plaatbreedte worden verwerk"t, zodat de puntlasten gelijk worden 

verdeeld over de twee naast liggende platen. Om de oorzaken uit het 

overgebleven vloerveld te verkleinen gaat de voorkeur uit naar een 

sparing die zo lang mogelijk wordt gemaakt, waarbij de puntlast zo 

klein mogelijk wordt gehouden. En de voorkeur gaat uit naar een 

sparing waarvan de raveelconstructie zo dicht mogelijk bij de 

opiegging van Cle platen wordt gemaakt, zodat een snelle en directe 

afdracht naar de verticaie constructie-onderdelen plaatsvindt, 

waarbij de puntlast zo weinig mogelijk invloed heeft op het 

veldmomen-r van de plaat (zie figuur 7). 

Bij!age 4 - 4. 1 richting overspannend plaatcsysteem 5 
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Kleine !iparing, 
grate puntla!it 

Figuur 8 lnvloed afmeting 5paring, 5paring =b en >b 

6 Bijlage 4 - 4. 1 richting over5pannend plaat5y5teem 

=bl>b: Het aanbrengen van een grate sparing in dit vloersysteem heeft 

altijd een ongunstige invloed op het bestaande vloersysteem. Bij 

korte sparingen wordt een groat gedeelte van het overgebleven 

vloerveld ondersteund door een raveelconstructie. Dit vloerveld geeft 

via de raveelconstructie een puntlast bij de opleggingen op de 

bestaande plaat. Hoe grater het op te vangen vloerveld, hoe grater 

de puntlast, hoe ongunstiger de situatie voor de bestaande plaat, 

die de dwarskrachten moeten afdragen naar de verticale constructie 

onderdelen. (zie figuur 8 ). De voorkeur gaat uit naar een sparing die 

zo lang mogelijk wordt gemaakt, waarbij de puntlast zo klein mogelijk 

wordt gehouden. En de voorkeur gaat uit naar een sparing waarvan 

de raveelconstructie zo dicht mogelijk bij de oplegging van de platen 

wordt gemaakt, zodat een snelle en directe afdracht naar de 

verticale constructie-onderdelen plaatsvindt, waarbij de puntlast zo 

weinig mogelijk invloed heeft op het veld moment van de plaat. 

Aan de hand van de nieuwe randvoorwaarden dient een berekening te 

warden uitgevoerd waarbij moet warden gecontroleerd of de bestaande 

aangepaste vloerconstructie in de nieuwe situatie voldoet aan de 

gestelde constructieve eisen. 
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Figuur 1 Bovenaanzicht l1ggersysteem 2-velds met srannger 
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Bijlage 5 - 5. Liggersysteem 

Randvoorwaarden: 

- sparing aanbrengen in bestaand vloersysteem 

- 1 richting overspannende vloersystemen 

- 2 velds overspanning 

- 5. iiggersys-reem 

- b = afstand -r;ussen ae iiggers 

Consequenties voor de spanningsverdeling 

De bestaanae spanningsverdeling wordt gunstig of ongunstig be'i'nvloed door 

he"t aanbrengen van een sparing met de volgende breedte: 

<b: gelijk / gunstig be'J'nvloed 

=b: gunstig be'i'nvloed 

>b: gunstiger / ongunstig be'1'nvloed 

Bijlage 5 - 5. Liggersysteem 1 
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Figuur 2 Bovenaanzicht sparing <b met lichte raveelconstructie 

Figuur 3 Schematisatie oude situatie 
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Figuur 4 Schematisatie nieuwe situatie, sparing aan de rand en in het midden 

2 Bijlage 5 - 5. Liggersysteem 

Oorzaak van de consequentie voor de spanningsverdeling 

De oorzaak van de gewijzigde spanningsverdeling door het aanbrengen van 

een sparing met de volgende breedte: 

<b: Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de afstand van de 

liggers, ten behoeve van kleine leidingen, is de nieuwe situatie gelijk aan de 

oude situatie. Deze sparingen hebben nauwelijks invloed op de 

krachtenafdracht van de vloerdelen naar de liggers. 

<b: Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de afstand van de 

liggers, ten behoeve van grotere rechthoekige sparingen, is de nieuwe 

situatie oak gelijk aan de oude situatie. Bij deze sparingen is een lichte 

raveelconstructie nodig om het uiteinde van de doorbroken vloerdelen op 

te vangen, zoals is weergegeven in figuur 2. De raveelconstructie zorgt 

voor een extra puntlast op de liggers, maar ter plaatse van de sparing 

vervalt een deel van het vloerveld of van het gehele vloerveld, zodat de 

optredende spanning en vervorming ongeveer gelijk blijven. 

=b: Voor sparingen met een breedte die gelijk is aan de afstand van de 

liggers, is de nieuwe situatie gunstiger dan de oude situatie. Bij deze 

sparingen wordt het oppervlak van het belastende vloerveld verkleind 

doordat het vloerveld ter plaatse van de sparing geheel verdwijnt, zoals 

is weergegeven in figuur 3 en 4. 



F,guur b N ,euwe e,1tuatie 

Figuur 6 Schemat1e,atie ou~e e,ituatie 
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Figuur 7 Schemat1e,at1e nieuwe e,ituatie, doorbroken ligger 

>b: Voor sparingen met een breedte die grater is dan de afstand van de 

liggers, kan de nieuwe situatie gunstiger of ongunstiger zijn voor de 

bestaande liggers die naast de sparing liggen en niet warden doorbroken. 

Doordat bij cleze sparingen een ligger wordt doorbroken, moet het 

uiteinde van deze ligger warden ondersteund door een raveeicons-rructie 

die op de naastliggencle liggers wordt opgelegd, zoals in figuur 5 is 

weergegeven. De oplegreactie (puntlast) van de raveelconstructie kan 

voor een ongunstige situatie zorgen voor de naast liggende liggers, dit 

ten gevolge van een exna dwarskracht. Maar ter piaatse van de sparing 

verdwijnt het gehele vloerveld, waarcloor de naast liggende liggers minder 

zwaar warden belast en ae nieuwe situatie weer gunstiger kan warden 

dan de oude situatie. Het omslagpunt van waaruit de nieuwe situatie 

gunstiger wordt dan de oude situatie, is in een voorbeeld uitgerekend 

waarbij de plaats van de puntlasten en de lengte van de q-lasten warden 

gevarieerd. De resulta-ten hiervan zijn weergegeven in bijlage A. 

>b: Voor sparingen met een breedte die grater is dan de afstand van de 

liggers, is de nieuwe situatie gunstiger voor de liggers die ten gevolge van 

de sparing warden doorbroken. De doorbroken ligger wordt verkort 

waarbij de momentenlijn verschuift en het maximale steunpuntmoment 

kleiner wordt. Het veldmoment wordt echter grater en bereikt een 

maximale waarcle wanneer er een sparing wordt gemaakt met een lengte 

van een totaal veld. Bij cleze sparing ontstaat er een ligger op twee 

steunpunten, met een max1maai veld moment en twee 

steunpuntmomenten gelijk aan nul, zoals is weergegeven in figuur 6 en 7, 
Het veiclmoment in cle nieuwe situatie wordt echter nooit grater dan het 

steunpuntmoment in de oude situatie. 

Bijlage 5 - 5. Liggere,ye,teem 3 
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Figuur 8 Bovenaanzicht sparing <bin het midden van het veld 

Figuur 9 Schematisatie invloed afmeting sparing 

Figuur 11 Schematisatie invloed plaats sparing 

4 Bijlage 5 - 5. Liggersysteem 

Conclusie en aanbeveling 

De conclusie en een eventuele aanbeveling van het aanbrengen van een 

sparing met de volgende breedte: 

<b: Het aanbrengen van een kleine sparing (kleine leidingen) heeft geen 

invloed op het bestaande vloersysteem wanneer deze in het vloersysteem 

wordt gezaagd en/of geboord. Hierbij gaat de voorkeur uit naar ronde 

sparingen. 

<b: Het aanbrengen van een grotere sparing met een breedte die kleiner is 

dan de afstand van de liggers, heeft nauwelijks invloed op het bestaande 

vloersysteem. De raveelconstructie zorgt voor een extra puntlast op de 

liggers, maar ter plaatse van de sparing vervalt een deel van het 

vloerveld of van het gehele vloerveld, zodat de optredende spanning en 

vervorming ongeveer gelijk blijven. Om de invloed van de puntlasten te 

verkleinen gaat de voorkeur uit naar een sparing met een breedte die 

ongeveer gelijk is aan de afstand van de liggers, zodat de oplegreacties 

uit de raveelconstructie zo klein mogelijk warden gehouden, zoals in figuur 

8 en 9 is weergegeven. Daarnaast moet de raveelconstructie zo dicht 

mogelijk bij de oplegging van de liggers warden aangebracht, zodat de 

invloed van de puntlasten op het veldmoment zo klein mogelijk wordt 

gehouden, zoals in figuur 10 en 11 is weergegeven. 

de sparlng zo dlclit 
mogelijk i>ij de 
opl~ing 

Figuur 10 Bovenaanzicht sparing <b aan de rand van het veld 
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Figuur 12 Oude s,tua-r,e 
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Figuur 13 Nieuwe situat,e, met sparing =b 

=b: Het aanbrengen van een grotere sparing met een breedte die gelijk is aan 

de afstand van de liggers, kan een gunstige invloed hebben op het 

bestaande vloersysteem. 

Bij doorgaande liggers is het steunpuntmoment maatgevend om de 

afmeting van de liggers te t7epalen. Het maximaie steunpuntmoment 

treedt op bij een volledige maximale belasting. Wanneer er een sparing 

wordt aangebracht en een gedeelte van de belasting vervalt, verschuift 

de momentenliJn en wordt her, steunpuntmoment kleiner. Het 

veidmomenr, wordt echter groter maar blijft altijd kleiner dan het oude 

steunpuntmoment. De piaats van het momenten-nul-punt verschuift 

ook, zodanig dat de liggerlengte waar een negatief moment optreedt, 

vergroot (zie figuur 12 en 13). 

Voor homogene liggers heeft het aanbrengen van een sparing een 

gunstige invloed op het bestaande vloersysteem. De doorsnede van de 

ligger over de gehele lengte is in de oude situatie bepaald aan de hand 

van het maatgevende steunpuntmoment. Bij het aanbrengen van een 

sparing vindt er wel een verschuiving plaats van het maximale moment, 

maar deze is altijd kleiner dan het moment waarmee de afmeting van de 

ligger is bepaald. De vergroting van de lengte van het negatieve moment 

heeft geen invioed omdat deze liggers isotroop zijn waardoor de 

eigenschappen in alle richtingen gelijk zijn. Trek en druk sterkten zijn aan 

elkaar gelijk. 

Voor niet homogene liggers, zoals gewapende betonliggers, heeft het 

aanbrengen van een sparing wel een ongunstige invloed op het bestaande 

vioersysteem. De hoeveelheid wapening is in de oude situatie afgestemd 

op de optredende momentenlijn. Er wordt een hoeveelheid 

steunpuntwapening en veldwapening bepaald. Bij een verschuiving van de 

momentenlijn, ten gevolge van het aanbrengen van een sparing, is er 

boven het steunpunt teveel wapening aanwezig en in het veld te weinig 

wapening. En door de vergroting van de lengte van het negatieve moment 

is de lengte van de steunpuntwapening te kort. 

Bijlage S ~ S. Liggersys-reem 5 
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Figuur 14 Schematisatie invloed afmeting e,paring 

6 Bijlage 5 ~ 5. Liggersysteem 
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In de algemene indeling van de verschillende vloersystemen is er vanuit 

gegaan dat de liggersystemen zijn opgebouwd uit homogene materialen 

zoals hout en staal. Een vloersysteem bestaande uit betonbalken en 

losse vloerdelen is geen realistische mogelijkheid. De balken en vloerdelen 

zijn meestal met elkaar verbonden zodat er een gecombineerd systeem 

ontstaat (3. Gecombineerdsysteem). Dit is de reden waarom bij deze 

randvoorwaarden wordt gesteld dat het aanbrengen van sparingen een 

gunstige invloed heeft op het bestaande vloersysteem. Wanneer er in een 

uitzonderlijke situatie toch sprake is van niet homogene liggers, moet 

bovenstaande conclusie in acht warden genomen. 

Naastliggende ligger 

>b: Het aanbrengen van een grotere sparing met een breedte die grater is 

dan de afstand van de liggers, kan een gunstige of een ongunstige 

invloed hebben op de bestaande naastliggende liggers. Bij korte 

sparingen wordt een groat gedeelte van het overgebleven vloerveld 

opgevangen door een raveelconstructie. Dit vloerveld geeft via de 

raveelconstructie een puntlast bij de oplegging op de bestaande ligger. 

Hoe grater het op te vangen vloerveld, hoe grater de puntlast, hoe 

ongunstiger de situatie voor de bestaande ligger. Daarnaast vervalt 

maar een klein gedeelte van het vloerveld wanneer er een korte sparing 

wordt aangebracht zodat deze gunstige invloed de ongunstige situatie 

niet kan opheffen. Bij een lange sparing warden de puntlasten kleiner en 

het vloerveld dat vervalt, wordt grater, waardoor de nieuwe situatie 

gunstiger kan warden dan de oude situatie, zoals is weergegeven in figuur 

14. 
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Figuur 15 Schematisatie invloed rlaats sparing 

In het veld waarin de sparing wordt gemaakt, neemt de spanning en de 

vervorming in de ligger toe, ten gevolge van de opiegreactie van de 

raveelconst-ructie. De spanning en de vervorming van de ligger kunnen 

afnemen wanneer een grate sparing wordt aangebracht waarbij de 

raveeiconstructie bij de opiegging van de ligger wordt opgelegd. De 

spanningst-oename vind plaats in het, veld en boven her steunpunt, zoals 

1s weergegeven in figuur 15. Door de toename van het st-eunpunt,moment 

neemt, oak de spanning roe in net, begin van het naastliggende veld. De 

vervormingen van c::1e t,wee liggervelden werKen tegengesteld gencht-. 

De plaat-s van het omsiagpunt van waaruit de nieuwe situatie gunstiger 

wordt dan de oude situatie, is oak afhankelijk van de piaat-s van de 

puntlast. Een puntlast in het midden van een balk heeft een grotere 

invloed op het veldmoment dan een puntlast bij de oplegging van een 

ligger. 

Bijlage 5 - 5. Liggersysteem 7 
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Figuur 16 Liggersysteem met sparing in de meest ongunstige situatie 

8 Bijlage 5 - 5. Liggersysteem 

Wanneer bovenstaande bevindingen warden samengevoegd, kan warden 

gesteld dat de meest ongunstige situatie voor de naastliggende liggers 

wordt bereikt wanneer een grate puntlast in het midden van de balk 

ontstaat, zoals in figuur 16 is weergegeven. Deze situatie ontstaat wanneer 

er een kleine sparing wordt aangebracht in het midden van een liggerveld. De 

meest gunstige situatie is een sparing met een grate lengte (tot maximaal 

de ligger lengte) waardoor kleine puntlasten ontstaan en een sparing waarbij 

de raveelconstructie bij de oplegging van de ligger wordt geplaatst, waardoor 

de puntlast minder invloed heeft op de vergroting van het maximale 

veldmoment (zie figuur 17). 

Wanneer er toch een ongunstige situatie ontstaat, moet er voor warden 

gezorgd dat de optredende spanning en vervorming, ten gevolge van de 

invloed van de puntlast, wordt verkleind. Dit kan door (plaatselijk) de ligger te 

verzwaren of in de meest extreme situatie, door de gehele ligger te vervangen. 
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Figuur 17 Liggersysteem met sparing in de gunstigste situatie 



figuur 18 Nieuwe s1tuat1e 

--------

Figuur 19 Schematisatie oude situatie 

Figuur 20 Schematisatie nieuwe situatie, doorbroken ligger 

Doorbroken ligger 

>b: Het aanbrengen van een grotere sparing met een breedte die grater is 

dan de afstand van de liggers, heeft een gunstige invloed op de 

doorbroken liggers (zie figuur 18). Bij doorgaande liggers is het 

st:eunpuntmoment: maat:gevend om de afmeting van de liggers t:e 

bepalen. Het: maximale st:eunpunt:moment: t:reedt op bij een volledige 

maximaie t?elast:ing met een maximale liggerlengte, zoais is weergegeven 

in figuur 19. Wanneer er een sparing wordt aangebracht en een gedeelte 

van de liggerlengt:e vervalt, verschuift de momentenlijn en wordt het: 

st:eunpuntmoment: kleiner. Het: veldmoment: wordt: echter grot:er maar 

blijft altijd kleiner dan het oude steunpunt:moment. Het maximale 

veldmoment ont:staat: wanneer er een ligger op t:wee st:eunpunt:en 

ontstaat ten gevolge van een sparing met een lengte van een t:otaal veld. 

De plaats van het momenten-nul-punt verschuift oak, zodanig dat de 

liggerlengt:e waar een negatief moment: optreedt, vergroot:, zoals in figuur 

20 is weergegeven. 

Voor homogene liggers heeft het aanbrengen van een sparing een 

gunstige invloed op het: bestaande vloersysteem. De doorsnede van de 

ligger over de gehele lengte is in de oude situatie bepaald aan de hand 

van het maat:gevende st:eunpuntmoment. Bij het aanbrengen van een 

sparing vindt er wel een verschuiving ptaat:s van het maximale moment:, 

maar deze is altijd kleiner of gelijk aan het moment waarmee de afmeting 

van de ligger 1s bepaald. De vergrot:ing van de iengte van het negatieve 

moment: heeft geen invioed omdat deze liggers 1sotroop zijn waardoor de 

e1genschappen in alle richtingen gelijk zijn. Trek en druk st:erkten zijn 

gelijk. 

Bij!age b - ':>. Liggersyst.eem 9 



10 Bijlage 5 - 5. Liggersysteem 

Voor niet homogene liggers, zoals gewapende betonliggers, heeft het 

aanbrengen van een sparing wel een ongunstige invloed op het bestaande 

vloersysteem. De hoeveelheid wapening is in de oude situatie afgestemd 

op de optredende momentenlijn. Er wordt een hoeveelheid 

steunpuntwapening en veldwapening bepaald. Bij een verschuiving van de 

momentenlijn, ten gevolge van het aanbrengen van een sparing, is er 

boven het steunpunt teveel wapening aanwezig en in het veld te weinig 

wapening. En door de vergroting van de lengte van het negatieve moment 

is de lengte van de steunpuntwapening te kart. 

In de algemene indeling van de verschillende vloersystemen is er vanuit 

gegaan dat de liggersystemen zijn opgebouwd uit homogene materialen 

zoals hout en staal. Een vloersysteem bestaande uit betonbalken en 

losse vloerdelen is geen realistische mogelijkheid. De balken en vloerdelen 

zijn meestal met elkaar verbonden zodat er een gecombineerd systeem 

ontstaat (3. Gecombineerdsysteem). Dit is de reden waarom bij deze 

randvoorwaarden wordt gesteld dat het aanbrengen van sparingen een 

gunstige invloed heeft op het bestaande vloersysteem. Wanneer er in een 

uitzonderlijke situatie toch sprake is van niet homogene liggers, moet 

bovenstaande conclusie in acht warden genomen. 

Aan de hand van de nieuwe randvoorwaarden dient een berekening te warden 

uitgevoerd waarbij moet warden gecontroleerd of de bestaande aangepaste 

vloerconstructie in de nieuwe situatie voldoet aan de gestelde constructieve 

eisen. 
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Figuur 2 Bovenaanzicht liggersysteem me-r; spanngen 

Bijlage 6 - 6. Bekisting plaatsysteem 

Randvoorwaarden: 

- sparing aant7rengen 1n bestaand vloersys-reem 

- 1 richting overspannende vloersys-remen 

- 2 velds overspanning 

- 6. bek1sting plaatsysteem 

- b = breedte plaat (afhankelijk van fabrikant) 

Consequenties voor de spanningsverdeling 

De bestaande spanningsverdeling wordt gunstig of ongunstig be"i"nvloed door 

het aanbrengen van een sparing met de volgende breedte: 

<b: gelijk / ongunstig be·1·nvloed 

=b: ongunstig be·1·nvloed 

ongunstig be·1·nvloed 

Bijlage 6 - 6. Bekisting plaatsyeteem 1 
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Figuur 2 Doorsnede nieuwe situatie bekisting plaatsysteem met sparing <b 

Figuur 3 Nieuwe situatie sparing groter dan kleine leiding sparing 

2 B'ljlage 6 - 6. Bekisting plaatsysteem 

Oorzaak van de consequentie voor de spanningsverdeling 

De oorzaak van de gewijzigde spanningsverdeling door het aanbrengen van 

een sparing met de volgende breedte: 

Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de breedte van de 

bekistingplaat, -cen behoeve van kleine leidingen, is de nieuwe situatie 

ongeveer gelijk aan de oude situatie. Deze sparingen hebben nauwelijks 

invloed op het krachtenspel van de totale betonvloer, mits de leidingen 

tussen de wapening warden aangebracht, zoals is weergegeven in figuur 

2. De maximale afmeting van de sparing is afhankelijk van de hart op 

hart afstand van de aanwezige wapening. 

<bl=bl>b: Voor een sparing met een breedte die grater is dan de breedte van 

kleine leidingen, is de nieuwe situatie ongunstiger dan de oude situatie. 

Bij deze sparingen wordt de krachtenoverdracht en de vloer over een 

bepaalde breedte doorbroken, zoals is weergegeven in figuur 3. De 

vloerplaat en de wapening kunnen de krachten niet meer direct afdragen 

aan de verticale constructie-onderdelen. T er plaatse van de doorbreking 

verdwijnt de spanning in de vloer en in de bestaande vloer ligt geen extra 

materiaal om de krachten om de sparing heen te kunnen buigen. Hierdoor 

ontstaat een spanningsverstoring in de gehele vloer en random de 

sparing. Deze verstoring kan leiden tot grate piekspanningen en een 

grate toename van de dwarskracht. Door de plaats en de grootte van de 

sparing te varieren, is de ongunstige invloed van het aanbrengen van een 

sparing te be'i'nvloeden. Het onderzoek naar de invloed van de plaats en 

de grootte van de sparing is beschreven in bijlage B. 

Wanneer in de vloer voorspanwapening zonder aanhechting is gebruikt, 

verdwijnt de samenwerking tussen beton en wapeningsstaal waardoor de 

opneembare spanning over de gehele lengte van de vloer verdwijnt. 



Figuur 4 N1euwe s1tuat1e verkort,ng tietonv!oer door aantirengen sparing 

Naast de h1ervoor beschreven probiemen on-r;staan er ook problemen 

doorda-r; het mechanica- model van de vioer c.q. van een vloersuook 

veranclert;. Deze verandenng onts-r;aa-r; wanneer een grote sparing wordt 

gemaakt; vanaf cle rand van cle plaa-r; waardoor de vloerst;rook wordt 

verkor-r;. Hierdoor verschuift de moment;enlijn en wordt he-r; maximale 

steunpun-r;momen-r; kleiner. Her, veldmoment wordt echter grot;er en 

bereikt een maximaie waarde wanneer er een sparing wordt gemaakt met; 

een lengte van een totaal veld, zoals in figuur 4 is weergegeven. Bij deze 

sparing ontstaa-r; er een veldstrook op twee steunpunten, met een 

maximaal veldmoment en twee steunpuntmomenten gelijk aan nul. Het 

maximale veldmoment in de nieuwe situatie wordt nooit grater dan het 

steunpuntmoment in de oude situatie. 

Bijiage 6 - 6. Bekisting plaatsysteem 3 
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Figuur 5 Plaats sparingen 2 velds overspannend vloersysteem 

4 Bijlage 6 - 6. Bekisting plaatsysteem 

B 

Conclusie en aanbeveling 

De conclusie en een eventuele aanbeveling van het aanbrengen van een 

sparing met de volgende breedte: 

<b: Het aanbrengen van een kleine sparing (kleine leidingen) heeft geen 

invloed op het bestaande vloersysteem wanneer deze tussen de 

wapening wordt gezaagd en/of geboord tussen de wapening. Hierbij gaat 

de voorkeur uit naar ronde sparingen. 

<bl=bl>b: Het aanbrengen van een sparing die grater is dan een sparing ten 

behoeve van een kleine leiding, heeft altijd een ongunstige invloed op het 

bestaande vloersysteem. De krachten kunnen niet om de sparing heen 

warden geleid doordat er te weinig materiaal op de juiste plaats 

aanwezig is. 

Door de plaats van de sparing te varieren, is de ongunstige invloed van 

het aanbrengen van een sparing te be·1·nvloeden. Het aanbrengen van een 

sparing, op de plaats waar in de oude situatie het moment maximaal 

was, heeft een grote consequentie voor de wapening van de vloer en 

omgekeerd. Bij het aanbrengen van een sparing, op de plaats waar in de 

oude situatie het moment minimaal was maar de dwarskracht maximaal 

was, moet het nieuwe schuifspanningverloop warden gecontroleerd. In een 

aantal gevallen kan de verstoring in het spanningsverloop en het 

krachtenverloop kleiner zijn dan bij een een velds overspannende 

betonvloer, wanneer gebruik wordt gemaakt van het steunpuntmoment. 

In een betonvloer die op drie steunpunten is opgelegd, kan een sparing A, 

B, C of een variant tussen A, B en C warden aangebracht, zoals in figuur 

5 is weergegeven. Het onderzoek naar de invloed van de plaats van de 

sparing is beschreven in bijlage B. 



Kleine 

spanningstoename 

Spanningstoename 

Gelijk aan oude situatie 
of een spanningsafname 

Figuur 6 Momentenverloop gekoppeld aan spanningst.oename vloer 

Door de grootte van de sparing te varieren kunnen eventuele 

p1ekspanningen warden gereduceerd waardoor de s1tuatie minder 

ongunstiger kan warden. In he-r onderzoek, verwerkt in bijlage B, is 

beschreven dat door het- aanbrengen van een sparing, een 

spanningsvers-ronng en spanningstoename kan ont-st-aan, wat- een 

ongunst-ige 1nvloed heeft op het l:7estaande vloersyst-eem. Aan de hand 

van de vorm van het- moment-enverloop en het dwarskrachtenverloop zijn 

er een aantal spanningstoename te onderscheiden. In figuur 6 is een 

moment-enlijn weergegeven. Deze toenamen zijn niet direct te koppelen 

aan een type sparing met een bepaalde afmeting. De vorm van het 

momentenverloop en het dwarskrachtenverloop is we/ te koppelen aan de 

toename zoals hiernaast is weergegeven. 

Voor iedere nieuwe situatie moet het- spanningsverloop warden bekeken. 

Door de grootte van de sparing te varieren wordt het spanningsverioop 

ook gevarieerd en kan de spanningstoename warden be'1'nvloed. 

Om de spanningstoename nog verder te kunnen reduceren gaat de 

voorkeur uit naar sparingen die symmetrisch in de breedte van de vloer 

warden aangebracht. 

Bij!age 6 ~ 6. Bekist,ng plaatsysteer,, 5 
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Figuur 7 Nieuwe situatie verkorting betonvloer door aanbrengen sparing 

6 Bijlage 6 - 6. Bekisting plaatsysteem 

Naast de hiervoor beschreven piekspanningen ontstaan er oak problemen 

doordat het mechanica- model van de vloer c.q. van een vloerstrook 

verandert. Deze verandering ontstaat wanneer een grate sparing wordt 

gemaakt vanaf de rand van de plaat waardoor de vloerstrook wordt 

verkort. Hierdoor verschuift de momentenlijn, zoals in figuur 7 en 4 is 

weergegeven. Bij doorgaande niet homogene vloeren warden de 

betondoorsnede, de steunpuntwapening en de veldwapening apart 

berekend. 

Voor de vloerstroken naast de sparing treedt het maximale 

steunpuntmoment op bij een volledige maximale belasting. Wanneer er 

een sparing naast deze vloerstroken wordt aangebracht en een gedeelte 

van de belasting vervalt, verschuift de momentenlijn en wordt het 

steunpuntmoment kleiner. Het veldmoment wordt echter grater maar 

blijft altijd kleiner dan het oude steunpuntmoment. De plaats van het 

momenten-nul-punt verschuift oak, zodanig dat de lengte van de 

vloerstrook waar een negatief moment optreedt, wordt vergroot. 

Voor de vloerstroken ter plaatse van de sparing treedt het maximale 

steunpuntmoment op bij een volledige maximale belasting met een 

maximale vloerstrooklengte. Wanneer er een sparing wordt aangebracht 

en een gedeelte van de vloerstrook vervalt, verschuift de momentenlijn en 

wordt het steunpuntmoment kleiner. 

Het veldmoment wordt echter grater maar blijft altijd kleiner dan het 

oude steunpuntmoment. Het maximale veldmoment ontstaat wanneer er 

een ligger op twee steunpunten ontstaat ten gevolge van een sparing 

met een lengte van een totaal veld. De plaats van het momenten-nul

punt verschuift oak, zodanig dat de lengte van de vloerstrook waar een 

negatief moment optreedt, wordt vergroot. 



Voor niet homogene vloeren zoals een gewapende betonvioer, heeft het 

aanbrengen van een sparing een ongunstige invloed op het bestaande 

vioersysteem. De hoeveelheid wapening is in de oude situatie afgestemd 

op de optredende momentenlijn. Er wordt een hoeveelheid 

S"teunpuntwapening en veldwapening bepaald. Bij een verschuiving van de 

momentenlijn, ten gevolge van het aanbrengen van een sparing, is er 

boven het steunpunt teveel wapening aanwezig en in het veld te weinig 

wapening. Door de vergroting van de lengte van het negatieve moment is 

de lengte van de steunpuntwapening te kart. 

Aanbeveling 

Een sparing 1n een nieuwe vloer, wordt opgenomen door een 

"raveelconstructie" die in de vloer is verwerkt door middel van 

verstevigde stroken random de sparing. In deze stroken wordt extra 

wapening opgenomen die de krachten am de sparing heen kunnen buigen. 

Wanneer in een later stadium een sparing moet warden aangebracht, is 

er geen extra wapening in de bestaande vloer aanwezig. Eventuele 

aplassingen hiervoar geven voornamelijk uitvoeringtechnische prablemen, 

omdat er geen materiaai meer in de massieve betonviaer kan warden 

aangebracht die de krachten kan afbuigen. Oplossingen die we! enigszins 

mogelijk zijn, zijn diegene die ma-reriaal buitenom de vloer met sparing 

aanbrengen. In haafdstuk 4.3 van het hoofdrapport warden magelijke 

oplossingen beschreven vaor de hiervoor genoemde problemen. 

Aan de hand van de nieuwe randvoarwaarden dient een berekening te warden 

uitgevaerd waarbij maet warden gecontroleerd of de bestaande aangepaste 

vioerconstructie in de nieuwe situatie voldoet aan de gestelde constructieve 

e1sen. 

BLJ!age 6 - 6. Beki5trng plaat5ysteem 7 
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Figuur 1 Bovenaanzicht liggernysteem nieuwe situatie 
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Bijlage 7 - 7. Liggersysteem 

Randvoorwaarden: 

- sparing aanl7rengen in bestaand vloersysteem 

- 1 richting overspannende vloersystemen 

- 3 velds overspanning 

- 7. liggersysteem 

- b = afstand tussen de liggers 

Consequenties voor de spanningsverdeling 

De bestaande spanningsverdeling wordt gunstig of ongunstig be'i'nvloed door 

het aanbrengen van een sparing met de volgende breedte: 

gelijk / gunstig be'i'nvloed 

=b: gunstig ge'i'nvloed 

>I?: gunstiger / ongunstig be'i'nvloed 

Bijlage 7 - 7, L,ggersysteem 



I rn 
I I 

Figuur 2 Bovenaanzicht sparing <b met lichte raveelconstructie 

Figuur 3 Schematisatie oude situatie 
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Figuur 4 Schematisatie nieuwe situatie, sparing aan de rand en in het midden 

2 Bijlage 7 - 7. Liggersysteem 

Oorzaak van de consequentie voor de spanningsverdeling 

De oorzaak van de gewijzigde spanningsverdeling door het aanbrengen van 

een sparing met de volgende breedte: 

<b: Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de afstand van de 

liggers, ten behoeve van kleine leidingen, is de nieuwe situatie gelijk aan de 

oude situatie. Deze sparingen hebben nauwelijks invloed op de 

krachtenafdracht van de vloerdelen naar de liggers. 

<b: Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de afstand van de 

liggers, ten behoeve van grotere rechthoekige sparingen, is de nieuwe 

situatie oak gelijk aan de oude situatie. Bij deze sparingen is een lichte 

raveelconstructie nodig om het uiteinde van de doorbroken vloerdelen op 

te vangen, zoals is weergegeven in figuur 2. De raveelconstructie zorgt 

voor een extra puntlast op de liggers, maar ter plaatse van de sparing 

vervalt een deel van het vloerveld of van het gehele vloerveld, zodat de 

optredende spanning en vervorming ongeveer gelijk blijven. 

=b: Voor sparingen met een breedte die gelijk is aan de afstand van de 

liggers, is de nieuwe situatie gunstiger dan de oude situatie. Bij deze 

sparingen wordt het oppervlak van het belastende vloerveld verkleind 

doordat het vloerveld ter plaatse van de sparing geheel verdwijnt, zoals 

is weergegeven in figuur 3 en 4. 



Figuur 5 Nieuwe e;ituatie 
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F1guur 6 Schematisatie oude situat1e 
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Figuur 7 Schemat1e;atie n,euwe e;1tuat1e aoororoKen ligger 
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>b: Voor spanngen met een breedte die grater is dan de afstand van de 

!1ggers, kan ae nieuwe s1tuatie gunstiger of ongunstiger zijn voor de 

!7estaande liggers die naast ae sparing i1ggen en niet warden doorbroken. 

Doordat bij deze sparingen een ligger wordt doorbroken, moet het uite1nde 

van deze ligger warden ondersteund door een raveelconstructie die op de 

naastliggende iiggers wordt opgelegd, zoals is weergegeven in figuur 5. De 

oplegreactie (puntlast) van de raveelconstructie kan voor een ongunstige 

situatie zorgen voor de naast liggende liggers, dit ten gevolge van een 

extra dwarskracht. Maar ter plaatse van de sparing verdwijnt het gehele 

vloerveld, waardoor de naast liggende liggers minder zwaar warden belast 

en de nieuwe situatie weer gunstiger kan warden dan de oude situatie. Het 

omslagpunt van waaruit de nieuwe situatie gunstiger wordt dan de oude 

situatie, 1s in een voorbeeld uitgerekend waarbij de plaats van de 

puntlasten en de lengte van de q-iasten warden gevarieerd. De resultaten 

hiervan zijn weergegeven in bijlage A. 

>b: \/oar spanngen met een breedte die grater is dan de afstand van de 

liggers, Kan de nieuwe situatie gunstiger of ongunstiger zijn voor de liggers 

die ten gevolge van de sparing warden doorbroken. De doorbroken ligger 

wordt verkort waarbij de momentenlijn verschuift. Boven een van de 

steunpunten wordt het maximale moment grater. Het moment van het 

middenveld wordt oak grater, maar nooit grater dan het 

steunpuntmoment in de oude situatie. Het steunpuntmoment bereikt een 

maximale waarde wanneer er een sparing wordt gemaakt met een lengte 

van een totaal veld, zoals is weergegeven in figuur 6 en 7. Bij deze sparing 

ontstaat er een ligger op drie steunpunten. Wanneer er een sparing wordt 

gemaakt die grater 1s dan een totaal veld, dan neemt het 

steunpuntmoment weer in waarde af. Het veldmoment bereikt een 

maximale waarde wanneer er een sparing wordt gemaakt met een lengte 

van twee totaie velden. Bij deze sparing ontstaat er een ligger op twee 

steunpunten. Het veidmoment in ae nieuwe situatie wordt echter noo1t 

grater dan het steunpuntmoment in de oude situatie. 

Bijlaqe 7 - 7. Ligger5y5t-eem 3 
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Figuur 8 Bovenaanzicht sparing <bin het midden van het veld 

Figuur 9 Schematisatie invloed afmeting sparing 

4 Bijlage 7 - 7. Liggersysteem 

Conclusie en aanbeveling 

De conclusie en een eventuele aanbeveling van het aanbrengen van een 

sparing met de volgende breedte: 

<b: Het aanbrengen van een kleine sparing (kleine leidingen) heeft geen invloed op 

het bestaande vloersysteem wanneer deze in het vloersysteem wordt 

gezaagd en/of geboord. Hierbij gaat de voorkeur uit naar ronde sparingen. 

<b: Het aanbrengen van een grotere sparing met een breedte die kleiner is dan de 

afstand van de liggers, heeft nauwelijks invloed op het bestaande 

vloersysteem. De raveelconstructie zorgt voor een extra puntlast op de 

liggers, maar ter plaatse van de sparing vervalt een dee[ van het vloerveld of 

van het gehele vloerveld, zodat de optredende spanning en vervorming 

ongeveer gelijk blijven. Om de invloed van de puntlasten te verkleinen gaat de 

voorkeur uit naar een sparing met een breedte die ongeveer gelijk is aan de 

afstand van de liggers, zodat de oplegreacties uit de raveelconstructie zo 

klein mogelijk warden gehouden, zoals is weergegeven in figuur 8 en 9. 

Daarnaast moet de raveelconstructie zo dicht mogelijk bij de oplegging van 

de liggers warden aangebracht, zodat de invloed van de puntlasten op het 

veldmoment zo klein mogelijk wordt gehouden, zoals is weergegeven in figuur 

10 en 11. 
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Figuur 10 Bovenaanzicht sparing < b aan de rand van het veld 
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Figuur 11 Schematisatie invloed plaats sparing 



Figuur 12 Schematisatie oude s1tuatoie 

Figuur 13 Schematisatie nieuwe situatie, sparing =b in randveld en in middenveld 

=b: Het- aanl7rengen van een grot-ere sparing met, een breedte die gelijk is aan de 

afst-an.:::1 van de liggers, kan een gunst-ige invioed hebben op het, best-aande 

vloersyst-eerrL 

Bij doorgaande liggers is het steunpuntmoment maatgevend am de afmeting 

van de liggers te bepalen. Het maximale steunpuntmoment treedt op bij een 

volledige maximale belasting. Wanneer er een sparing wordt aangebracht en 

een gedeelte van de belasting vervalt, verschuift de momentenlijn en wordt 

het steunpuntmoment kleiner. Het veldmoment wordt echter grater maar 

blijft altijd kleiner dan het oude st-eunpuntmoment-. De plaats van het 

momenten-nul-punt verschuift oak, zodanig dat de liggerlengt,e waar een 

negatief moment, opt-reedt, vergroot, zoals is weergegeven in figuur 12 en 13. 

Voor homogene liggers heeft het aanbrengen van een sparing een gunstige 

invloed or het best-aande vioersysteem. De doorsnede van de ligger over de 

geheie lengte is in de oude situatie bepaald aan de hand van het 

maat-gevende st-eunpunt-moment-. Bij het aanbrengen van een sparing vindt er 

wei een verschuiving plaats van het, maximale moment., maar deze 1s altijd 

kle1ner dan het, moment- waarmee de afmeting van de ligger is bepaald. De 

vergroting van de lengt-e van het negat1eve moment heeft geen invloed omdat 

deze liggers isotroop zijn waardoor de eigenschappen in alle richtingen gelijk 

zijn. Trek en druk sterkten zijn aan elkaar gelijk. 

Voor niet homogene liggers, zoals gewapende betonliggers, heeft het 

aanbrengen van een sparing wel een ongunstige invloed op het bestaande 

vloersysteem. De hoeveelheid wapening is in de oude situatie afgestemd op de 

optredende momentenlijn. Er wordt een hoeveelheid steunpuntwapening en 

veidwapening bepaald. Bij een verschuiving van de momentenlijn, t,en gevolge 

van het, aanl7rengen van een sparing, is er boven het steunpunt teveel 

wapening aanwezig en in het veld te weinig wapening. Door de vergroting van 

de lengt,e van het, negatieve moment is de lengte van de steunpuntwapening 

re kart. 

Bij!age 7 - 7. Liggersystoeem 5 
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Figuur 14 Schematisatie invloed afmeting sparing 
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In de algemene indeling van de verschillende vloersystemen is er vanuit 

gegaan dat de liggersystemen zijn opgebouwd uit homogene materialen 

zoals hout en staal. Een vloersysteem bestaande uit betonbalken en 

losse vloerdelen is geen realistische mogelijkheid. De balken en vloerdelen 

zijn meestal met elkaar verbonden zodat er een gecombineerd systeem 

ontstaat 

(3. Gecombineerdsysteem). Dit is de reden waarom bij deze 

randvoorwaarden wordt gesteld dat het aanbrengen van sparingen een 

gunstige invloed heeft op het bestaande vloersysteem. Wanneer er in een 

uitzonderlijke situatie toch sprake is van niet homogene liggers, moet 

bovenstaande conclusie in acht worden genomen. 

Naastliggende ligger 

>b: Het aanbrengen van een grotere sparing met een breedte die grater is 

dan de afstand van de liggers, kan een gunstige of een ongunstige 

invloed hebben op de bestaande naastliggende liggers. Bij korte 

sparingen wordt een groat gedeelte van het overgebleven vloerveld 

opgevangen door een raveelconstructie. Dit vloerveld geeft via de 

raveelconstructie een puntlast bij de oplegging op de bestaande ligger. 

Hoe groter het op te vangen vloerveld, hoe groter de puntlast, hoe 

ongunstiger de situatie voor de bestaande ligger. Daarnaast vervalt 

maar een klein gedeelte van het vloerveld wanneer er een korte sparing 

wordt aangebracht zodat deze gunstige invloed de ongunstige situatie 

niet kan opheffen. Bij een lange sparing worden de puntlasten kleiner en 

het vloerveld dat vervalt, wordt groter, waardoor de nieuwe situatie 

gunstiger kan warden dan de oude situatie (zie figuur 14). 
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Figuur 15 Schemat,satie invloecl piaats sparing, sparing ranclvelcl 

F1guur 16 Schematisat,e 1nv1oed plaats sparing, sparing m,daenvela 

Naast liggende ligger, sparing in randveld 

>b: Wanneer in het randveld de sparing wordt gemaakt, neemt de spanning 

en de vervorming in de ligger toe, dit ten gevolge van de oplegreactie van 

de raveeiconstructie. De spanning en de vervorming van de ligger kunnen 

afnemen wanneer een grate sparing wordt aangebracht waarbij de 

raveelconstructie bij de oplegging van de ligger wordt opgelegd, zoals is 

weergegeven in figuur 15. De spanningstoename vindt plaats in het veld 

en boven het eerste steunpunt. Door de toename van het eerst 

steunpuntmoment neemt oak de spanning toe in het begin van het 

middenveld. De vervormingen van deze twee liggervelden werken 

tegengesteld gericht. De vervormingsverandering van het middenveld is 

echter kle1ner dan van het randveld waarin de sparing is aangebracht. 

Door de toename van het eerst steunpuntmoment neemt het tweede 

steunpuntmoment af, waardoor de spanning afneemt in het derde veld. 

De vervormingverandenng van het eerste veld heeft nauwelijks invloed op 

de vervorming van het derde veld, zodat de nieuwe situatie voor het 

derde veld ongeveer gelijk blijft aan de oude situatie. 

Naast liggende ligger, sparing in middenveld 

>b: Wanneer in het middenveld de sparing wordt gemaakt, neemt de 

spanning en de vervorming in de ligger toe, dit ten gevolge van de 

oplegreactie van de raveelconstructie. De spanning en de vervorming van 

de ligger kan afnemen wanneer een grate sparing wordt aangebracht 

waarbij de raveelconstructie bij de opiegging van de ligger wordt 

opgelegd. De spanningstoename vind plaats in het veld en boven de twee 

steunpunten. Door de toename van de steunpuntmomenten neemt oak 

de spanning toe in ae randvelden, zoals 1s weergegeven in figuur 16. De 

vervormingen van de twee randvelden werken tegengesteld gericht aan de 

vervorming van het middenveld. De vervormingsverandering van de 

randvelden zijn wel kleiner dan die van het middenveld. De 

vormverandering van het m1ddenveld heeft echter meer invloed op de 

vervorming van de overige velden dan wanneer de sparing in een randveld 

wordt aangebracht. 
Bijlage 7 - 7. L,ggersysteem 7 
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Figuur 17 Liggersysteem met sparing ,n de meest ongunstige situat,e, 

sparing aan rand en in het middenveld 
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De plaats van het omslagpunt van waaruit de nieuwe situatie gunstiger 

wordt dan de oude situatie, is oak afhankelijk van de plaats van de 

puntlast. Een puntlast in het midden van een balk heeft een grotere 

invloed op het veldmoment dan een puntlast bij de oplegging van een 

ligger. 

Wanneer bovenstaande bevindingen warden samengevoegd, kan warden 

gesteld dat de meest ongunstige situatie voor de naastliggende liggers 

wordt bereikt wanneer een grate puntlast in het midden van de balk 

ontstaat, zoals in figuur 17 is weergegeven. Deze situatie ontstaat wanneer 

er een kleine sparing wordt aangebracht in het midden van een liggerveld. De 

meest gunstige situatie is een sparing met een grate lengte (tot maximaal 

de ligger lengte) waardoor kleine puntlasten ontstaan en een sparing waarbij 

de raveelconstructie bij de oplegging van de ligger wordt geplaatst, waardoor 

de puntlast minder invloed heeft op de vergroting van het maximale 

veldmoment (zie figuur 18). 

Wanneer er toch een ongunstige situatie ontstaat, moet er voor warden 

gezorgd dat de optredende spanning en vervorming, ten gevolge van de 

invloed van de puntlast, wordt verkleind. Dit kan door (plaatselijk) de ligger te 

verzwaren of in de meest extreme situatie, door de gehele ligger te vervangen. 

r · 
I I 

I 

I 
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Figuur 18 Liggersysteem met sparing in de gunstigste situatie, 

sparing aan rand en in het middenveld 
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Figuur 18 Schematie>at1e outle Bituatie 
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figuur 19 Schematie>at,e n,euwe e,1tuat1e cloorvroken ligger 

Doorbroken ligger 

>b: Het aanbrengen van een grotere sparing met een breedte die grater is 

dan de afstand van de liggers, kan een gunstige of een ongunstige 

invloed hebben op de doorbroken liggers. 

Bij doorgaande liggers is het steunpuntmoment maatgevend om de 

afmeting van de liggers te bepalen. Het maximale steunpuntmoment 

treedt op bij een volledige maximale belasting met een maximale 

liggerlengte. Wanneer er een sparing wordt aangebracht en een gedeelte 

van de liggerlengte vervalt, verschuift de momentenlijn. Boven een van de 

steunpunten wordt het maximale moment grater. Het moment van het 

middenveid wordt ook grater, maar nooit grater dan het 

steunpuntmoment, in de oude situatie. Het steunpuntmoment bereikt 

een maximale waarde wanneer er een sparing wordt gemaakt met een 

iengt-e van een totaal veld, zoals 1s weergegeven in figuur 18 en 19. Bij 

deze sparing ontstaat er een ligger op drie st-eunpunten. Wanneer er een 

sparing wordt gemaakt die grater is dan een totaal veld, dan neemt het 

steunpuntmoment weer in waarde af. Het veldmoment bereikt een 

max1male waarde wanneer er een sparing wordt gemaakt met een lengte 

van twee totale velden. Bij deze sparing ontstaat er een ligger op twee 

steunpunten. Het veldmoment in de nieuwe situatie wordt echter nooit 

grater dan het steunpuntmoment in de oude situatie. De plaats van het 

momenten-nul-punt verschuift ook, zodanig dat de liggerlengte waar een 

negatief moment optreedt, vergroot. 

Voor homogene liggers kan het aanbrengen van een sparing een gunstige 

of een ongunstige invloed hebben op het bestaande vloersysteem. De 

doorsnede van ae ligger over de gehele lengte is in de oude situatie 

bepaald aan de hand van het maatgevende steunpuntmoment. Bij het 

aanbrengen van een sparing vindt er een verschuiving plaats van her, 

max1maie moment, waarbij een van de steunpuntmomenten grot-er kan 

warden. De vergroting van ae lengte van het negatieve moment heeft 

geen invloed omdat deze liggers isotroop zijn waardoor de eigenschappen 

in alle richtingen gelijk zijn. Trek en druk sterkten zijn aan elkaar gelijk. 

Bijlage 7 - 7. Liggernye,teem 9 
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Voor niet homogene liggers, zoals gewapende betonliggers, heeft het 

aanbrengen van een sparing altijd een ongunstige invloed op het 

bestaande vloersysteem. De hoeveelheid wapening is in de oude situatie 

afgestemd op de optredende momentenlijn. Er wordt een hoeveelheid 

steunpuntwapening en veldwapening bepaald. Bij een verschuiving van de 

momentenlijn, ten gevolge van het aanbrengen van een sparing, is erboven 

het steunpunt teveel wapening aanwezig en in het veld te weinig 

wapening. En door de vergroting van de lengte van het negatieve moment 

is de lengte van de steunpuntwapening te kart. 

In de algemene indeling van de verschillende vloersystemen is er vanuit 

gegaan dat de liggersystemen zijn opgebouwd uit homogene materialen 

zoals hout en staal. Een vloersysteem bestaande uit betonbalken en 

losse vloerdelen is geen realistische mogelijkheid. De balken en vloerdelen 

zijn meestal met elkaar verbonden zodat er een gecombineerd systeem 

ontstaat (3. Gecombineerd systeem). Dit is de reden waarom bij deze 

randvoorwaarden wordt gesteld dat het aanbrengen van sparingen een 

gunstige invloed heeft op het bestaande vloersysteem. Wanneer er in een 

uitzonderlijke situatie toch sprake is van niet homogene liggers, moet 

bovenstaande conclusie in acht warden genomen. 
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~,guur 20 Schemat1sat1e van out1e s,wat,e naar nieuwe s1tuat1e van '1e doort,roken l1gge' 

Wanneer de hiervoor beschreven bevindingen warden samengevoegd, kan 

warden gesteld dat de meest ongunstige situatie voor de doorbroken 

ligger wordt bereikt wanneer een sparing wordt gemaakt in een van de 

randvelden waarbij een gedeelte of het gehele veld wordt verwijderd. 

Hierdoor wordt boven een van de steunpunten het moment grater. De 

voorkeur gaat uit naar een sparing met een grotere lengte dan een 

wtaal veld, zodat het st-eunpuntmoment in de nieuwe situatie kleiner 

wordt clan in de oude situatie. Wanneer het niet mogelijk is om de sparing 

grot-er te maken, zijn er een aantai mogelijkheden om de ongunstige 

situatie te verbeteren. De totale ligger kan warden vervangen door een 

ligger met een zwaarder profiel, of het mechanica model van de ligger 

worclt gewijzigd in een ligger op twee steunpunten door boven de 

steunpunten een scharn1er aan te brengen. Hierdoor zijn de momenten in 

c:1e steunpunten overal gelijk aan nul en bereikt het veldmoment zijn 

maximale waarde. Deze waarde is echter nooit grater dan de waarde van 

het oude steunpuntmoment. Voor de laatste oplossing wordt uitgegaan 

van homogene liggers. Voor de argumentatie hiervan wordt verwezen naar 

de hiervoor beschreven conclusie. 

Bijlage 7- 7. Liggersysteem 11 



12 Bijlage 7 - 7. Liggersysteem 



i 
I; 

--:T 
I I 

I 

·1 
I 
I 

-it-
! 

• I 

j t 

Figuur 3 Bovenaanz1cht l1ggersysteem met sparingen 

=b 

Bijlage 8 - 8. Bekisting plaatsysteem 

Randvoorwaarden: 

- sparing aanbrengen in bestaand vloersyst,eem 

- 1 richting overspannende vloersyst,emen 

- 3 velds overspanning 

- 8. bekisting plaatsysteem 

- t:7 = t:7reedte plaar, (afhankelijk van fabrikant) 

Consequenties voor de spanningsverdeling 

De best,aande spanningsverdeling wordt gunstig of ongunstig be'i'nvloed 

door het aanbrengen van een sparing met de volgende breedte: 

<b: 

=b: 

gelijk / ongunstig be'J'nvloed 

ongunstig be"i'nvloed 

>b: ongunstig be'J'nvloed 

Bijlage 8 - 8. Bekisting plaatsysteem 1 
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Figuur 2 Doorsnede nieuwe sit;uat;ie bekist;ing plaatsysteem met; sparing < b 

I 

Figuur 3 Nieuwe sit;uat;ie sparing grot;er dan kleine leiding sparing 

2 Bij!age 8 - 8. Bekist;ing plaatsyst,eem 

Oorzaak van de consequentie voor de spanningsverdeling 

De oorzaak van de gewijzigde spanningsverdeling door het aanbrengen 

van een sparing met de volgende breedte: 

<b: Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de breedte van de 

bekistingplaat, ten behoeve van kleine leidingen, is de nieuwe situatie 

ongeveer gelijk aan de oude situatie. Deze sparingen hebben 

nauwelijks invloed op het krachtenspel van de totale betonvloer, mits 

de leidingen tussen de wapening warden aangebracht, zoals in figuur 

2 is weergegeven. De maximale afmeting van de sparing is afhankelijk 

van de hart op hart afstand van de aanwezige wapening. 

<bl=bl>b: Voor een sparing met een breedte die grater is dan de breedte 

van kleine leidingen, is de nieuwe situatie ongunstiger dan de oude 

situatie. Bij deze sparingen wordt de krachtenoverdracht en de vloer 

over een bepaalde breedte doorbroken, zoals in figuur 3 is 

weergegeven. De vloerplaat en de wapening kunnen de krachten niet 

meer direct afdragen aan de verticale constructie-onderdelen. T er 

plaatse van de doorbreking verdwijnt de spanning in de vloer en in de 

bestaande vloer ligt geen extra materiaal am de krachten am de 

sparing heen te kunnen buigen. Hierdoor ontstaat een 

spanningsverstoring in de gehele vloer en random de sparing. Deze 

verstoring kan leiden tot grate piekspanningen en een grate toename 

van de dwarskracht. Door de plaats en de grootte van de sparing te 

varieren, is de ongunstige invloed van het aanbrengen van een 

sparing te ber·nvloeden. Het onderzoek naar de invloed van de plaats 

en de grootte van de sparing is beschreven in bijlage B. 

Wanneer in de vloer voorspanwapening zonder aanhechting is 

gebruikt, verdwijnt de samenwerking tussen beton en wapeningsstaal 

waardoor de opneembare spanning over de gehele lengte van de vloer 

verdwijnt. 
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Figuur 4 N,euwe s1tuar1e verKo,t;1ng t,etonvloer aoor aanrren0en sparin0 

Naast de hiervoor beschreven problemen ontstaan er oak problemen 

doordat het mechanica- model van de vloer c.q. van een vloerstrook 

verandert. Wanneer een sparing wordt gemaakt wordt een 

vloerstrook verkort, waardoor de momentenlijn verschuift. Boven een 

van de steunpunten wordt het maximale moment grater. Het 

moment van het middenveid wordt oak grater. Het 

steunpuntmoment bereikt een maximale waarde wanneer er een 

sparing wordt gemaakt met een lengte van een totaal veld. Bij deze 

sparing ontstaat er een ligger op dne steunpunten. Wanneer er een 

sparing wordt gemaakt die grater is dan een totaal veld, dan neemt 

het steunpuntmoment weer in waarde af. Het veldmoment bereikt 

een maximale waar&te wanneer er een sparing wordt gemaakt met 

een lengte van twee totale velden. Bij deze sparing ontstaat er een 

ligger op twee steunpunten (zie figuur 4 ). 

Bij!age 8 ~ 8. Bekisting p!aatsysteem 3 
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Figuur 5 Plaats sparingen 3 velds overspannend vloersysteem 

4 Bijlage 8 - 8. Bekisting p!aatsysteem 
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Conclusie en aanbeveling 

De conclusie en een eventuele aanbeveling van het aanbrengen van een 

sparing met de volgende breedte: 

<b: Het aanbrengen van een kleine sparing (kleine leidingen) heeft geen 

invloed op het bestaande vloersysteem wanneer deze tussen de 

wapening wordt gezaagd en/of geboord tussen de wapening. Hierbij 

gaat de voorkeur uit naar ronde sparingen. 

<bl=bl>b: Het aanbrengen van een sparing die grater is dan een sparing 

ten behoeve van een kleine leiding, heeft een ongunstige invloed op 

het bestaande vloersysteem, met een enkele uitzondering. De 

krachten kunnen niet am de sparing heen warden geleid doordat er te 

weinig materiaal op de juiste plaats aanwezig is. 

Door de plaats van de sparing te varieren, is de ongunstige invloed 

van het aanbrengen van een sparing te be'i'nvloeden. Het aanbrengen 

van een sparing, op de plaats waar in de oude situatie het moment 

maximaal was, heeft een grate consequentie voor de wapening van de 

vloer en omgekeerd. Bij het aanbrengen van een sparing, op de plaats 

waar in de oude situatie het moment minimaal was maar de 

dwarskracht maximaal was, moet het nieuwe schuifspanningverloop 

warden gecontroleerd .. In een betonvloer die op vier steunpunten is 

opgelegd, kan een sparing A, B, C, D of een variant hiertussen warden 

aangebracht, zoals in figuur 5 is weergegeven. In een aantal gevallen 

kan de verstoring in het spanningsverloop en het krachtenverloop 

kleiner zijn dan bij een een velds overspannende betonvloer, wanneer 

gebruik wordt gemaakt van het steunpuntmoment. 



Kleine 

spanningstoename 

Spanningstoename 

Gelijk aan oude situatie 

of een spanningsafname 

Figuur 6 Momentenverloop gekoppeld aan s,pann1n0s,toename ,n ae vioer 

Er is een uitzondering, waarbij het aanbrengen van een sparing wel 

een gunstige invloed kan hebben op het bestaande vloersysteem. 

Deze situatie ontstaat wanneer een sparing wordt aangebracht in 

he-c midden van het middenveld, sparing D, met een bepaalde 

afmeting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de negatieve momen-cen 

die zich aan weerszijde van de sparing bevinden. Wanneer de sparing 

voidoende afmeting heeft, functioneert het overgebleven vloerdeel als 

uitkraging. Het steunpun-cmoment neemt niet in waarde toe doordat 

de belastingen van het overgebleven vloerveld door de sparing wordt 

verkleind. He-C onderzoek naar de invloed van de piaats van de 

sparing is beschreven in bijlage B, 

Door de groo-cte van de sparing te varieren kunnen eventuele 

piekspanningen warden gereduceerd waardoor de situatie minder 

onguns-Ciger kan warden. In het onderzoek, verwerkt in bijlage B. is 

beschreven dat door het aanbrengen van een sparing, een 

spanningsverstoring en spanningstoename kan ontstaan, wat een 

ongunstige invloed heeft op het bestaande vloersysteem. Aan de 

hand van de vorm van het momentenverloop en het 

dwarskrachtenverloop zijn er een aantal spanningstoenamen te 

onderscheiden. In figuur 6 1s een momentenverloop weergegeven. 

Deze -coenamen zijn niet direct te koppelen aan een type sparing met 

een bepaalde afmeting. De vorm van het momen-cenverloop en het 

dwarskrach-cenverloop 1s wel -ce koppelen aan de toename zoals in 

figuur 6 is weergegeven. 

Bijlage 8 - 8. Bek!5ting plaat,5y5t-eem 5 
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Figuur 7 Nieuwe situatie verkorting betonvloer door aanbrengen sparing 
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Voor iedere nieuwe situatie moet het spanningsverloop warden 

bekeken. Door de grootte van de sparing te varieren wordt het 

spanningsverloop oak gevarieerd en kan de spanningstoename 

warden be·1·nvloed. 

Om de spanningstoename nag verder te kunnen reduceren gaat de 

voorkeur uit naar sparingen die symmetrisch in de breedte van de 

vloer warden aangebracht. 

Naast de hiervoor beschreven piekspanningen ontstaan er oak 

problemen doordat het mechanica- model van de vloer c.q. van een 

vloerstrook verandert. Deze verandering ontstaat wanneer een grate 

sparing wordt gemaakt vanaf de rand van de plaat waardoor de 

vloerstrook wordt verkort. Hierdoor verschuift de momentenlijn, 

zoals is weergegeven in figuur 7. Bij doorgaande niet homogene 

vloeren warden de betondoorsnede, de steunpuntwapening en de 

veldwapening apart berekend. 

Voor de vloerstroken naast de sparing treedt het maximale 

steunpuntmoment op bij een volledige maximale belasting. Wanneer 

er een sparing naast deze vloerstroken wordt aangebracht en een 

gedeelte van de belasting vervalt, verschuift de momentenlijn en 

wordt het steunpuntmoment kleiner. Het veldmoment wordt echter 

grater. De plaats van het momenten-nul-punt verschuift oak, 

zodanig dat de lengte van de vloerstrook waar een negatief moment 

optreedt, wordt vergroot. 



De vloerstroken ter plaatse van de sparing warden verkort ten 

gevolge van het aanbrengen van de sparing. Hierdoor verschuift de 

momentenlijn. Boven een van de steunpunten wordt het maximale 

moment grot,er. Het moment, van het middenveld wordt oak grot,er. 

Het st,eunpunr,momenr, bereikt een maximale waarde wanneer er een 

sparing wordt gemaakt met, een lengr,e van een tor,aal veld. Bij deze 

sparing ont,staat er een vloerstrook op drie st,eunpunt,en. 

Wanneer er een sparing wordt gemaakt, die grater is dan een t,otaal 

veld, dan neemt, het, st,eunpuntmoment, weer in waarde af. Her, 

veldmoment, bereikt een maximaie waarde wanneer er een sparing 

wordt gemaakt met, een lengte van twee totale velden. Bij deze 

sparing ontstaat, er een ligger op twee steunpunten. De plaats van 

het momenten-nul-punt verschuift oak, zodanig dat de lengte van de 

vloerstrook waar een negatief moment optreedt, wordt vergroot. 

Voor niet homogene vloeren heeft het aanbrengen van een sparing 

altijd een ongunstige invloed op het bestaande vloersysteem. De 

hoeveelheid wapening is in de oude situatie afges-Cemd op de 

optredende momentenlijn. Er wordt een hoeveelheid 

s-Ceunpun-cwapening en veldwapening bepaald. Bij een verschuiving van 

de momentenlijn, ten gevolge van he-C aanbrengen van een sparing, is 

er boven het steunpunt en in het veld te weinig wapening aanwezig. 

Door de vergroting van de lengte van het negatieve moment is de 

lengte van de steunpuntwapening te kart. 

Bijlage 8 ~ 8, Bekist,1ng plaat,syst,e,em 7 



8 Bijlage 8 - 8. Bekie;ting plaate;ye;teem 

Wanneer bovenstaande bevindingen warden samengevoegd, kan 

warden gesteld dat voor de totale vloer de nieuwe situatie altijd 

ongunstiger is dan de oude situatie. Bij sparingen met een maximale 

lengte van een randveld, wordt een van de steunpuntmomenten en 

het veldmoment van het middenveld grater. Bij sparingen met een 

maximale lengte van twee velden, wordt het steunpuntmoment 

kleiner, maar het veldmoment van het overgebleven randveld wordt 

grater. 

Aanbeveling 

Een sparing in een nieuwe vloer, wordt opgenomen door een 

"raveelconstructie" die in de vloer is verwerkt door middel van 

verstevigde stroken random de sparing. In deze stroken wordt extra 

wapening opgenomen die de krachten am de sparing heen kunnen 

buigen. Wanneer in een later stadium een sparing moet warden 

aangebracht, is er geen extra wapening in de bestaande vloer 

aanwezig. Eventuele oplossingen hiervoor geven voornamelijk 

uitvoeringtechnische problemen, omdat er geen materiaal meer in de 

massieve betonvloer kan warden aangebracht die de krachten kan 

afbuigen. Oplossingen die we/ enigszins mogelijk zijn, zijn diegene die 

materiaal buitenom de vloer met sparing aanbrengen. In hoofdstuk 

4.3 van het hoofdrapport warden mogelijke oplossingen beschreven 

voor de hiervoor genoemde problemen. 

Aan de hand van de nieuwe randvoorwaarden dient een berekening te 

warden uitgevoerd waarbij moet warden gecontroleerd of de bestaande 

aangepaste vloerconstructie in de nieuwe situatie voldoet aan de 

gestelde constructieve eisen. 
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Figuur 1 Bovenaanzicht vlak rlaawye,u:em 

Bijlage 9 - 9. 2 richtingen spannend vlak-plaatsysteem 

Randvoorwaarden: 

- sparing aanbrengen in besr,aand vioersyst,eem 

- 2 nchting overspannende vloersystemen 

- 9. 2 richtingen spannend viak-plaat,syst,eem, hoekveld 

- bkolom = breedte kolomst,rook 

- bveld = breedte veldstrook 

Consequenties voor de spanningsverdeling 

De bestaande spanningsverdeling wordt gunstig of ongunstig be'i'nvloed door 

het aanbrengen van een sparing met- de volgende breedte: 

<b: gelijk / ongunstig be'1'nvloed 

=b: ongunstig be·1·nvloed 

>b: ongunstig be'1'nvloed 

Bijlage 9 - 9. 2 richtingen e,pannend vlak-plaawyst.eem 
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Oorzaak van de consequentie voor de spanningsverdeling 

De oorzaak van de gewijzigde spanningsverdeling door het aanbrengen van 

een sparing met de volgende breedte: 

<bkolom: Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de breedte van de 

kolomstrook, ten behoeve van kleine leidingen, is de nieuwe situatie 

ongeveer gelijk aan de oude situatie, met uitzondering van sparingen die 

direct in het gebied van de kolom warden aangebracht. Kleine sparingen 

die in de kolomstrook warden aangebracht hebben een kleine invloed op 

het krachtenspel van de totale betonvloer, mits de leidingen zoveel 

mogelijk tussen de wapening warden aangebracht. De maximale afmeting 

van de sparing is afhankelijk van de plaats van de sparing in de 

kolomstrook. 

<bv,ld: Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de breedte van de 

veldstrook, ten behoeve van kleine leidingen, is de nieuwe situatie 

ongeveer gelijk aan de oude situatie. Deze sparingen hebben nauwelijks 

invloed op het krachtenspel van de totale betonvloer, mits de leidingen 

zoveel mogelijk tussen de wapening warden aangebracht. De maximale 

afmeting van de sparing is afhankelijk van de plaats van de sparing in de 

veldstrook. 

<bl=bl>b: Voor een sparing met een breedte die grater is dan de breedte van 

kleine leidingen, is de nieuwe situatie ongunstiger dan de oude situatie. 

Bij deze sparingen wordt de krachtenoverdracht en de vloer over een 

bepaalde breedte doorbroken. De vloerplaat en de wapening kunnen de 

krachten niet meer direct afdragen aan de verticale constructie

onderdelen. T er plaatse van de doorbreking verdwijnt de spanning in de 

vloer en in de bestaande vloer ligt geen extra materiaal om de krachten 

om de sparing heen te kunnen buigen. Hierdoor ontstaat een 

spanningsverstoring in de gehele vloer en random de sparing. 

Bijlage 9 - 9. 2 richtingen spannend vlak-p!aatsysteem 
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F,guur 3 lnvioed afmeting van de spanngen 

Deze verstoring kan leiden tot grate piekspanningen en een grate 

toename van de dwarskracht. Door de plaats en de grootte van de 

sparing te varieren, is de ongunstige invloed van het aanbrengen van een 

sparing te be'i'nvloeden. Het onderzoek naar de invloed van de plaats en 

de grootte van de sparing in een hoekveld is beschreven in bijlage D. 

Conclusie en aanbeveling 

De conclusie en een eventueie aanbeveling van het aanbrengen van een 

sparing met de volgende breedte: 

<bkolom: Het aanbrengen van een kleine sparing (kleine leidingen) heeft 

nauwelijks invloed op het bestaande vloersysteem, met uitzondering van 

sparingen die direct in het gebied van de kolom warden aangebracht. 

Afhankelijk van de plaats in de kolomstrook kan een sparing tot 1/12 * de 

lengte van de vloerplaat, of tot 1/9 * de lengte van de vloerplaat, warden 

aangebracht (zie figuur 3). De voorkeur gaat uit naar ronde sparingen, 

<bv010 : Het aanbrengen van een kleine sparing (kleine leidingen) heeft 

nauwelijks invloed op het bestaande vloersysteem. Afhankelijk van de 

p1aats in het veld kan een sparing tot 1/16 * de lengte van de vloerplaat, 

warden aangel:7racht (z1e figuur 3 ). Sparingen die warden aangebracht in 

het gebied van het max1male veldmoment (zie figuur 3), kunnen een 

afmeting hebben tot 1/9 * de lengte van de vloerplaat zonder dat dit 

consequenties heeft voor het bestaande vloersysteem. De voorkeur gaat 

uit naar ronde sparingen. 

Het onderzoek naar de plaats en de grootte van aan te brengen 

sparingen in een hoekveld , is beschreven in bijlage D. 

Bijlage 9 - 9. 2 richt1ngen epannend vlak-plaateye-r.eem 3 
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Figuur 4 Plaate, verschillende gebieden 

<bl=bl>b: Het aanbrengen van een sparing die grater is dan een sparing ten 

behoeven van een kleine leiding, heeft altijd een ongunstige invloed op het bestaande 

vloersysteem. De krachten kunnen niet om de sparing heen warden geleid doordat er 

te weinig materiaal op de juiste plaats aanwezig is. Afhankelijk van de plaats en 

afmeting van de sparing, ontstaat er bij het aanbrengen van een sparing een 

toename of een afname van het steunpuntmoment, het veldmoment of van de 

dwarskracht. Hierna zal per gebied een indicatie warden gegeven bij welke plaats en 

afmetingen een toename of een afname in de momenten en/of dwarskrachten plaats 

vinden. 

L is hierbij de lengte van de betreffende vloerplaat. Voor het onderzoek naar de 

plaats en de grootte van aan te brengen sparingen in een hoekveld, wordt verwezen 

naar bijlage D. 

Conclusie Kolom 1: 

mimimaal -1/12 
1/12 -1/8 * L 
1/8-1 /4 * L 

1/ 4- maximaal 

Conclusie Kolom 2: 

mimimaal -1/9 

1/9-1/6 * L 

1/5 - maximaal 

grote toename steunpuntmoment en dwarskracht boven kolom 

grote toename steunpunt- en veldmoment (specifiek bij 1/9*L) 
toename steunpunt- en veldmoment en dwarskracht boven kolom 

toename en piekspanningen en schuifspanningen random sparing 

het aanbrengen van deze sparingen heeft een kleine invloed op de 

bestaande spanningsverdeling 

grote piek in toename schuifspanning boven steunpunt kleine 

toename buigspanning boven het steunpunt 

grote toename steunpunt- en veldmoment en piekspanningen 

random de sparing 

Bijlage 9 - 9. 2 richtingen spannend vlak-p!aatsysteem 



Conclusie Kolomstrook: 

mim,maal - 1/12 het aanbrengen van deze sparingen heeft een kleine invloed op de 

best,aande spanningsverdeling 

1/12 -1/9 * L wename veldmoment, 

1/9 - 1/7 * L t,oename veld moment, en piekspanningen random de sparing 

kleine t,oename schuifspanningen in de gehele vloerplaat 

1/7 - 1/6 * L grot,e t,oename steunpum- en veldmoment,, piekspanning en 

schuifspann,ngen random sparing, toename schuifspanntngen in 

de gehele vioerplaat 

1/6 - maximaal grot,e toename veldmoment, piekspanningen en schuifspanningen, 

kleine toename schuifspanningen in de gehele vloerplaat en in het 

steunpuntmoment. 

Conclusie veld 1: 

mimimaal -1/9 

1/9-1/7 * L 

1/7-1/6 * L 

1/6 - maximaal 

Conclusie veld 2: 

mimimaal -1/16 

1/16 -1/7 * L 

1/7 - maximaal 

het aanbrengen van deze sparingen heeft een kleine invloed op de 

bestaande spanningsverdeling 

t,oename veldmoment en piekspanning random sparing 

toename st,eunpunt,- en veldmoment en piekspanningen random de 

sparing en kleine toename schuifspanningen ,n de gehele 

vloerplaat 

toename veidmoment, kleine toename steunpuntmoment, 

het aanbrengen van deze sparingen heeft een kleine invloed op de 

bestaande spanningsverdeling 

toename veldmoment en piekspanning random sparing 

toename steunpunt,- en veldmoment en piekspanningen random de 

sparing en toename schuifspanningen in de gehele vloerplaat 

Bijla0e 9 - 9. 2 nchtingen 5pannend v!ak-p!aatsyst-eem 5 
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Figuur 5 Momentenverloop gekoppeld aan spanningstoename in de vloer 
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Conclusie grootte sparing 

Door de grootte van de sparing te varieren kunnen eventuele piekspanningen 

warden gereduceerd waardoor de situatie minder ongunstiger kan warden. In 

het onderzoek, verwerkt in bijlage D, is beschreven dat door het aanbrengen 

van een sparing, een spanningsverstoring en spanningstoename kan 

ontstaan, wat een ongunstige invloed heeft op het bestaande vloersysteem. 

Aan de hand van de vorm van het momentenverloop en het 

dwarskrachtenverloop zijn er een aantal spanningstoename te 

onderscheiden. Deze toenamen zijn niet direct te koppelen aan een type 

sparing met een bepaalde afmeting. De vorm van het momentenverloop en het 

dwarskrachtenverloop is we/ te koppelen aan de toename. In figuur 5 is een 

momentenverloop weergegeven. Voor iedere nieuwe situatie moet het 

spanningsverloop warden bekeken. Door de grootte van de sparing te varieren 

wordt het spanningsverloop ook gevarieerd en kan de spanningstoename 

warden be1·nvloed. 

Bijlage 9 ~ 9. 2 richtingen c;pannend vlak-p!aatsysteem 



Aanbeveling 

Een sparing 1n een nieuwe vioer, wordt opgenomen door een 

"raveeiconstruct1e" die in de vloer 1s verwerkt door middel van 

verstev1gde stroken random de sparing. In deze stroken wordt extra 

wapening opgenomen die de krachten am de sparing heen kunnen buigen. 

Wanneer in een later stadium een sparing moet warden aangebracht, is 

er geen extra wapening in de bestaande vloer aanwezig. Eventuele 

oplassingen hiervoar geven voornamelijk uitvoeringtechnische problemen, 

omdat er geen materiaal meer in de massieve betonvlaer kan warden 

aangebracht die de krachten kan afbuigen. Oplassingen die wel enigszins 

mogeiijk zijn, zijn diegene die materiaal buitenom de vloer met sparing 

aanbrengen. in haafdstuk 4.3 van het haafdrapport warden magelijke 

aplassingen beschreven vaor de hiervoor genaemde prablemen. 

Aan de hand van de nieuwe randvoarwaarden dient een berekening te warden 

uitgevoerd waarbij maet warden gecantroieerd of de bestaande aangepaste 

vloercanstructie in de nieuwe situatie valdoet aan de gestelde constructieve 

eisen. 

Bi_ilage 9 ~ 9. 2 richtingen spannend vlak-plaatsysteem 7 
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Bijlage 10 - 10. 2 richtingen spannend vlak-plaatsysteem 

Randvoorwaarden: 

- sparing aanbrengen in bestaana vloersysteem 

- 2 richting overspannende vloersystemen 

- 10. 2 richtingen spannend vlak-plaat-systeem, middenveld 

- bkolom = breedte kolomstrook 

- bveld = breedte veldstrook 

Consequenties voor de spanningsverdeling 

De bestaande spanningsverdeling wordt gunstig of ongunstig be"l'nvloed door 

het- aanbrengen van een sparing met- de voigende breedte: 

<b: gelijk / ongunstig be"i'nvloed 

=b: ongunst-ig bei'nvloed 

>b: ongunstig be"i"nvloed 

B(j!age 10 --10. 2 ncht1ngen spannend v!ak-p!aat-sysuem 
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Figuur 2, Plaats kolomstrook en veldstrook 
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Oorzaak van de consequentie voor de spanningsverdeling 

De oorzaak van de gewijzigde spanningsverdeling door het aanbrengen van 

een sparing met de volgende breedte: 

<bkolom: Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de breedte van de 

kolomstrook, ten behoeve van kleine leidingen, is de nieuwe situatie 

ongeveer gelijk aan de oude situatie, met uitzondering van sparingen die 

direct in het gebied van de kolom warden aangebracht. Sparingen die in 

de kolomstrook warden aangebracht hebben nauwelijks invloed op het 

krachtenspel van de totale betonvloer, mits de leidingen zoveel mogelijk 

tussen de wapening warden aangebracht. De maximale afmeting van de 

sparing is afhankelijk van de plaats van de sparing in de kolomstrook. 

<bveld: Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de breedte van de 

veldstrook, ten behoeve van kleine leidingen, is de nieuwe situatie 

ongeveer gelijk aan de oude situatie. Deze sparingen hebben nauwelijks 

invloed op het krachtenspel van de totale betonvloer, mits de leidingen 

zoveel mogelijk tussen de wapening warden aangebracht. De maximale 

afmeting van de sparing is afhankelijk van de plaats van de sparing in de 

veldstrook. 

<bl=bl>b: Voor een sparing met een breedte die grater is dan de breedte van 

kleine leidingen, is de nieuwe situatie ongunstiger dan de oude situatie. 

Bij deze sparingen wordt de krachtenoverdracht en de vloer over een 

bepaalde breedte doorbroken. De vloerplaat en de wapening kunnen de 

krachten niet meer direct afdragen aan de verticale constructie

onderdelen. T er plaatse van de doorbreking verdwijnt de spanning in de 

vloer en in de bestaande vloer ligt geen extra materiaal am de krachten 

am de sparing heen te kunnen buigen. Hierdoor ontstaat een 

spanningsverstoring in de gehele vloer en random de sparing. 

Bijlage 10 -10. 2 richtingen spannend vlak-p!aatsysteem 
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Deze verst-oring kan leiden "tot grot;e p1ekspanningen en een grate 

-roename van de dwarskracht,. Door de plaa-r,s en de groott,e van de 

sparing te varieren, is de ongunst,ige invloed van het aanbrengen van een 

sparing te be1·nvloeden. Het onderzoek naar de invloed van de plaats en 

de grootte van ae sparing in een hoekveld is beschreven in bijlage E. 

Conclusie en aanbeveling 

De conclusie en een eventuele aanbeveling van het aanbrengen van een 

sparing met de volgende breedte: 

<bkolom: Het aanbrengen van een kleine sparing (kleine leidingen) in de 

koiomstrook be'i"nvloed de spanningsverdeling van het bestaande 

vloersyst;eem. Een uitzondering hierop zijn ae sparingen die warden 

aangebracht in het gebiea van kolom 3 en van de kolomstrook 2. 

Afhankelijk van ae plaats, kan een kleine sparing tot 1/15 * de lengte van 

de vloerplaat, warden aangebracht (zie figuur 3 en 4). De voorkeur gaat 

uit naar ronae sparingen. 

<bveld: Her; aanbrengen van een kleine sparing (kleine leidingen) heeft 

nauwelijks invloed op het bestaande vloersysteem. Afhankelijk van de 

plaat,s in het veld kan een sparing tot 1/15 * de lengte van de vloerplaat, 

warden aangebracht (zie figuur 3). De voorkeur gaat uit naar ronde 

sparing en. 

Het onderzoek naar de plaats en de grootte van aan te brengen 

sparingen in een middenveld , is beschreven in bijlage E. 

Bii)age 10 -10. 2 richt1ngen spannend vlak-p!aatsyst-eem 3 
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<bl=bl>b: Het aanbrengen van een sparing die grater is dan een sparing ten behoeve 

van een kleine leiding, heeft altijd een ongunstige invloed op het bestaande 

vloersysteem. De krachten kunnen niet om de sparing heen warden geleid doordat er 

te weinig materiaal op de juiste plaats aanwezig is. Afhankelijk van de plaats en 

afmeting van de sparing, ontstaat er bij het aanbrengen van een sparing een 

toename of een afname van het steunpuntmoment, het veldmoment of van de 

dwarskracht. Hierna zal per gebied een indicatie warden gegeven bij welke plaats en 

afmetingen een toename of een afname in de momenten en/of dwarskrachten plaats 

vinden. 

L is hierbij de lengte van de betreffende vloerplaat. Voor het onderzoek naar de 

plaats en de grootte van aan te brengen sparingen in een hoekveld, wordt verwezen 

naar bijlage E. 

Conclusie kolom 1: 

minimaal -1/7 
1/7-1/6 * L 

1/6-1 /5 * L 
1/ 5- maximaal 

conclusie kolom 2: 

minimaal -1/18 
1/18 -1/8 * L 
1/8-1/7* L 

1/7 - maximaal 

toename steunpuntmoment en dwarskracht boven kolom 

grote toename steunpunt- en veldmoment (specifiek bij 1/6*L) 
en piekspanningen aan randen vloerplaat en random sparing 

toename steunpunt- en veldmoment en dwarskracht boven kolom 

grote toename steunpunt- en veldmoment en dwarskracht boven 

kolom en piekspanningen en schuifspanningen random sparing 

toename steunpuntmoment, maximaal random kolomkop 

kleine toename steunpuntmoment 

toename steunpuntmoment, piekspanning en 

schuifspanningen random sparing, verstoring in de gehele 

vloerplaat 

grote toename steunpunt- en veldmoment, piekspanning en 

schuifspanningen random sparing, toename schuifspanningen in de 

gehele vloerplaat. 

Bijlage 10 -10. 2 richtingen spannend vlak-plaatsysteem 



conclusie kolom 3: 

minimaai -1/15 het aanbrengen van deze sparing heeft een 

kleine invloed op de best-aande spannings

verdeling 

1/15 - 1/8 * L kleine toename steunpuntmoment, 

piekspanning en schuifspanningen random 

sparing 

1/8 - maximaal grote toename steunpunt- en veldmoment en 

piekspanningen random de sparing. 

conclusie kolomstrook 1: 

minimaal -1/7 kleine toename veldmoment, precies in het midden van de strook 

1/7-1/6 

1/6-1/2* L 

.'J!::j 
l... 

1/2 - maximaal 

ont-st-aat de grootste t-oename 

grote toename st-eunpunt- en veld moment, piekspanning en 

schuifspanningen random sparing, toename schuifspanningen in de 

gehele vloerplaat 

kleine toename veldmoment, hoe grater de sparing hoe kleiner de 

toename 

zie grot-e sparingen 

conclusie kolomstrook 2: 

1/15 -1/7 * L kleine toename veldmoment, piekspanning en schuifspanningen 

random sparing 

1/7 -1/6 * L grote toename steunpunt- en veldmoment, piekspanning en 

schuifspanningen random sparing, toename schuifspanningen in de 

geheie vioerplaat 

1/6 -1/3 * L kleine toename veld moment, hoe grater de sparing hoe kleiner de 

1/2 - maximaai 

conclusie veld: 

minimaal - 1/15 

1/15-1/7 *L 

1/7-1/6* L 

1/6-1/5* L 
1/5-1 /2 * L 

1/2 - maximaal 

toename 

zie grote sparingen 

het aanbrengen van deze sparing heeft een kleine invloed op de 

bestaande spanningsverdeling 

toename veldmoment en piekspanning random sparing 

grote toename steunpunt- en veldmoment en piekspanningen 

random de sparing en toename schuifspanningen in de gehele 

vloerplaat 

toename veldmoment en piekspanning random sparing 

grote toename steunpuntmomenten en kleine toename 

veidmoment. Het symmetrisch aanbrengen van een sparing geeft 

een kleinere toename en verstoring 

zie grote sparingen 

Bijlage 10 -- 10. 2 richt1ngen 5pannend v!ak-p!aatsyst:eem 5 
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Figuur 5 Momentenverloop gekoppeld aan spanningstoename in de vloer 

Conclusie grootte sparing 

Door de grootte van de sparing te varieren kunnen eventuele 

piekspanningen warden gereduceerd waardoor de situatie minder 

ongunstiger kan warden. In het onderzoek, verwerkt in bijlage E, is 

beschreven dat door het aanbrengen van een sparing, een 

spanningsverstoring en spanningstoename kan ontstaan, wat een 

ongunstige invloed heeft op het bestaande vloersysteem. Aan de hand 

van de vorm van het momentenverloop en het dwarskrachtenverloop zijn 

er een aantal spanningstoename te onderscheiden. Deze toenamen zijn 

niet direct te koppelen aan een type sparing met een bepaalde afmeting. 

De vorm van het momentenverloop en het dwarskrachtenverloop is wel te 

koppelen aan de toename zoals hiernaast in figuur 5 is weergegeven. Voor 

iedere nieuwe situatie moet het spanningsverloop warden bekeken. Door 

de grootte van de sparing te varieren wordt het spanningsverloop oak 

gevarieerd en kan de spanningstoename warden be1·nvloed. 

Bijfage 10 -10< 2 richtingen spannend v!ak-p!aat5ysteem 



Aanbeveling 

Een sparing in een nieuwe vloer, wordt opgenomen door een 

"raveelconstructie" die in de vloer is verwerkt door middel van 

verst-evigde stroken random de sparing. In deze stroken wordt extra 

wapening opgenomen die de krachten om de sparing heen kunnen buigen. 

Wanneer in een later stadium een sparing moet warden aangebracht, is 

er geen extra wapening in de bestaande vloer aanwezig. Eventuele 

oploss1ngen hiervoor geven voornamelijk uitvoeringtechnische problemen, 

omdat er geen materiaai meer in de massieve betonvloer kan warden 

aangebracht die de krachten kan afbuigen. Oplossingen die wel enigszins 

mogelijk zijn, zijn diegene die materiaal buitenom de vloer met sparing 

aanbrengen. In hoofdstuk 4.3 van het hoofdrapport warden mogelijke 

oploss1ngen beschreven voor de hiervoor genoemde problemen. 

Aan de hand van de nieuwe randvoorwaarden dient een berekening te warden 

uitgevoerd waarbij moet warden gecontroleerd of de bestaande aangepaste 

vloerconstructie in de nieuwe situatie voldoet aan de gestelde constructieve 

eisen, 

Bij!age 10 - 10. 2 richt-ingen spannend v!ak-p!aatsyst.eem 7 
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Bijlage 11 - 11. 2 richtingen spannend balk-roostersysteem 

Randvoorwaarden: 

- sparing aanbrengen in bestaand vloersysteem 

- 2 richting overspannende vloersystemen 

- 11. 2 richtingen spannend balk-roostersysteem 

- b = afstand tussen de balken 

Consequenties voor de spanningsverdeling 

De bestaande spanningsverdeling wordt gunstig of ongunstig be"i"nvloed door 

het aanl:7rengen van een sparing met de volgende breedte: 

<b: gelijk / ongunstig be"i"nvloed 

=b: gelijk / ongunstig be'i'nvloed 

>b: ongunstig be1·nvloed 
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Oorzaak van de consequentie voor de spanningsverdeling 

De oorzaak van de gewijzigde spanningsverdeling door het aanbrengen van een 

sparing met de volgende breedte: 

=b: 

Voor sparingen met een breedte die kleiner is dan de afstand tussen de 

balken, ten behoeve van kleine leidingen, is de nieuwe situatie ongeveer 

gelijk aan de oude situatie. Deze sparingen hebben nauwelijks invloed op 

het krachtenspel van de totale betonvloer, mits de leidingen zoveel 

mogelijk tussen de wapening warden aangebracht. De maximale afmeting 

van de sparing is afhankelijk van de plaats van de sparing. 

Voor sparingen met een breedte die gelijk is aan de afstand tussen de 

balken, is de nieuwe situatie ongeveer gelijk aan de oude situatie. De 

krachten warden door de balken random de sparing, heen geleid. 

<b l>b: Voor een sparing met een breedte die grater is dan de breedte van 

kleine leidingen, met uitzondering van sparingen met een breedte gelijk 

aan de afstand tussen de balken, is de nieuwe situatie ongunstiger dan 

de oude situatie. Bij deze sparingen wordt de krachtenoverdracht, de 

vloer en eventueel een aantal balken, over een bepaalde breedte 

doorbroken. De vloerplaat en de balken kunnen de krachten niet meer 

direct afdragen aan de verticale constructie-onderdelen. T er plaatse van 

de doorbreking verdwijnt de spanning in het vloersysteem en in de 

bestaande vloer ligt geen extra materiaal am de krachten am de sparing 

heen te kunnen buigen. Hierdoor ontstaat een spanningsverstoring in de 

gehele vloer, in de balken en random de sparing. Deze verstoring kan 

leiden tot grate piekspanningen en een grate toename van de 

dwarskracht. Door de plaats en de grootte van de sparing te varieren, is 

de ongunstige invloed van het aanbrengen van een sparing te be'i'nvloeden. 

Het onderzoek naar de invloed van de plaats en de grootte van de 

sparing in een hoekveld is beschreven in bijlage F. 
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Conclusie en aanbeveling 

De conclus1e en een eventuele aanbeveling van het aanbrengen van een sparing 

met de vo\gende breedte: 

<b: Het aanbrengen van een kleine sparing (kleine leidingen) heeft nauwelijks 

invloed op he-c bestaande vloer0ysteem. Afhankelijk van de plaats in het 

veld kan een sparing tot 1/12 * de lengte van de vloer, warden 

aangebracht. De voorkeur gaat uit naar ronde sparingen. 

Het onderzoek naar de plaa-Cs en de grootte van aan te brengen 

sparingen in een balk-roos-Cersysteem , is beschreven in bijlage F. 

=b: Het aanbrengen van een sparing tussen de balken heeft nauwelijks invloed 

op het bes-caande vloersysteem. Afhankelijk van de plaats van de sparing 

-cen opzichte van de gehele vloer, kan er random het doorbroken veld een 

spanningsvers-conng in de omliggende velden on-cstaan. He-c onderzoek 

naar de plaats en de grootte van aan te brengen sparingen in een balk

rooster-systeem, is beschreven in bijlage F. 

<bl>b: Het aanbrengen van een sparing die grater is dan een sparing ten 

behoeve van een kleine leiding, met uitzondering van een sparing met een 

breedte geiijk aan de afstand tussen de balken, heeft altijd een 

ongunstige invloed op het bes-caande vloersysteem. De krachten kunnen 

niet om de sparing heen warden geleid doordat er te weinig materiaal op 

de juiste plaa-cs aanwezig is en doorda-c er een aantal balken warden 

doorbroken. 
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Figuur 3 Plaaw drie type sparingen 
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Afhankelijk van de plaats en afmeting van de sparing, ontstaat er bij het 

aanbrengen van een sparing een toename of een afname van het steunpuntmoment, 

het veldmoment of van de dwarskracht. Hierna zal voor een drietal type sparingen 

een indicatie warden gegeven bij welke afmetingen een spanningsverandering zal 

optreden. De type sparingen zijn in grootte gevarieerd. Er is onderscheid gemaakt 

tussen de volgende type sparingen (zie figuur 3): 

* sparing in veld tussen de balken 

* sparing in twee velden, waarbij een balk wordt doorbroken 

* sparing in vier velden, waarbij vier balken warden doorbroken 

b is hierbij de afstand tussen de balken. Voor het onderzoek naar de plaats en de 

grootte van aan te brengen sparingen in een balk-roostersysteem, wordt verwezen 

naar bijlage F. 

conclusie sparing in veld tussen de balken (zie figuur 2): 

minimaal - 1/12 nieuwe situatie = oude situatie of een kleine toename van het 

veldmoment en dwarskracht van de totale vloer 

1/12 -1/5 * L grate toename steunpunt- en veld moment van de totale vloer en 

piekspanningen bij de op/egging van de totale vloer en random 

sparing, van zowel de buigspanning als de schuif-spanning 

1/5 -1/ 2 *L toename veldmoment van de totale vloer en spanningsverhoging 

bij de oplegging van de totale vloer en random sparing 

maximaal nieuwe situatie = oude situatie of een kleine toename van het 

veldmoment en dwarskracht van de totale vloer. Random het 

doorbroken veld kunnen piekspanningen in de omliggende velden 

ontstaan. 
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Figuur 4 PlaatB Bparingen 1 vel/15 

De voorkeur gaat uit naar een sparing met een kleine afmeting tot 1/12 * de 

hart op hart afstand van de balken, die symmetrisch in het veld is gemaakt. 

Wanneer deze afmeting te klein is, gaat de voorkeur uit naar een sparing 

waarbij het gehele veld is verwijderd, 

De drie veiden waarin ~e hiervoor beschreven variatie in afmeting 1s 

onderzocht, liggen r-en opzichte van de totale vloer in het middenveld, in het 

randveld en in het hoekveld, zoals is weergegeven in figuur 4. 

Het aanbrengen van een sparing in het middenveld, heeft voornamelijk een 

consequentie voor het verloop van het veldmoment. Het veldmoment heeft 

hier een maxima le waarde. De dwarskracht heeft hier een miminale waarede. 

Het aanbrengen van een sparing in het randveld, heeft voornamelijk een 

consequent1e voor het verloop van het steunpuntmoment en de dwarskracht. 

Het steunpuntmoment en de dwarskracht hebben hier een maximale waarde. 

Het negatieve moment heeft hier een minimale waarde. 

Het aanbrengen van een sparing in het hoekveld, heeft een consequentie voor 

het verloop van het steunpuntmoment en de dwarskracht. Het 

steunpuntmoment en de dwarskracht heeft in de hoek geen maximale waarde 

zoals bij het randveld, maar wel een grate waarde. Het negatieve moment 

heeft hier een minimale waarde. 

De consequentie van het aanbrengen van een sparing ligt voor het 

steunpuntmoment tussen die van het middenveld en het randveld in. 

Deze spanningstoename kan warden beii'nvloed door de sparing in die situatie 

iets grater of iets kleiner te ma ken. 
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Figuur 5 Plaats sparingen 2 velds 
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Conclusie sparing in twee velden, een balk doorbroken 

minimaal - 97% van het oppervlak van de twee velden: 

grate toename steunpunt- en veldmoment van de totale vloer en 

piekspanningen bij de oplegging van de totale vloer en random 

sparing, van zowel de buigspanning als de schuifspanning. In de 

gehele vloer zijn spanningsverstoringen te zien 

maximaal nieuwe situatie = oude situatie of 

een kleine toename of verstoring van het veld moment van de totale 

vloer. Random het doorbroken veld kunnen piekspanningen in de 

omliggende velden ontstaan. 

De voorkeur gaat uit naar een sparing met een kleine afmeting tot 1/12 * de hart op 

hart afstand van de balken, die symmetrisch in het veld is gemaakt. Wanneer de 

afmeting te klein is en een balk moet warden doorbroken, gaat de voorkeur uit naar 

een sparing waarbij het de twee gehele velden zijn verwijderd. 

De velden waarin de hiervoor beschreven variatie in afmeting is onderzocht, liggen 

ten opzichte van de totale vloer in het middenveld en tussen het middenveld en het 

randveld, zoals is weergegeven in figuur 5. 

Het aanbrengen van een sparing in het middenveld, heeft voornamelijk een 

consequentie voor het verloop van het veldmoment. Het veldmoment heeft hier een 

maximale waarde . De dwarskracht heeft hier een minimale waarde. Wei ontstaan er 

bij bepaalde afmetingen grate verstoringen in het dwarskrachtenverloop, waarbij 

spanningsveranderingen random de sparing ontstaan. 
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Het aanbrengen van een sparing tussen het middenveld en het randveld, heeft 

een consequentie voor het verloop van het veldmoment en de dwarskracht. 

Het veldmoment en de dwarskracht hebben hier een gemiddelde waarde. Bij 

a/le sparing afmetingen vertoont de totale vloer een constante verstoring 

en/of toename van de buigspanning en de schuifspanning. 

Conclusie sparing in vier velden, waarbij vier balken zijn doorbroken 

min1maal - 97% van het oppervlak van de twee velden: 

maximaal 

grate toename steunpunt- en veldmoment van de totale vloer en 

p1ekspanningen bij de oplegg1ng van de totale vloer en random 

sparing, van zowel de buigspanning als de schuifspanning. In de 

gehele vloer zijn spanningsverstonngen te zien 

nieuwe s1tua-t1e = oude situatie of 

een kleine toename of verstoring van het veld moment van de totale 

vloer. Random het doorbroken veld en aan de rand van de vloer 

kunnen piekspanningen ontstaan. 

De voorkeur gaat uit naar een sparing met een kleine afmeting tot 1/12 * de hart op 

hart afstand van de balken, die symmetrisch in het veld is gemaakt. Wanneer de 

afmeting te klein is en een balk moet warden doorbroken, gaat de voorkeur uit naar 

een sparing waarbij het de vier gehele velden zijn verwijderd. 
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Figuur 6 Plaats sparingen 4 velds 

De drie plaatsen waarin de hiervoor beschreven afmeting variatie is 

onderzocht, liggen ten opzichte van de totale vloer in het middenveld, in het 

randveld en in het hoekveld, zoals is weergegeven in figuur 6. 

Het aanbrengen van een sparing in het middenveld, heeft voornamelijk een 

consequentie voor het verloop van het veldmoment. Het veldmoment heeft 

hier een maximale waarde . De dwarskracht heeft hier een minimale waarde. 

Bij het aanbrengen van sparingen op deze plaats, ontstaan naast de 

toename van het veldmoment ook grote verstoringen in de gehele vloer. Deze 

verstoring ontstaan doordat er een aantal balken zijn doorbroken, zodat het 

krachtenverloop van de gehele vloer is verstoord. 

Het aanbrengen van een sparing in het randveld, heeft voornamelijk een 

consequentie voor het verloop van het steunpuntmoment en de dwarskracht. 

Het steunpuntmoment en de dwarskracht hebben hier een maximale waarde . 

Het negatieve moment heeft hier een minimale waarde. Bij alle sparing 

afmetingen vertoont de totale vloer een constante verstoring en/of 

toenamen van het negatieve moment. Het positieve moment wordt steeds 

kleiner doordat de vloerbelasting afneemt door het aanbrengen van deze 

grote sparing. Bij het aanbrengen van sparingen op deze plaats, ontstaan 

verstoringen in de gehele vloer. Deze ontstaan doordat er een aantal balken 

zijn doorbroken, zodat het krachtenverloop van de gehele vloer is verstoord. 
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Het aanbrengen van een sparing in het hoekveld, heeft een consequentie voor 

het verloop van het steunpuntmoment en de dwarskracht. Bij alle sparing 

afmetingen vertoont de totale vloer een wisselende verstoring en/of 

toenamen van het positieve moment en van de dwarskrachten. Bij het 

aanbrengen van grote spanngen in een hoekveld, kunnen er geen spanningen 

meer worden afgevoerd naar de vert1cale const-ructie onderdelen omdat er 

geen mat-eriaal ter plaatse van de hoek aanwezig is. Ook zijn er een aantal 

balken doorbroken zodat, het krachtenverloop nog verder wordt verstoord. 

Bijlage 11 ~ 11. 2 richtingen Bpannend balk-rooBternyBteem 9 
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Figuur 7, Momentenverloop gekoppeld aan spanningstoename in de vloer 

Conclusie grootte sparing 

Door de grootte van de sparing te varieren kunnen eventuele 

piekspanningen warden gereduceerd waardoor de situatie minder 

ongunstiger kan warden. In het onderzoek, verwerkt in bijlage F, is 

beschreven dat door het aanbrengen van een sparing, een 

spanningsverstoring en spanningstoename kan ontstaan, wat een 

ongunstige invloed heeft op het bestaande vloersysteem. Aan de hand 

van de vorm van het momentenverloop en het dwarskrachtenverloop zijn 

er een aantal spanningstoename te onderscheiden. Deze toenamen zijn 

niet direct te koppelen aan een type sparing met een bepaalde afmeting. 

De vorm van het momentenverloop en het dwarskrachtenverloop is wel te 

koppelen aan de toename. In figuur 7 is een momentenverloop 

weergegeven. Voor iedere nieuwe situatie moet het spanningsverloop 

warden bekeken. Door de grootte van de sparing te varieren wordt het 

spanningsverloop ook gevarieerd en kan de spanningstoename warden 

be'i'nvloed. 
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Aanbeveling 

Een sparing in een nieuwe vloer, wordt opgenomen door een 

"raveelconstructie" die in de vloer is verwerkt door middel van 

versrevigde srroken random de sparing. In deze stroken wordt exrra 

wapening opgenomen die de krachten am de sparing heen kunnen buigen. 

Wanneer in een later sradium een sparing moet warden aangebrach't, is 

er geen ex'tra wapening in de besraande vloer aanwezig. Evenruele 

oplossingen hiervoor geven voornamelijk uitvoeringtechnische problemen, 

omdat er geen mat;eriaai meer 1n de mass1eve betonvloer kan warden 

aangebracht; die de krachten kan afbuigen. Oplossingen die wel enigszins 

mogelijk zijn, zijn diegene die mareriaal buitenom de vloer met sparing 

aanbrengen. In hoofds'tuk 4.3 van her hoofdrapporr warden mogelijke 

oplossingen beschreven voor de hiervoor genoemde problemen. 

Aan de hand van de nieuwe randvoorwaarden dient een berekening te warden 

uitgevoerd waarbij moet warden gecontroleerd of de bestaande aangepaste 

vloerconstructie in de nieuwe situatie voldoet aan de gestelde constructieve 

eisen. 
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Figuur 1 Bovenaanzicht liggersysteem met sparing 

Bijlage A - Omslagpunt in liggersysteem 

Onderzoek naar het omslagpunt van waaruit de bestaande spanningsverdeling 
gunstig wordt be"invloed door het aanbrengen van een sparing. 

Wanneer in dit vloersysteem een sparing moet warden gemaakt, zijn de 

consequenties afhankelijk van de grootte van de sparing. In figuur 1 is het 

bovenaanzicht van dit vloersysteem afgebeeld met de sparingen. Zoals in het 

rapport is beschreven, heeft het aanbrengen van kleine sparingen geen invloed op 

het bestaande vloersysteem. Voor sparingen met een breedte die grater is dan de 

afstand van de Jiggers, kan de nieuwe situatie gunstiger of ongunstiger zijn voor de 

bestaande liggers die naast de sparing liggen en niet warden doorbroken. Voor de 

liggers die ten gevolge van de sparing warden doorbroken, wordt de nieuwe situatie 

gunstiger dan de oude situatie. 

Doordat bij deze sparingen een ligger wordt doorbroken, moet het uiteinde van deze 

ligger warden ondersteund door een raveelconstructie die op de naastliggende 

liggers wordt opgelegd. De oplegreactie (puntlast) van de raveelconstructie kan 

voor een ongunstige situatie zorgen voor de naastliggende liggers, dit ten gevolge 

van een extra dwarskracht. De doorbroken ligger wordt verkort zodat de 

optredende spanning en vervorming altijd kleiner wordt. Maar ter plaatse van de 

sparing verdwijnt het gehele vioerveld, waardoor de naastliggende liggers minder 

zwaar warden belast en de nieuwe situatie weer gunstiger kan warden dan de oude 

situatie. Het omslagpunt van waaruit de nieuwe situatie gunstiger wordt dan de 

oude situatie, wordt in dit onderzoek beschreven. Het is niet mogelijk gebleken om 

voor iedere situatie dit omslagpunt te kunnen voorspellen, omdat er teveel 

variabelen moeten warden meegenomen in de berekening, zoals de verschillende 

afmetingen van de plattegrond en het constructiemateriaal. Wei wordt in dit 

onderzoek het principe beschreven van de berekening dat leidt tot het omslagpunt. 

Dit wordt beschreven aan de hand van een concreet voorbeeld. In dit voorbeeld 

warden de een, twee en drie velds overspannende vloersystemen bekeken, waarbij de 

plaats van de puntlasten en de lengte van de q-lasten warden gevarieerd. 
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Figuur 2 Overzicht afmetingen vloer met sparing 
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Figuur 3 Schematisatie van de naastliggende ligger 

2 Bijlage A~ Omslagpunt in liggersysteem 

i 
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Gegevens voorbeeld berekening 

Plaats sparing: 

Materiaal liggers: 

Lengte liggers Y 

H.o.h. afstand liggers: 

Breedte sparing: 

Lengte sparing X: 

Lengte vloerdeel Y-X: 
Permanente belasting: 

Veranderlijke belasting: 

Spanning rekenwaarde: 

vanaf oplegging 

staal 

1 velds: Y (7,2 meter) 

2 velds: 2Y (2 * 7,2 meter) 

3 velds: 3Y (3 * 7,2 meter) 

b = Y/2 (3,6 meter) 

variabel 2b- 3b - 4b (7,2 -10,8 -14,4 meter) 

variabel OX tot X (0 tot 7,2 meter) 

variabel Y tot OY (7,2 tot O meter) 

vloer incl afwerklaag (5,3 kN/m2
) 

staal profiel (He280A=0,8 kN/m 1 

He300A=0,9kN/m1
) 

kantoor algemeen (3,0 kN/m2
) 

cr" Fe360 (235N/mm 2
) 



1 velds overspannend vloersysteem 

2 velds overspannend vloersysteem 

Beschrijving oude situatie 

0m het omslagpunt van waaruit de nieuwe situatie gunstiger wordt dan de oude 

situatie te kunnen bepalen, moet de optredende spanning en de vervorming van de 

ligger in de oude situatie warden bepaald. 

Belastingen: 

permanent: 

veranderlijk: 

Max. optredend veldmoment: 

Profiel: 

0ptredende spanning: 

T otale doorbuiging: 

Bijkomende doorbuiging: 

Doorbuiging is maatgevend 

Belastingen: 

permanent: 

veranderlijk: 

Max. optredend veldmoment: 

Max. optredend steunpuntsmoment: 

Profiel: 

0ptredende spanning: 

T otale doorbuiging: 

Bijkomende doorbuiging: 

Sterkte is maatgevend 

20 kN/m1 

10,8 kN/m1 

260,5 kNm 

He300A 

<Jd 206,7 N/mm2 < 235 N/mm2 

Utot 0,0039*1engte (28,1 mm) 

UbU 0,00137*1engte (9,9mm) 

20 kN/m1 

10,8 kN/m1 

146,5 kNm 

260,5 kNm 

He300A 

<Jd 206,7 N/mm2 < 235 N/mm2 

Utot 0,00162*1engte (11,7 mm) 

UbU 0,00057*1engte (4,1mm) 
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3 velds overspannend vloersysteem 

4 Bijlage A - Ome;lagpunt in liggersysteem 

Belastingen: 

permanent: 

veranderlijk: 

Max. optredend veldmoment: 

Max. optredend steunpuntsmoment: 

Profiel: 

0ptredende spanning: 

T otale doorbuiging: 

Bijkomende doorbuiging: 

Sterkte is maatgevend 

19,9 kN/m1 

10,8 kN/m1 

166,7 kNm 

208,4 kNm 

He280A 

ad 205,75 N/mm2 < 235 N/mm2 

Utot 0,00272*1engte (19,6 mm) 

Ubu 0,00095*1engte (6,8mm) 



Nieuwe f;ituatie 

. I 1/2 qtot r"cht!i 
~ e.9. ligger 

+ 
I 1/2 qtot link!i 
J 
~ 

.L.l 

+ 

t F 
~ . ~ 

Figuur 4 Principe opbouw belastingen op de naastliggende ligger, 

bij een sparing vanaf de oplegging 

Beschrijving principe nieuwe situatie 
Sparing vanaf de oplegging 

In deze berekening zijn de consequenties voor het bestaande vloersysteem 

onderzocht, wanneer bij de oplegging van een veld een sparing wordt aangebracht. 

Bij het twee en drie velds overspannend vloersysteem is ervan uitgegaan dat in een 

van de velden een sparing wordt aangebracht. De velden hebben dezelfde 

afmetingen. In het twee velds overspannend vloersysteem is in een van de 

randvelden de sparing aangebracht. In het drie velds overspannend vloersysteem is 

de sparing in een randveld en in het middenveld aangebracht. De sparing is vanaf de 

oplegging in grootte gevarieerd. In figuur 4 is de principe berekening grafisch 

weergegeven. 

Belastingen nieuwe situatie: 

~ = 5,3 kN/m 1 * (3,612) = 9,54 kN/m1 + 0,9 kN/m 1 = 10,4 kN/m 1 

~ = 3 kN/m 2 * (3,612) = 5,4kN/m1 

~ = 5,3 kN/m1 * (3,612) = 9,54 kN/m1 

~ = 3 kN/m 2 
* (3,612) = 5,4kN/m1 

F is variabel en is afhankelijk van de breedte en van de lengte van de sparing. 

Op de volgende bladzijde zijn alle variaties van F berekend en in een matrix 

verwerkt. Het principe van deze berekening is als volgt: 

F = ½ lengte van de raveelbalk * eigen gewicht raveelbalk 

¼ lengte van de doorbroken ligger * eigen gewicht ligger (lengte = Y-X) 

A = (½ breedte van de sparing * ½ overgebleven vloerdeel (Y-X))/2 

= 118 * breedte van de sparing* (Y-X) 

Bijlage A - Omslagpunt in liggersysteem 5 



6 Bijlage A - 0m5lagpunt in ligger5y5teem 

Berekening puntlasten sparing 2b 
Stalen llgger 7,2 meter 

Y= (mtr) 7,2 
b 5paring = (mtr) 7,2 
B oppervlak = (mtr) 3,6 
be!. E.G. kN/m2 5,3 
be!. V.B kN/m2 3 
raveelbalk kN/m1 0,5 
doorbroken ligger kN/m1 0,9 
A= oppervlakte 5paring = ((1/2 'B)'(1/2'(Y-X))/2) 

X Y-X A 
X=0 0 7,2 
X=0,5 0,5 6,7 
X=1 1 6,2 
X=2 2 5,2 
X=3 3 4,2 
X=4 4 3,2 
X=5 5 2,2 
X=6 6 1,2 
X=7 7 0,2 
X=7,2 7,2 0 

Berekening puntlasten sparing 3b 
Stalen ligger 7,2 meter 

Y= (mtr) 7,2 
b 5paring = (mtr) 10,8 
B oppervlak = (mtr) 7,2 
be!. E.G. kN/m2 5,3 
bel. V.B kN/m2 3 
raveelbalk kN/m1 0,8 
doorbroken ligger kN/m1 0,9 

6,48 
6,03 
5,58 
4,68 
3,78 
2,88 
1,98 
1,08 
0,18 

0 

A= oppervlakte 5paring = ((1/2 'B)'(1/2'(Y-X))/2) 

X Y-X A 
X=0 0 7,2 12,96 
X=0,5 0,5 6,7 12,06 
X=1 1 6,2 11,16 
X=2 2 5,2 9,36 
X=3 3 4,2 7,56 
X=4 4 3,2 5,76 
X=5 5 2,2 3,96 
X=6 6 1,2 2,16 
X=7 7 0,2 0,36 
X=7,2 7,2 0 0 

F raveelbalk F ligger F e.g. A. F "-6· totaal F v.b.A. 
0 0 0 0,0 0,0 

1,8 1,5075 31,959 :35,:3 18,1 
1,8 1,395 29,574 :32,8 16,7 
1,8 1,17 24,804 27,8 14,0 
1,8 0,945 20,034 22,8 11,:3 
1,8 0,72 15,264 17,8 8,6 
1,8 0,495 10,494 12,8 5,9 
1,8 0,27 5,724 7,8 :3,2 
1,8 0,045 0,954 2,8 0,5 

0 0 0 0,0 0,0 

F raveelbalk F ligger F e.g. A. F e.g. totaal F v.b.A. 
0 0 0 0,0 0,0 

4,32 1,5075 63,918 69,7 :36,2 
4,32 1,395 59,148 64,9 :3:3,5 
4,32 1,17 49,608 55,1 28,1 
4,32 0,945 40,068 45,:3 22,7 
4,32 0,72 30,528 :35,6 17,:3 
4,32 0,495 20,988 25,8 11,9 
4,32 0,27 11,448 16,0 6,5 
4,32 0,045 1,908 6,:3 1,1 

0 0 0 0,0 0,0 



Berekening puntla6ten 6paring 417 
Stalen ligger 7,2 meter 

Y= (mtr) 7,2 

b sparing= (mtr) 14,4 
B oppervlak = (mtr) 10,8 
bel. E.G. kN/m2 5,3 
bel. V.B kN/m2 3 
raveelbalk kN/m1 1,1 
doorbroken ligger kN/m1 0,9 
A= oppervlakte e,paring = ((1/2 'B)*(1/2'(Y-X))/2) 

X Y-X A 
X=O 0 7,2 19,44 
X=0,5 0,5 6,7 18,09 
X=1 1 6,2 16,74 
X=2 2 5,2 14,04 
X=3 3 4,2 11,34 
X=4 4 3,2 8,64 
X=5 5 2,2 5,94 
X=6 6 1,2 3,24 
X=7 7 0,2 0,54 
X=7,2 7,2 0 0 

F raveelbalk F ligger F e.g. A. F e.g. totaal F v.b.A. 
0 0 0 0,0 0,0 

7,92 1,5075 95,877 105,:3 54,:3 
7,92 1,395 88,722 98,0 50,2 
7,92 1,17 74,412 B:3,5 42,1 
7,92 0,945 60,102 69,0 :34,0 
7,92 0,72 45,792 54,4 25,9 
7,92 0,495 31,482 :39,9 17,B 
7,92 0,27 17,172 25,4 9,7 
7,92 0,045 2,862 10,B 1,6 

0 0 0 0,0 0,0 

De maximale veld- en steunpuntsmomenten, de optredende spanningen en de 

totale vervormingen zijn vervolgens bepaald aan de hand van 

computerberekeningen, waarin de hiervoor beschreven schematisaties per variatie 

zijn ingevuld. De uitkomsten hiervan zijn in tabellen en grafieken verwerkt. 
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Samenvatting principe 

Sparing vanaf oplegging 
1 velds overspannend vloersysteem 

Optredende spanning 

1 veld6 overspannend vloersy6teem, veld met 6paring 

Urtkom6ten 6panning (7,2 6paring rand) 

X= Ot, 21, 31:> M, 

0 206,7 206,7 206,7 206,7 

0,5 206,7 219,4 233,1 247,0 

1 206,7 228,3 255,0 286,1 

2 206,7 234,2 283,2 336,1 

3 206,7 243,9 296,8 356,7 

4 206,7 191,6 235,7 281,1 

5 206,7 150,6 176,7 204,2 

6 206,7 118,6 125,8 134,9 

7 206,7 106,4 106,9 107,4 

7,2 206,7 105,9 105,9 105,9 

Doorbuiging 

1 veld6 overspannend vloersy6teem, veld met 6paring 

Uttkomeusn doort,ulglng (7,2 sparing rand) "10E-05 • L 

X- Qt, t:I> .ii, '!'I> 

0 390 390 390 390 
0,5 390 419 450 481 

1 390 438 494 551 

2 390 444 532 622 
3 390 448 540 635 
4 390 350 423 498 

5 390 284 327 373 

6 390 228 244 262 

7 390 201 202 204 

7;2. 390 200 200 200 

8 Bijlage A - Ome,lagpunt in liggere,ye,teem 
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Graflek omelagpunt spanning (sparing kwart) 1 velds 

450,0 

400,0 

350,0 
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~ 300,0 

"' ~ 
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0 3 4 5 6 7 8 

Lengt., eparing (X in met..re) 

Grafl"k omelaepunt doorl>ulglng (eparlne rand} 1 v"lde 

700 

) 600 

l 5oo 
E 

.§. 

~ 400 
0 
I" 

' j 300 

I 
! 200 

100 

0 2 3 4 5 6 7 8 

' 

~

_-__ -sparing ?b 

--:c,paring3b 

sparinq 4b 

L__ oude situatie 
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Sparing vanaf oplegging 
2 velds overspannend vloersysteem 

Veld met sparing 
Optredende spanning 

2 velde, overe,pannend vloernye,teem, veld met sparing 

Uitkome,ten spanning (7,2 e,paring rand) 

X= 
0 

0,5 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

7,2 

0b 2b 3b 41, 

206,8 206,8 206,8 206,8 

206,8 212,9 219,7 226,6 

206,8 217,1 229,6 242,3 

206,8 218,9 238,8 259,1 

206,8 212,2 234,0 256,4 

206,8 198,7 217,6 237,1 

206,8 182,5 195,2 200,0 

206,8 166,3 171,7 177,7 

206,8 156,7 157,1 157,6 

206,8 156,2 156,2 156,2 

Veld zonder sparing 
Optredende spanning 

2 velds overspannend vloersysteem, veld zonder sparing 

Uitkome,ten spanning (7,2 e,paring rand) 

X= 0b 2b 3b 4b 
0 206,8 206,8 206,8 206,8 

0,5 206,8 212,9 219,7 226,6 

1 206,8 217,1 229,6 242,3 

2 206,8 218,9 238,8 259,1 

3 206,8 212,2 234,0 256,4 

4 206,8 198,7 217,6 237,1 

5 206,8 182,5 195,2 200,0 

6 206,8 166,3 171,7 177,7 

7 206,B 156,7 157,1 157,6 

7,2 206,8 156,2 156,2 156,2 

"' 

700 

) 600 

/l i 500 
'? 
E 

~ 400 

~ 
';, 300 

i 200 

j 100 

400,0 

350,0 

~ 300,0 

t 
~ 250,0 

Grafl"k omel•epunt doorl,uiglng (ep.1rlng rand) 2v.,fde, 
veld met eparlng 

2 5 6 

Graflek omelagpunt epannl~ (eparl~ rand) 2 veide, 
veld zonder •paring 

E -------------
; 2 o o, o ~~ 

150,0 

8 

__ J 

l-sparing2b 

J-sparing3b 

I 

sparing4b I 
oude situ~tie 

_J 
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Sparing vanaf oplegging 
2 velds overspannend vloersysteem 

Veld met sparing 
Doorbuiging 

2 velds overspannend vloersysteem, veld met sparing 

Uitkomsten doorbuiging (7,2 sparing rand) '10E-05' L 

X= QI, 

0 162 

0,5 162 

1 162 

2 162 

3 162 

4 162 

5 162 

6 162 

7 162 

7,2 162 

2b 31, 41, 

162 162 162 

185 209 235 

200 245 290 

203 271 341 

175 242 311 

126 176 229 

81 108 136 

47 56 65 

34 35 35 

34 34 34 

Veld zonder sparing 
Doorbuiging 

2 velds overspannend vloersysteem, veld zonder sparing 

Uitkomsten doorbuiging (7,2 sparing rand) '10E-05' L 

X= 01, 21, 3b 4b 
0 162 162 162 162 

0,5 162 155 148 141 

1 162 151 138 12c5 

2 162 149 129 108 

3 162 156 133 110 

4 162 169 150 130 

5 162 186 173 159 

6 162 202 197 190 

7 162 212 212 211 

7,2 162 213 213 213 

1 O Bijlage A - 0mslagpunt in liggersysteem 

400,0 

350,0 

W 300,0 

! 
{ 250,0 

i 
j 200,0 

150,0 

Gra&k omelagpunt epannlng (eparlng rand) 2velde, 

veld met eparlng 

~ ---~ 
100,0 +---~-~--~-------~--~--

0 

Graflek omeuogpunt doori>ulglng (eparing rand) 2 velde, ..,Id zonder eparing 

700 

~ 

2 5 

Lantto oparlne (X In m...,,,) 

f-soaririg?.b 

l
-,panng3b 

spa,.,.,g 4t, 

1 oude s•tuatie 

1-sparing2b- 1 

1

-,pac,ng 60 

sparing 4b 

__ oude situatie 



Sparing vanaf oplegging 
3 velds overspannend vloersysteem 

3 veldB overBpannend vloerBye>teem, randveld met Bparing 

UitkomBten Bpanning (7,2 Bparing rand) 

X= Ob 2b 3b 41, 

0 205,8 205,8 205,8 205,8 

0,5 205,8 213,9 223,0 232,2 

1 205,8 219,6 236,1 267,3 

2 205,8 221,9 264,6 333,2 

3 205,8 213,0 242,8 305,7 

4 205,8 195,1 220,2 246,0 

5 205,8 173,6 190,4 208,1 

6 205,8 152,1 159,3 167,2 

7 205,8 139,4 139,9 140,6 

7,2 205,8 139,2 139,2 139,2 

3 veldB overnpannend vloernyBteem, middenveld zonder Bparing 

Uitkome>ten Bpanning (7,2 Bparing rand) 

X= Ob 2b 3b 41, 

0 20b,8 205,8 20ci,8 205,8 

0,5 205,8 213,9 223,0 232,2 

1 20ci,8 219,6 236,1 253,0 

2 205,8 221,9 248,3 27ci,2 

3 20b,8 213,0 241,9 271,7 

4 205,8 208,0 220,2 246,0 

5 205,8 213,3 209,1 208,1 

6 205,8 218,7 216,9 214,9 

7 205,8 221,9 221,8 221,6 

7,2 205,8 223,7 223,7 223,7 

3 velds overspannend vloersysteem, randveld zonder sparing 

Uitkomsten spanning (7,2 sparing rand) 

X= Ob 2b 3b 4b 

0 205,8 20b,8 205,8 20b,8 

0/5 205,8 203,3 201,0 198,7 

1 205,8 201,8 197,7 193,5 

2 205,8 201,3 194,7 187,9 

3 205,8 203,5 196,3 188,8 

4 205,8 208,0 201,7 195,2 

5 205,8 213,3 209,1 204,7 

6 205,8 218,7 216,9 214,9 

7 205,8 221,9 221,8 221,6 

7,2 20b,8 223,7 223,7 223,7 

400 o l 
350,0 j 

f 300.0 

~ 

Graflok °'""'"'punt "f'•nnlng ("f'"~ rand) 3 veldt;, 
randvesk::I met. eparing 

f:::1~~ 
1500 ~ 

100 0 

400,0 

350,0 

N' j 300,0 

Gnoflok omolagpunt "f'•nnlng ("f'ar1ng rand) 3 voldo, 
mlddanveld zondor eparl~ 

f2so,o ~-

!- ~~~ 
I 200.0 ~~ 
::, --150,0 

400,0 

350,0 

l ~o.o 

~ 250,0 

l 
Q 200,0 
::, 

150,0 

Gr- Offllli,oepunt •f"'nnlne (-,.,nne r•n•) 3 vel"-, 
rarv:tveld zonder oparine 

-=======-'== 

~•p,orl"t(Xln,,,.,.,.,) 

__ ___J 

I 
I 

I 
I -71 

Sp4ccg4, 1'1 

oud,:e,,tu.,t1ej, 

I

__: epacme -~ 

-,;pimn<33b I 
tapann!34b I 

. ccd""""'" 11 
I 

I 

Randveld met sparing 
Optredende spanning 

Middenveld zonder sparing 
Optredende spanning 

Randveld zonder sparing 
Optredende spanning 
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Sparing vanaf oplegging 
3 velds overspannend vloersysteem 

3 veld5 over5pannend vloer5y5teem, randveld met 5paring 

Uitkom5ten doorbuiging (7,2 5paring rand) '10E-05'L 

X= 01, 21> 31, 41, 

0 272 272 272 272 
0,5 272 302 335 368 

1 272 322 380 440 

2 272 326 415 506 
3 272 290 378 468 
4 272 230 296 366 

5 272 168 205 244 
6 272 122 134 146 
7 272 104 105 105 

7,2 272 103 103 103 

3 velds overspannend vloersysteem, randveld zonder sparing 

Uitkomsten doorbuiging (7,2 sparing rand) *10E-05*L 

X= Ob 2b 3b 4b 
0 272 272 272 272 

0,5 272 274 277 279 
1 272 276 280 285 
2 272 276 284 292 
3 272 274 282 291 
4 272 269 276 283 
5 272 263 268 273 
6 272 257 259 261 
7 272 254 254 254 

7,2 272 252 252 252 

3 velds overspannend vloersysteem, middenveld zonder sparing 

Uitkomsten doorbuiging (7,2 sparing rand) '10E-05'L 

X= 01, 21, 31, 41, 

0 21 21 21 21 
0,5 21 21 25 32 

1 21 23 35 48 
2 21 24 44 65 
3 21 20 39 63 
4 21 30 24 43 
5 21 50 34 18 
6 21 69 63 55 

7 21 81 80 80 

7:2. 21 83 83 83 
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Sparing vanaf oplegging 
3 velds overspannend vloersysteem 

3 velds overspannend vloersysteem, randveld zonder sparing 

Uitkomsten spanning (7,2 sparing rand) 

X; 01, 21, 31, 41, 

0 20S,8 20S,8 20S,8 20b,8 

o.s 20b,8 218,6 232,6 247,0 

1 20b,8 224,7 247,6 270,9 

2 20b,8 221,5 2b0,4 279,8 

3 20b,8 206,4 231,4 2b7,1 

4 205,8 187,6 204,b 221,9 

5 205,8 177,8 180,6 189,8 

6 20b,8 182,4 181,2 180,0 

7 205,8 184,3 184,2 184,1 

7,2 205,8 184,1 184,1 184,1 

3 velds overspannend vloersysteem, middenveld met sparing 

Uitkomsten spanning (7,2 sparing rand) 

X; 01, 21, 31, 41, 

0 20S,8 205,8 20b,8 20S,8 

0,5 20S,8 218,6 232,6 247,0 

1 20S,8 224,7 247,6 270,9 

2 205,8 221,S 2b0,4 279,8 

3 20S,8 212,3 233,1 257,1 

4 205,8 200,2 219,4 221,9 

5 20S,8 184,0 197,6 211,8 

6 205,8 166,7 172,8 179,4 

7 205,8 156,0 156,4 1b7,0 

7.2. 205,8 157,0 1S7,0 1b7,0 

3 velds overspannend vloersysteem, randveld zonder sparing 

Uitkomsten Bpanning (7,2 sparing rand) 

X; 01, 21, 3b 41, 

0 205,8 205,8 205,8 205,8 
0,5 205,8 210,1 21b,0 220,1 

1 205,8 213,9 223,7 233,7 

2 205,8 216,9 234,4 252,3 

3 205,8 212,6 233,1 2b4,6 

4 205,8 200,2 219,4 239,3 

5 205,8 184,0 197,6 211,8 

6 205,8 179,8 177,4 179,4 

7 205,8 184,3 183,9 183,7 

7,2 205,8 183,7 183,7 183,7 

400 0 

350 0 

t 300,0 

! 

Gnrilok ~punt "I'"""'~ ("I'•~ rand) 3 void,;, 
ran~ met epartng 

i"'·'~ 
j 200,0 [ . . , .. ~. 
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100,0 
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l
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Optredende spanning 

Middenveld met sparing 
Optredende spanning 

Randveld zonder sparing 
Optredende spanning 

100,0 +-------~---~-~--~-~ 
0 
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Sparing vanaf oplegging 
3 velds overspannend vloersysteem 

3 velds overspannend vloersysteem, randveld zonder sparing 

Uitkomsten doorbuiging (7,2 sparing rand) '10E-05'L 

X= 0b 2b 3b 41, 

0 272 272 272 272 
0,5 272 257 242 226 

1 272 251 226 200 
2 272 254 222 190 
3 272 270 243 215 
4 272 292 272 253 
5 272 311 300 289 
6 272 325 322 318 
7 272 331 331 331 

7,2 272 331 331 331 

3 velds overspannend vloersysteem, middenveld met sparing 

Uitkomsten dooribuiging (7,2 sparing rand) '10E-05'L 

X= 0b 2b 31, 41, 

0 21 21 21 21 
0,5 21 38 56 74 

1 21 51 87 124 
2 21 60 121 183 
3 21 40 107 176 
4 21 34 48 104 
5 21 62 44 30 
6 21 93 84 75 
7 21 110 109 109 

7,2 21 109 109 109 

3 velds overspannend vloersysteem, randveld zonder sparing 

Uitkomsten doorbuiging (7,2 sparing rand) '10E-05'L 

X= 0b 2b 31, 4b 
0 272 272 272 272 

0,5 272 267 261 256 
1 272 262 252 241 
2 272 259 240 220 
3 272 264 241 218 
4 272 277 256 234 
5 272 296 280 264 
6 272 317 310 302 
7 272 331 330 329 

7,2 272 329 329 329 
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Beschrijving principe nieuwe situatie 
Sparing in het veld 

Hiervoor zijn de consequenties beschreven die zijn onderzocht voor het bestaande 

vloersysteem, wanneer bij de oplegging van een veld een sparing wordt 

aangebracht. Een sparing kan ook willekeurig in het veld warden aangebracht, zoals 

is weergegeven in figuur 5, 6 en 7. Van deze variatie zijn de consequenties ook 

onderzocht, waarbij de sparing vanaf het middelpunt van de sparing in grootte is 

gevarieerd. In verband met de hoeveelheid papierwerk, zijn in dit rapport alleen de 

variaties van het een velds overspannend vloersysteem uitgewerkt, waarbij een 

sparing wordt aangebracht op ¼ van de lengte van de Jigger. 

Belastingen nieuwe situatie: 

~ = 5,3 kN/m 1 * (3,612) = 9,54 kN/m 1 + 0,9 kN/m 1 = 10,4 kN/m 1 

~ = 3 kN/m 2 * (3,612) = 5,4kN/m1 

~ = 5,3 kN/m1 * (3,612) = 9,54 kN/m1 

~ = 3 kN/m 2 * (3,612) = 5,4kN/m 1 

F is variabel en is afhankelijk van de breedte en van de lengte van de sparing. 

Op de volgende bladzijde zijn alle variaties van F berekend en in een matrix 

verwerkt. Het principe van deze berekening is als volgt: 

¼ F = ¼ lengte van de raveelbalk * eigen gewicht raveelbalk 

11B lengte van de doorbroken ligger * eigen gewicht ligger (lengte = ¼(Y-X)) 
A=(½ breedte van de sparing*½ overgebleven vloerdeel (¼(Y-X)))/2 

= 1132 * breedte van de sparing* (Y-X) 
3/4 F = 3 * ¼ F 
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Figuur 7 Principe opbouw belastingen op de naastliggende ligger, bij een sparing in het veld 



Berekening puntlasten sparing 2b, (1/4-3/4 Y-X) 
Puntlast = 1/4 - 3/4 F 
Stalen ligger 7,2 meter 

raveelbalk kN/m1 0,125 0,375 
doorbroken lig, kN/m1 0,9 0,9 

Y = (mtr) 
b sparing (mtr) 
B oppervl ( mtr) 
bel. E.G. kN/m2 
bel. V.B kN/m2 

7,2 
7,2 
3,6 
5,3 

A= oppervlakte sparing 1/4 Y-X = ((1/2 'B)'(1/2'((1/4Y-X))/2) 
A= oppervlakte sparing 3/4 Y-X = ((1/2 'B)'(1/2'((3/4Y-X))/2) 

3 

X 1/4 (Y-X) A F raveelbalk F ligger F e.g. A 1/4 F e.g. tota 1/4 F v.b. 

X=0 0 7,2 0 0 0 0 0,0 0,0 
X=0,5 0,5 1,68 1,5075 0,45 0,38 7,9898 8,8 4,5 
X=1 1 1,55 1,395 0,45 0,35 7,3935 8,2 4,2 
X=2 2 1,30 1,17 0,45 0,29 6,201 6,9 3,5 
X=3 3 1,05 0,945 0,45 0,24 5,0085 5,7 2,8 
X=4 4 0,80 0,72 0,45 0,18 3,816 4,4 2,2 
X=5 5 0,55 0,495 0,45 0,12 2,6235 3,2 1,5 
X=6 6 0,30 0,27 0,45 0,07 1,431 1,9 0,8 
X=7 7 0,05 0,045 0,45 0,01 0,2385 0,7 0,1 
X=7,2 7,2 0,0 0 0 0,00 0 0,0 0,0 

X 3/4 (Y-X) A F raveelbalk F 1'1gger F e.g. A 1/4 F e.g. tota 1/4 F v.b. 

X=0 0 7,2 0 0 0 0 0,0 0,0 
X=0,5 0,5 5,03 4,5225 1,35 1,13 23,969 26,4 13,6 
X=1 1 4,65 4,185 1,35 1,05 22,181 24,6 12,6 
X=2 2 3,90 3,51 1,35 0,88 18,603 20,8 10,5 
X=3 3 3,15 2,835 1,35 0,71 15,026 17,1 8,5 
X=4 4 2,40 2,16 1,35 0,54 11,448 13,3 6,5 
X=5 5 1,65 1,485 1,35 0,37 7,8705 9,6 4,5 
X=6 6 0,90 0,81 1,35 0,20 4,293 5,8 2,4 
X=7 7 0,15 0,135 1,35 0,03 0,7155 2,1 0,4 
X=7,2 7,2 0,0 0 0 0,00 0 0,0 0,0 
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Berekening puntlasten sparing3b, (1/4-3/4 Y-X) 
Puntlast = 1/4 - 3/4 F 
Stalen ligger 7,2 meter 

Y = (mtr) 
b sparing (mtr) 
B oppervl ( mtr) 
bel. E.G. kN/m2 
bel. V.B kN/m2 

X 
X=0 
X=0,5 
X=1 
X=2 
X=3 
X=4 
X=5 
X=6 
X=7 
X=7,2 

X 
X=0 
X=0,5 
X=1 
X=2 
X=3 
X=4 
X=5 
X=6 
X=7 
X=7,2 

0 
0,5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7,2 

0 
0,5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7,2 

7,2 
10,8 

7,2 
5,3 

3 

1/4 (Y-X) 
7,2 

1,68 
1,55 
1,30 
1,05 

0,80 
0,55 
0,30 
0,05 

0,0 

3/4 (Y-X) 
7,2 

5,03 
4,65 
3,90 
3,15 

2,40 
1,65 

0,90 
0,15 
0,0 

A 
0 

3,015 
2,79 
2,34 
1,89 
1,44 

0,99 
0,54 
0,09 

0 

A 
0 

9,045 
8,37 
7,02 
5,67 
4,32 
2,97 
1,62 
0,27 

0 

raveelbalk kN/m1 0,125 0,375 
doorbroken lig! kN/m1 0,9 0,9 
A= oppervlakte sparing 1/4 Y-X = ((1/2 'B)'(1/2'((1/4Y-X))/2) 
A= oppervlakte sparing 3/4 Y-X = ((1/2 'B)'(1/2'((3/4Y-X))/2) 

F raveelbalk F ligger F e.g. A 1/4 F e.g. tota 1/4 F v.b. 
0 0 0 0,0 0,0 

0,675 0,38 15,98 17,0 9,0 
0,675 0,35 14,787 15,8 8,4 
0,675 0,29 12,402 13,4 7,0 
0,675 0,24 10,017 10,9 5,7 
0,675 0,18 7,632 8,5 4,3 
0,675 0,12 5,247 6,0 3,0 
0,675 0,07 2,862 3,6 1,6 
0,675 0,01 0,477 1,2 0,3 

0 0,00 0 0,0 0,0 

F raveelbalk F ligger F e.g. A 1/4 F e.g. tota 1/4 F v.b. 
0 0 0 0,0 0,0 

2,025 1,13 47,939 51,1 27,1 
2,025 1,05 44,361 47,4 25,1 
2,025 0,88 37,206 40,1 21,1 
2,025 0,71 30,051 32,8 17,0 
2,025 0,54 22,896 25,5 13,0 
2,025 0,37 15,741 18,1 8,9 
2,025 0,20 8,586 10,8 4,9 
2,025 0,03 1,431 3,5 0,8 

0 0,00 0 0,0 0,0 



Berekening puntlasten sparing 4b, (1/4-3/4 Y-X) 
Puntlast = 1/4 - 3/4 F 
Stalen ligger 7,2 meter 

Y = (mtr) 
b 5paring (mtr) 
B oppervl (mtr) 
bel. E.G. kN/m2 
bel. V.B kN/m2 

X 
X=0 
X=0,S 
X=1 
X=2 
X=3 
X=4 
X=5 
X=6 
X=7 
X=7,2 

X 
X=0 
X=0,5 
X=1 
X=2 
X=3 
X=4 
X=5 
X=6 
X=7 
X=7,2 

0 
0,5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7,2 

0 
0,5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

7,2 

7,2 
14,4 
10,8 
5,3 

3 

1/4 (Y-X) 
7,2 

1,68 
1,55 
1,30 
1,05 

0,80 
0,55 
0,30 
0,05 

0,0 

3/4 (Y-X) 
7,2 

5,03 
4,65 
3,90 
3,15 

2,40 
1,65 

0,90 
0,15 
0,0 

A 
0 

4,5225 
4,185 

3,51 
2,835 

2,16 
1,485 

0,81 
0,135 

0 

A 
0 

13,568 
12,555 
10,53 

8,505 
6,48 

4,455 
2,43 

0,405 
0 

raveelbalk kN/m1 0,125 0,375 
doorbroken lig! kN/m1 0,9 0,9 
A= oppervlakte 5paring 1/4 Y-X = ((1/2 *B)'(1/2*((1/4Y-X))/2) 
A= oppervlakte 5paring 3/4 Y-X = ((1/2 *B)'(1/2*((3/4Y-X))/2) 

F raveelbalk F ligger F e.g. A 
0 0 0 

0,9 0,38 23,969 
0,9 0,35 22,181 
0,9 0,29 18,603 
0,9 0,24 15,026 
0,9 0,18 11,448 
0,9 0,12 7,8705 
0,9 0,07 4,293 
0,9 0,01 0,7155 

0 0,00 0 

F raveelbalk F ligger F e.g. A 
0 0 0 

2,7 1,13 71,908 
2,7 1,05 66,542 
2,7 0,88 55,809 
2,7 0,71 45,077 
2,7 0,54 34,344 
2,7 0,37 23,612 
2,7 0,20 12,879 
2,7 0,03 2,1465 

0 0,00 0 

1/4 F e.g. tota 1/4 F v.b. 
0,0 0,0 

25,2 13,6 
23,4 12,6 
19,8 10,5 
16,2 8,5 
12,5 6,5 
8,9 4,5 
5,3 2,4 
1,6 0,4 

0,0 0,0 

1/4 F e.g. tota 1/4 F v.b. 
0,0 0,0 

75,7 40,7 
70,3 37,7 
59,4 31,6 
48,5 25,5 
37,6 19,4 
26,7 13,4 
15,8 7,3 
4,9 1,2 
0,0 0,0 

De maximale veld- en steunpuntsmomenten, de optredende spanningen en de 

totale vervormingen zijn vervolgens bepaald aan de hand van 

computerberekeningen, waarin de hiervoor beschreven schematisaties per variatie 

zijn ingevuld. De uitkomsten hiervan zijn in tabellen en grafieken verwerkt. 
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Samenvatting principe 

Sparing in het veld 
1 velds overspannend vloersysteem 

Optredende spanning 

1 velde, overnpannend vloere,ye,teem, e,paring in veld 

Uitkome,ten e,panning (7,2 e,paring kwart) 

X= 01, 21, 31, 4b 

0 206,7 206,7 206,7 206,7 

0,5 206,7 256,5 320,9 391,9 

1 206,7 250,6 317,6 384,9 

2 206,7 230,9 289,0 346,8 

3 206,7 197,7 241,8 285,9 

4 206,7 161,1 190,8 220,1 

5 206,7 131,0 145,0 159,5 

6 206,7 113,6 117,4 121,3 

7 206,7 106,2 106,3 106,5 

7,2 206,7 105,9 105,9 10b,9 

Doorbuiging 

1 velds overspannend vloersysteem, sparing in veld 

Uitkomsten doorbuiging (7,2 sparing kwart) '10E-OS'L 

X= Ob 2b 31, 4b 
0 390 390 390 390 

0,5 390 488 b96 704 

1 390 473 581 689 

2 390 424 522 619 

3 390 368 445 521 

4 390 305 355 40b 

5 390 254 281 307 

6 390 217 226 235 

7 390 201 201 202 

7,2 390 200 200 200 
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Samenvatting principe 
Vergelijking sparing vanaf oplegging 

en sparing in het veld 

1 velds overspannend vloersysteem 
Optredende spanning 

Doorbuiging 
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Conclusie 

1 velds overspannend vloersysteem 

Figuur 8 Liggersysteem met sparing in de meest ongunstige situatie 

rJ 
Figuur 9 Liggersysteem met sparing in de gunstigste situatie 
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Het aanbrengen van een grotere sparing met een breedte die grater is dan de 

afstand van de liggers, kan een gunstige of een ongunstige invloed hebben op het 

bestaande vloersysteem. 

Bij korte sparingen wordt een groot gedeelte van het overgebleven vloerveld 

opgevangen door een raveelconstructie. Dit vloerveld geeft via de raveelconstructie 

een puntlast bij de oplegging op de bestaande ligger. Hoe grater het op te vangen 

vloerveld, hoe grater de puntlast, hoe ongunstiger de situatie voor de bestaande 

ligger. Daarnaast vervalt maar een klein gedeelte van het vloerveld wanneer er een 

korte sparing wordt aangebracht zodat deze gunstige invloed de ongunstige 

situatie niet kan opheffen (zie figuur 8 ). Bij een lange sparing warden de puntlasten 

kleiner en het vloerveld dat vervalt wordt grater, waardoor de nieuwe situatie 

gunstiger kan warden dan de oude situatie, zoals is weergegeven in figuur 9. 

De plaats van het omslagpunt van waaruit de nieuwe situatie gunstiger wordt dan 

de oude situatie, is ook afhankelijk van de plaats van de puntlast. Een puntlast in 

het midden van een balk heeft een grotere invloed op het veldmoment dan een 

puntlast bij de oplegging van een ligger. Dit verschil van invloed is te zien in de 

vergelijking. Bij sparingen die in het veld warden aangebracht, ontstaan grote 

piekspanningen wanneer een kleine sparing wordt aangebracht (X heeft hierbij een 

kleine waarde). Hierbij ontstaan grote puntlasten in het veld. Bij het aanbrengen 

van sparingen vanaf de oplegging ontstaat de grootste spanning bij halfgrote 

sparingen (X heeft hierbij een waarde van ongeveer 3 meter). De puntlast staat 

hierbij in het midden van de ligger. 



2 velds overspannend vloersysteem 

Figuur 10 Liggersysteem met sparing >b, in de meest ongunstige situatie 

Figuur 11 Liggersysteem met sparing >b, in de gunstigste situatie 

Het principe van de ongunstige werking van de puntlast is te zien wanneer wordt 
gekeken naar het oude en het nieuwe moment van de Jigger. 
Het moment van een ligger met een q-last is gelijk aan l/8*q*i2, en het moment van een Jigger met 
een puntlast is gelijk aan ¼*F*l. Wanneer een sparing wordt gemaakt met een breedte van~ 2b, dan 
wordt het overgebleven vloerveld (q-last) opgevangen door een raveelconstructie, die 2 puntlasten 
veroorzaakt bij de oplegging van de raveelconstructie. Een ligger, die in de oude situatie alleen 
werd belast met een q-last links en rechts, wordt nu belast met een q-last links+ een puntlast van het 
rechter vloerveld. Het moment van het linker vloerveld wordt niet meer veroorzaakt door q maar 
door F (F=q*l). Het moment van de Jigger in de nieuwe situatie wordt dan M= ¼*(q*l)*l = ¼*q*I2. 
Dit is twee keer zo groot is als het moment in de oude situatie (1/8 * q * 12

). 

Voor het veld waarin de sparing wordt gemaakt, gelden dezelfde consequenties als 

voor het 1 velds overspannend vloersysteem. Door de oplegreactie van de 

raveelconstructie kan de spanning en de vervorming in de ligger toenemen, zoals is 

weergegeven in figuur 10. De spanning en de vervorming van de ligger kan afnemen 

wanneer een grate sparing wordt aangebracht waarbij de raveelconstructie bij de 

oplegging van de ligger wordt opgelegd, zoals is weergegeven in figuur 11. De 

spanningstoename vind plaats in het veld en boven het steunpunt. Door de 

toename van het steunpuntsmoment neemt oak de spanning toe in het begin van 

het naastliggende veld. De vervormingen van de twee liggervelden werken 

tegengesteld gericht. 
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3 velds overspannend vloersysteem 
sparing in randveld 

Figuur 12 Liggersysteem met sparing >b, in de meest ongunstige situatie 

Figuur 13 Liggersysteem met sparing >b, in de gunstigste situatie 

3 velds overspannend vloersysteem 
sparing in middenveld 

Figuur 14 Liggersysteem met sparing >b, in de meest ongunstige situatie 

Figuur 15 Liggersysteem met sparing >b, in de gunstigste situatie 
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Voor het randveld waarin de sparing wordt gemaakt, gelden dezelfde consequenties 

als voor het 1 velds overspannend vloersysteem. Door de oplegreactie van de 

raveelconstructie kan de spanning en de vervorming in de ligger toenemen (zie 

figuur 12). De spanning en de vervorming van de ligger kan afnemen wanneer een 

grate sparing wordt aangebracht waarbij de raveelconstructie bij de oplegging van 

de ligger wordt opgelegd (zie figuur 13). 

De spanningstoename vind plaats in het veld en boven het eerste steunpunt. Door 

de toename van het eerst steunpuntsmoment neemt ook de spanning toe in het 

begin van het middenveld. De vervormingen van deze twee liggervelden werken 

tegengesteld gericht. De vervormingsverandering van het middenveld is echter 

kleiner dan van het randveld waarin de sparing is aangebracht. 

Door de toename van het eerst steunpuntsmoment neemt het tweede 

steumpuntsmoment af, waardoor de spanning afneemt in het derde veld. De 

vervormingverandering van het eerste veld heeft nauwelijks invloed op de vervorming 

van het derde veld, zodat de nieuwe situatie voor het derde veld ongeveer gelijk 

blijft aan de oude situatie. 

Voor het middenveld waarin de sparing wordt gemaakt, gelden dezelfde 

consequenties als voor het 1 velds overspannend vloersysteem. Door de 

oplegreactie van de raveelconstructie kan de spanning en de vervorming in de ligger 

toenemen (zie figuur 14). De spanning en de vervorming van de ligger kan afnemen 

wanneer een grate sparing wordt aangebracht waarbij de raveelconstructie bij de 

oplegging van de ligger wordt opgelegd (zie figuur 15). De spanningstoename vind 

plaats in het veld en boven de twee steunpunten. Door de toename van de 

steunpuntsmomenten neemt ook de spanning toe in de randvelden. 



'i 
') 

Figuur 16 LiggernyBteem met Bparing in de meeBt ongunBtige Bituatie, 

Bparing aan rand en in het middenveld 

De vervormingen van de twee randvelden werken tegengesteld gericht aan de 

vervorming van het middenveld. De vervormingsverandering van de randvelden zijn 

wel kleiner dan die van het middenveld. De vormverandering van het middenveld 

heeft echter meer invloed op de vervorming van de overige velden dan wanneer de 

sparing in een randveld wordt aangebracht. 

Wanneer de hiervoor beschreven bevindingen warden samengevoegd, kan warden 

gesteld dat de meest ongunstige situatie wordt bereikt wanneer een grate 

punt-last in het midden van de balk ontstaat. Deze situatie ontstaat- wanneer er 

een kleine sparing wordt aangebracht- in het midden van een liggerveld, zoals is 

weergegeven in figuur 16. De meest gunstige situatie is een sparing met een grate 

lengte (tot maximaal de ligger lengte) waardoor kleine puntlasten ontstaan en een 

sparing waarbij de raveelconstructie bij de oplegging van de ligger wordt geplaatst, 

waardoor de puntlast minder invloed heeft op de vergroting van de optredende 

spanning en de vervorming, zoals is weergegeven in figuur 17. Bij 3 velds 

overspannende vloersystemen heeft het aanbrengen van een sparing in het 

middenveld meer invloed op de overige velden dan wanneer de sparing in een 

randveld wordt aangebracht. 

Wanneer er toch een ongunstige situatie ontstaat, moet er voor warden gezorgd 

dan de optredende spanning en vervorming, ten gevolge van de invloed van de 

puntlast, wordt verkleind. Dit kan door (plaatselijk) de ligger te verzwaren of in de 

meest extreme situatie, door de gehele ligger te vervangen. 

Aan de hand van de nieuwe randvoorwaarden dient een berekening te warden 

uitgevoerd waarbij moet warden gecontroleerd of de bestaande aangepaste 

vloerconstructie in de nieuwe situatie voldoet aan de gestelde constructieve eisen. 

~~H~ 

Figuur 17 LiggernyBteem met Bparing in de gunBtigBte Bituatie, 

Bparing aan rand en in het middenveld 

4 
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Bijlage B - Sparingen in betonvloeren 

Onderzoek naar de plaats en de grootte van aan te brengen sparingen in 
betonvloeren 

1 velds overspannend vloersysteem Gegevens oude situatie 

1/3 Mmax 1/3 Mmax 

~:51 
Mmax 

Figuur 1 Wapeningsmomenten oude s1tuatie 

Figuur 1 Onju1ste schematisatie 

Lengte 

Figuur 3 Schemat1sat1e nieuwe situat,e 

~ 

In de oude situatie is de vloer berekend met een maximaal veldmoment. Bij de 

randoplegging is rekening gehouden met een toevallig negatief inklemmingsmoment 

omdat op de rand van de vloer eventueel een wand kan warden geplaatst die ervoor 

zorgt dat de vloer daar gedeeltelijk wordt ingeklemd. Voor de grootte van dit 

inklemmingsmoment wordt 1/3 van het maxima le veldmoment aangehouden. 

In de nieuwe situatie wordt in dit vioersysteem een sparing aangebracht. De 

aanname van een gehele of een gedeeltelijke inklemming van de vloerranden, zorgt 

voor een gunstige werking wanneer een sparing wordt aangebracht. Het 

middengedeelte van de vloer zou zonder nadelige consequentie kunnen warden 

verwijderd doordat er twee ingeklemde vloerplaten overblijven. Dit is echter een 

theoretische aanname waarvan niet mag warden uitgegaan wanneer dit voor een 

gunstige werking kan zorgen. Wanneer de eventuele wand van de vloer wordt 

verwijderd ontstaat een vloer op twee scharnieren. Van deze laatste situatie moet 

warden uitgegaan, waarbij een maximaal benodigde onderwapening in het veld 

aanwezig is. In de randen van de vloer ligt 1/3 van de onderwapening boven in de 

vloer. 

momentenverloop 

dwarskrachte nverloop 
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2 velds overspannend vloersysteem 

Lengte 

momentenverloop 

dwarskrachtenverloop 

Figuur 4 Schema-C1sat1e nieuwe s1tuat1e 

Lengte 

3 velds overspannend vloersysteem 

momentenverloop 

c:lwarskrachtenverloop 

Figuur 5 Schemat1sat1e nieuwe s1tuat1e 

In de oude situatie is de vloer berekend me-c een maximaal steunpun-cmoment en 

twee veldmomen-Cen. Bij de randopiegging is rekening gehouden met een -coevallig 

inklemmingsmomen-C waardoor de betonvloer aan de uiteinden zijn voorzien van 

bovenwapening (voor uitleg zie 1 velds overspanning). 

In de nieuwe situatie wordt in dit vloersysteem een sparing aangebracht. In dit 

onderzoek is er vanuit gegaan dat beide velden dezelfde afmetingen hebben en dat 

in een van de velden een sparing wordt aangebracht. In de schematisatie van de 

nieuwe situatie wordt uitgegaan van een doorgaande ligger op drie steunpun-Cen, 

waardoor in he-c m1ddelste steunpunt een negatief inklemmingsmoment on-Cstaa-c. 

Voor de -cwee randopleggingen wordt uitgegaan van twee scharnieren en niet van 

een -Coevallige inkiemm1ng omda-C een inklemming gunstig werk-C voor het 

spanningsverloop wanneer een sparing moet warden aangebracht. (voor uitleg zie 1 

velds overspanning ), 

In de oude situatie is de vloer berekend me-c twee maxima le steunpuntmomenten en 

drie veldmomenten. Bij de randoplegging is rekening gehouden met een toevallig 

inklemmingsmoment waardoor de betonvloer aan de uiteinden is voorzien van 

bovenwapening (voor uitleg zie 1 velds overspanning). 

In de nieuwe situatie wordt in dit vloersysteem een sparing aangebracht. In dit 

onderzoek is er vanuit gegaan dat de drie velden dezelfde afmetingen hebben en 

dat in een van de velden een sparing wordt aangebracht. In de schematisatie van 

de nieuwe situa-Cie wordt uitgegaan van een doorgaande ligger op vier steunpun-cen, 

waardoor in de middels-ce steunpun-cen een negatief inklemmingsmoment ontstaa-c, 

Voor de twee randopleggingen wordt ui-cgegaan van -cwee scharnieren en nie-c van 

een -coevallige inkiemming omdat een inklemming gunstig werkt voor het, 

spanningsverloop wanneer een sparing moet warden aangebracht. (voor uitleg z1e 1 

velds overspanning). 
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Sparing A. 

A 

Variatie plaats 
Vo en Mmax 

A. ~ A 1 4 A. 
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Figuur 6 Plaat5 5paring A 

4 Bijlage B - Sparingen in betonvloeren 

Beschrijving theoretisch onderzoek 

Wanneer in dit vloersysteem een sparing moet warden aangebracht, zijn de 

consequenties afhankelijk van de plaats van de sparing. 

Het aanbrengen van een sparing A, op de plaats waar in de oude situatie de 

dwarskracht minimaal was, heeft voornamelijk een consequentie voor het 

momentenverloop. Het veldmoment heeft hier een maximale waarde. De 

dwarskracht heeft hier een minimale waarde. Door het aanbrengen van deze 

sparing neemt het moment in zowel de x- als in de y-richting toe. Deze toename 

ontstaat doordat de spanningen om de sparing heen moeten warden geleid, zodat 

er een spanningstoename ontstaat in het materiaal random de sparing. Deze 

"omleiding" van de spanningen veroorzaakt een spanningsverstoring aan de randen 

en in de hoekpunten van de sparing. Het dwarskrachtenverloop vertoont over de 

gehele vloer geen toename, maar plaatselijk random de sparing wel. 

Het ontstaan van de spanningsveranderingen, is op de volgende bladzijde grafisch 

weergegeven. In het onderzoek is het momentenverloop en het 

dwarskrachtenverloop in de x- en in de y-richting onderzocht. In de grafische 

weergave zijn de uitkomsten alleen in de x-richting afgebeeld in verband met de 

aanwezige ruimte op de bladzijde. Als voorbeeld is een 2 velds overspannende vloer 

weergegeven. In het linkerveld is de nieuwe situatie te zien en het rechterveld is te 

vergelijken met de oude situatie. De weergave van de getal grootte is afgeleid van 

het eigengewicht van de vloer per strekkende meter vloerbreedte. In de kleurenindex 

zijn de uitkomsten van de oude situatie ingevuld. Hierdoor kunnen de oppervlakten 

van de verschillende kleuren per situatie warden vergeleken. 



Momentenverloop 

Dwa rskrac htenverloop 

Figuur 8 - 2 velds overspannend vloersysteem. Sparing plaats A, Vo en Mmax 
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Figuur 9 PlaatB "paring B 
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B 

- ' 
' I 
' ' 

Variatie plaats 
Mo en Vmax 

B 

- ' 
~ 
I/ .., I 

' ' ' 
' 

Het aanbrengen van een sparing B, op de plaats waar in de oude situatie het 

moment minimaal was, heeft voornamelijk een consequentie voor het 

dwarskrachtenverloop. De dwarskrachten hebben hier een maximale waarde. Het 

moment heeft hier een minimale waarde. Door het aanbrengen van deze sparing 

neemt de dwarskracht over de gehele vloerlengte toe. Deze toename ontstaat 

doordat de krachten am de sparing heen moeten warden geleid, zodat er een 

toename ontstaat in het materiaal random de sparing. Deze "omleiding" van de 

krachten veroorzaakt een verstoring aan de randen en in de hoekpunten van de 

sparing. Het momentenverloop vertoont over de gehele vloer geen toename, maar 

plaatselijk random de sparing wel. 

Het ontstaan van de spanningsveranderingen van deze sparing, is op de volgende 

bladzijde grafisch weergegeven. De gegevens van deze grafische weergave zijn gelijk 

aan die van sparing A. 



Momentenverloop 

Dwa rskrac htenverloop 

Figuur 10 - 2 velds overspannend vleorsysteem. Sparing plaats B, Mo en Vmax 
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Sparing C 

Figuur 11 Plaate ,;paring C 

8 Bijlage B - Sparingen in betonvloeren 

Variatie plaats 
Mmax en Vmax 

Het aanbrengen van een sparing C, op de plaats waar in de oude situatie het 

steunpuntmoment en de dwarskracht maximaal waren, heeft voor het 

momentenverloop en voor het dwarskrachtenverloop grote consequenties. Door het 

aanbrengen van deze sparing neemt het steunpuntmoment in zowel de x- als in de 

y-richting toe. Deze toename ontstaat doordat de spanningen om de sparing heen 

moeten warden geleid, zodat er een spanningstoename ontstaat in het materiaal 

random de sparing. Doordat random de sparing, boven het steunpunt weinig 

materiaal aanwezig is, ontstaat er een grote toename. Deze "omleiding" van de 

spanningen kan een spanningsverstoring aan de randen en van de sparing. Het 

dwarskrachtenverloop vertoont over de gehele vloer, in zowel de x- als in de y

r ichting, een toename. Aan de randen van de sparing ontstaat een grote 

spanningsverstoring waarbij in beide richtingen grote piekspanningen ontstaan. 

Het ontstaan van de spanningsveranderingen van deze sparing, is op de volgende 

bladzijde grafisch weergegeven. De gegevens van deze grafische weergave zijn gelijk 

aan die van sparing A. 



Momentenverloop 

Dwarskrachtenverloop 

Figuur 12 - 2 velds overspa nnend vloersysteem. Sparing plaats C, Mmax en Vmax 
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Sparing D 

Figuur 13 PlaatB ,;;paring D 

10 Bijlage B- Sparingen in betonvloeren 

Variatie plaats 
bijzondere situatie 

Mmax en Vmax 

Het aanbrengen van een sparing D heeft, theoretisch gezien, een gunstige invloed 

op de bestaande vloer. Deze gunstige invloed treedt alleen op bij een 3 velds 

overspannende vloer waarbij in het midden van het middenveld, symmetrisch ten 

opzichte van de breedte, een sparing wordt gemaakt. Door het aanbrengen van 

deze sparing vervalt het positieve veldmoment van het middenveld. Wanneer de 

sparing voldoende afmeting heeft, functioneert het overgebleven vloerdeel als 

uitkraging. Het steunpuntmoment vertoont een kleine afname doordat het 

oppervlak van het belastende vloerveld wordt verkleind door het aanbrengen van de 

sparing . Het dwarskrachtenverloop vertoont over de gehele vloer een afname, 

waarbij geen verstoringen optreden doordat de sparing wordt aangebracht op de 

plaats waar de dwarskrachten in de oude situatie minimaal waren. 

Op de volgende bladzijde is deze situatie grafisch weergegeven. De gegevens van 

deze grafische weergave zijn gelijk aan die van sparing A. 



Momentenverloop 

Dwa rs krachtenverloop 

Figuur 14 - 3 velds overspannend vloersysteem. Sparing plaats D 
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Variatie plaats 

De sparingen A, B, C en D zijn symmetrisch ten opzichten van de breedte 

aangebracht. Sparingen die niet symmetrisch warden aangebracht, veroorzaken 

grotere verstoringen in het momentenverloop en het dwarskrachtenverloop. Dit 

ontstaat doordat de spanningen niet gelijkmatig am de sparing heen kunnen 

warden geleid en het materiaal am de sparing sterk in doorsnede verschilt. 

Het verschil tussen spanningsveranderingen van een symmetrische en een niet 

symmetrische sparing, is op de volgende bladzijde grafisch weergegeven. De 

gegevens van deze grafische weergave zijn gelijk aan die van sparing A. 



M omentenverloop 

Dwa rskrachtenver loop 

- ----2-v~1z1~overspannend vloersysteem 

symmetrische sparing, Mo en Vmax 

=iguur 15 - 2 velds overspannend vloersysteem. Sparing plaats symmetrisch en niet symmetrisch 

Momentenverloop 

Dwarskrachtenverloop 

- -L velds overspannend vloersysteem 

niet symmetrische sparing, Mo en Vmax 
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Figuur 16 Momentenverloop gekoppeld aan ,;panning,;toename vloer 
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Variatie grootte 

Bij het aanbrengen van een sparing, zijn de consequenties ook afhankelijk van de grootte 

van de sparing. 

In het onderzoek plaats variatie, is beschreven dat door het aanbrengen van een sparing, 

met een enkele uitzondering, spanningsverstoringen en toenamen kunnen ontstaan, wat 
een ongunstige invloed heeft op het bestaande vloersysteem. Door de plaats van de 

sparing te varieren, is de ongunstige invloed te be'i'nvloeden. Door de grootte van de sparing 

te varieren is dit nog verder te be'i'nvloeden. 

Aan de hand van de vorm van het momentenverloop en het dwarskrachtenverloop zijn er 

een aantal spanningstoename te onderscheiden. Deze toenamen zijn niet direct te 

koppelen aan een type sparing met een bepaalde afmeting. De vorm van het 

momentenverloop en het dwarskrachtenverloop is wel te koppelen aan de toename zoals 

hiernaast is weergegeven. Voor iedere nieuwe situatie moet het spanningsverloop warden 

bekeken. Door de grootte van de sparing te varieren wordt het spanningsverloop ook 

gevarieerd en kan de spanningstoename warden be·1nvloed. 

Het verschil tussen spanningsveranderingen van een kleine en een grate sparing, is op de 

volgende bladzijde grafisch weergegeven. De gegevens van deze grafische weergave zijn 

gelijk aan die van sparing A. 



Momentenverloop 
spann ingstoename 1 

Figuur 17 - 3 velds overspannend vloersysteem. Variatie in sparing grootte 
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Conclusie 
1 velds overspannend vloersysteem 
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Conclusie 
2 velds overspannend vloersysteem 
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Figuur 19 Plaate eiparingen 2 velde, over,;pannend vloersyeiteem 

16 Bij lage B - Sparingen in betonvloeren 

A B 

In een betonvloer die op twee steunpunten is opgelegd, kan een sparing A, B of een 

variant tussen A en B warden aangebracht. Het aanbrengen van deze sparingen 

heeft altijd een ongunstige invloed op de bestaande vloer. De krachten kunnen niet 

om de spa r ing heen warden geleid doordat er te weinig materiaal op de juiste 

plaats aanwezig is. Door de grootte van de sparing te varieren wordt het 

spanningsverloop gevarieerd en kan de spanningstoename warden be·1·nvloed. 

In een betonvloer die op drie steunpunten is opgelegd, kan een sparing A, B, C of een 

variant hiertussen warden aangebracht. Het aanbrengen van deze sparingen heeft 

altijd een ongunstige invloed op de bestaande vloer. De krachten kunnen niet om de 

sparing heen warden geleid doordat er te weinig materiaal op de juiste plaats 

aanwezig is. In een aantal gevallen kan de verstoring in het spanningsverloop en het 

krachtenverloop kleiner zijn dan bij een een velds overspannende betonvloer, 

wanneer gebruik wordt gemaakt van het steunpuntmoment. Door de grootte van de 

sparing te varieren wordt het spanningsverloop gevarieerd en kan de 

spanningstoename warden be'i'nvloed. 



Conclusie 
3 velds overspannend vloersysteem 

In een bet-onvioer die op vier steunpunt-en is opgeiegd, kan een sparing A, B, C, D of 

een variant hiert-ussen warden aangebracht. Het aanbrengen van een sparing D, 

kan een gunstige invloed hebben op de best-aande vloer. Deze gunst-ige situatie 

ont-st-aat alleen bij het aanbrengen van een sparing in het midden van het 

middenveld, met- een bepaalde afmeting. Hierbij wordt gebruik gemaakt van &le 

negatieve moment-en die zich aan weerszijde van de sparing bevinden. Wanneer de 

sparing voldoende afmeting heeft, funct-ioneert- her. overgebleven vloerdeel als 

uitkrag1ng. Her. steunpunt-momem:: neemt- niet- in waarde t-oe doordat- de 

belastingen van het overgeoleven vloerveld door de sparing wordt verkleind. 

Het aanbrengen van de sparingen A, B, C of een variant hiervan, heeft altijd een 

ongunstige invloed op de bestaande vloer. De krachten kunnen niet om de sparing 

heen warden geleid doordat er te weinig materiaal op de juiste plaats aanwezig is. 

In een aantal gevallen kan de verstoring in het spanningsverloop en het 

krachtenverloop kleiner zijn dan bij een een velds overspannende betonvloer, 

wanneer gebruik wordt gemaakt van het steunpuntmoment. Door de grootte van de 

sparing t-e varieren wordt het spanningsverloop gevarieerd en kan de 

spanningstoename warden be'i'nvloed. 

B A B B D B B A B 

Figuur 20 Plaats sparingen 3 velds overspannend vloersysteem 
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Aanbevelingen 

Om de spanningsvers"toring zo veel mogelijk "te reduceren gaat de voorkeur uit naar 

sparingen die symmetrisch in de breedte van de vloer warden aangebracht. 

Wanneer in de oude situatie is gerekend met een toevallig inklemmingsmoment, is 

er bovenwapening in de vloer aanwezig. In de nieuwe situatie moet eerst warden 

bekeken of deze wapening kan warden gebruikt om de negatieve momenten te 

reduceren die door het aanbrengen van de sparing ontstaan. Wanneer dit niet 

voldoende is kan een toename van een negatief moment in een aantal gevallen 

warden opgevangen door de betonvloer aan de bovenzijde te versterken. 

Het grootste probleem is echter een toename, een verstoring of een piekspanning 

van de dwarskracht. Wanneer de dwarskracht te groat wordt en de vloer deze 

kracht niet meer zelf kan opnemen, is er verticale dwarskrachtwapening nodig. Deze 

wapening kan niet aan de onder- of bovenkant van de vloer warden aangebracht, 

zodat het later aanbrengen van dwarskrachtwapening niet mogelijk is. 

In hoofdstuk 4.3 van het hoofdrapport warden mogelijke oplossingen beschreven 

voor het versterken van de doorsnede. 

In de meest extreme situatie kan er oak voor warden gekozen om de gehele vloer te 

vernieuwen. In de nieuwe vloer kunnen de verstevigingen op de juiste plaats warden 

aangebracht. Het is oak mogelijk om een geheel ander vloersysteem toe te passen 

wanneer uitvoeringtechnische aspecten meetellen of wanneer de totale 

vloerbelasting moet warden gereduceerd. 



Sp1egelbreedte 
Meewerkende bre,edte 

I I L__J 

Figuur 1 Doorsnede TT-vloer met piaats sp,egelbreedte en meewerkende breedte 

;:c;guur 2 Betondoorsnede met vervormings- en spanningsdiagram 

Bijlage C - Meewerkende breedte TT-profielen 

Onderzoek naar de invloed van de meewerkende breedte van TT-profielen op 
het My;u;d• 

Wanneer ,n dit vloersyst,eem een sparing moet, warden gemaakt, kan deze zijn 

aangel:7racht, in de meewerkende 17reedte, in de t7alk of een combinatie hiervan. Het 

vloersysteem zal hierdoor verzwakken. In dit onderzoek wordt 17eschreven wat de 

invloed is van de meewerkende breedte op het totale inwendige moment van de 

vloer. Aan de hand van deze uitkomsten kan warden ingeschat in hoeverre het 

vloersysteem wordt verzwakt wanneer er ten gevolgen van een sparing, een gedeelte 

van de meewerkende breedte wordt verwijderd. 

Gegevens Algemene berekening inwendig moment 

De balk wordt 17elast op zuivere bulging, zonder normaalkracht of dwarskracht. Voor 

het horizontale evenwicht, geldt: I:H = 0 en N\ = N,,,. 

N'" = b * ½xu * fb + ½(b * ½x" * fb) = 3/4bx,, * f" 
NB = A,,* f 5 

N'b = Ns -4 

De gevonden trek- en drukkracht,en resulteren in een inwendige moment: 

Mu= Ns * Z 

De inwendige hefboomsarm z is gelijk aan d-y, zodat: z=d-7/18Xu 

Het inwendig moment wordt dan: 

(1) 

(2) 

(3) 

Bijiage C - ~;leei.verkenO.e breedte TT-profie!e11 1 



Variatie afmeting TT-vloer 
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Figuur 3 Afmetingen betonvloer 

2 Bijlage C- Meewerkende breedte TT-profielen 

Beschrijving theoretisch onderzoek 

Om de invloed van de meewerkende breedte vast te stellen, is er een variatie 

berekening gemaakt waarin het inwendige moment van de vloer is bepaald. De 

breedte van de meewerkende vloer is gevarieerd en loopt van: 

Ob waarbij het inwendige moment door de balk wordt geleverd, de sterkte van 

de vloer wordt in de berekening niet meegenomen, tot 

9b waarbij het inwendige moment door de balk wordt geleverd en door de 

vloer, met een meewerkende breedte van 9 * de breedte van de balk. 

De berekening is voor drie vloeren uitgevoerd, waarin de balkafmeting en de 

vloerdikte is gevarieerd. De vloer met de basis afmeting is in dit rapport uitgewerkt, 

de andere twee vloeren zijn in de grafiek en in de conclusie verwerkt. Variant 2 heeft 

de gemiddelde afmeting van een TT-vloer. 

Gegevens betonvloer met basis afmeting: 

b =250mm 

c =50mm 

d =300+100mm 

A.= 1000mm2 

f. = 435 N/mm2 (FeB500) 

fb = 15 N/mm2 (B25) 



Meewerkende breedte: Ob 

Ob1 
t ,--------, 

! 
i 

?,00 

0 0 0 

Meewerkende breedte: b 

F1guur 5 

oOO 

0 0 0 

250 

Xu= (1000'435)/( :¾*250*15) = 155mm 

z = (400- 7/18'155) = 340mm 

Mu = (1000*435*340) = 147,8kNm 

f'b 

·tiy7.5I 
! 

. '17,5\ 
I 

J 
540, 

?4'5 

NS , 

Xu= (A
5 

* f,J/ 3/4b * f b = (1000'435)/( ¾'250'15) = 155mm 

Z = Cl- 7/18 Xu = (300- 7/18'155) = 240mm 

Mu= A
5 

* f
5 

(c:i- 7/18 xJ = (1000'435'240) = 104,0kNm 

Meewerkende breedte: 2b 

;::,guur 6 

oool 
I 
I 

" 

0 CJ 0 

Xu= (1000'435)/( 3/4'500*15) = 77,3mm 

z = (400- 7/18'77,3) = 370,0mm 

Mu = (1000*435'370,0) = 160,9kNm 

Ns 
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Meewerkende breedte: 3b 

Figuur 5 

xu = (1000*435)/( :¾*750*15) = 51,5mm 

z = (400- 7/18*51,5) = 380,3mm 

Mu = (1000*435*380) = 165,3kNm 

Meewerkende breedte: 7b 

Figuur 7 f'b 

Ns 

xu = (1000*435)/( 3/4*1750*15) = 22,1mm 

z = (400- 7/18*22,1) = 391,4mm 

Mu= (1000*435*391,4) = 170,3kNm 

4 Bijlage C - Meewerkende breedte TT-profielen 

348,'.) 

N'b 
~ 11 

391,4 377,9 

Meewerkende breedte: 5b 
Figuur 6 

Ns 

xu = (1000*435)/( ¾*1250*15) = 30,9mm 

z = (400- 7/18*30,9) = 388mm 

Mu= (1000*435*388) = 168,8kNm 

Meewerkende breedte: 9b 

Figuur 8 

Ns 

xu = (1000*435)/( ¾*2250*15) = 17,2mm 

z = (400- 7/18*17,2) = 393,3mm 

Mu= (1000*435*393,3) = 171,1kNm 

f'b N'b 
l 15,45 

388 369,1 

f'b N'b 

393,3 382,8 



Samenvatting 
theoretisch onderzoek 

~ 
::J 
>, 
2 

lnvloed meewerkende breedu TT-profielen op My;u;d 

175 
16~,8 

16~,3 _17Q,_3_ -
171,3, 171+9- _ 

16~,8 
~ 171, 1 

166,7 16 ,9 
--basis afmeting 1~1,9 I 

variant 1 

variant 2 i 125 t t 

02,9 

75 

0 1b 2b 3b Sr 7b 9b 11b 

MeewerKende t7reec:lte 1n veelvouc:I van t,. 

Figuur 9 Grafiek samenvatting onaerzoek 

Basis afmeting: b=250mm / d=300+100mm / c=50mm. 

Variant1: b=350mm / d=350+50mm I c=50mm. 

Variant 2 b=180mm / d=320+80mm / c=50mm, gemiddelde afmetingen TT-balk. 
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Figuur 10 Standaard afmeting TT-plaatvloer 

6 Bijlage C - Meewerkende breedte TT-profielen 

Conclusie De grootste sprang in de grafiek verloopt lineair tussen een meewerkende breedte 

van Ob en b. Bij een breedte van Ob wordt het inwendige moment verkregen door 

het oppervlak van de balk onder de vloer. De vloerdikte wordt hierbij niet 

meegenomen. De sprang is hierdoor te verklaren aangezien de inwendige 

hefboomsarm hierdoor wordt verkleind en waardoor ook het moment wordt 

verkleind. Deze vergelijking is echter niet realistisch aangezien de dikte van de vloer 

boven op de balk altijd meewerkt (spiegeldikte). 

Wanneer wordt gekeken naar het inwendige moment bij een meewerkende breedte 

van 1b en in het andere uiterste geval van 9b, blijkt hier een klein verschil in te 

zitten. Het verschil bij de basis afmeting bedraagt 13,6%, bij variant 1 bedraagt dit 

9,7% en bij variant 2 bedraagt het verschil 19%. Het verschil tussen de drie 

varianten is bij een meewerkende breedte van 9b, minimaal. 

Geconcludeerd kan worden dat bij een TT-profiel het vloergedeelte een kleine 

bijdrage levert aan het uiterste inwendige moment, ofwel de meewerkende breedte 

heeft maar een kleine invloed op het totale inwendige moment. 

Hiervoor zijn de uiterste verschillen van 1b tot 9b beschreven. Een meewerkende 

breedte van 9b komt in de praktijk echter niet voor. Een meer realistisch beeld 

wordt verkregen wanneer de standaard afmetingen van de TT-platen warden 

gekoppeld aan de meewerkende breedte. In een standaard TT-plaat liggen de balken 

h.o.h. 1200mm, de spiegelbreedte is de afstand tussen de balken en deze bedraagt 

gemiddeld 1000mm, de balkbreedte varieert van 160-200mm en de gemiddelde 

vloerplaat dikte bedraagt 80mm. Met deze gegevens is de uiterste meewerkende 

breedte te berekenen. Wanneer wordt uitgegaan van variant 2 met een 

theoretische meewerkende breedte van 2* ½ h.o.h. afstand van de balken, dan ligt 

de meewerkende breedte tussen de 1b en de (2*500=1000mm/200mm=) 5b. 

Wanneer in dit bereik het verschil van het opneembaar moment wordt bekeken, dan 

bedraagt dit verschil 17%. De meewerkende breedte die in de praktijk wordt 

aangehouden is afhankelijk van de fabrikant en zijn product. 



Deze conclus1e kan woraen get7ruikt voor het onaerzoek naar ae aanpasbaarheid 

van constructiesystemen, met als randvoorwaarde het later kunnen aanbrengen 

van sparingen. Wanneer in een TT-vloer een grate sparing moet warden gemaakt kan 

deze van balk tot balk woraen gemaakt. Het verwijderen van de "meewerkende 

breedte"(ook wei spiegelbreedte genoemd) veroorzaakt een kleine afname 

(gemiddelde afname van 12-19%) van het opneembaar moment in de balken en/of de 

totale vloer. Het optredend moment wordt echter kleiner door het verwijderen van 

een gedeelte van de vloerplaat. Een controle berekening zal moeten uitwijzen of de 

vloerplaat in de nieuwe situatie voldoet aan de toetsingseisen. 

Wanneer sparingen tussen de balken warden gemaakt met grate lengten (meer dan 

4meter) bestaat het gevaar dat de balken door de nieuwe excentrische 

vioerbelasting gaan roteren. 
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Figuur 1 Momentencoefficienten van een hoekveld 

Bijlage D - Sparingen in hoekveld van een betonvloer 

Onderzoek naar de plaats en de grootte van aan te brengen sparingen in het 
hoekveld van een betonvloer 

Gegevens oude situatie 

In de oude situatie is de vierkante vlakke plaatvloer berekend met gecombineerde 

ondersteuningen. De vloer wordt in de hoek door een puntvormige ondersteuning 

gedragen en aan twee zijde van de vloer gedragen door een lijnvormige 

ondersteuning. Voor het bepalen van de krachtsverdeling van deze vloer kan gebruik 

warden gemaakt van de VBC-tabellen (wanneer wordt voldaan aan een aantal 

voorwaarden) of van een computer. 

In de VBC tabel 25 warden de momentencoefficienten van dit vloersysteem 

gegeven die zijn betrokken op stroken van 1 meter t?reedte (zie figuur 1). Om voor de 

steunpunts- en veldmomenten de juiste waarae t-e vinden, moeten de coefficienten 

warden vermenigvuldigd met 0,001 *pd * 1
2

• Deze uitkomsten geven een theoretische 

indicatie van de maatgevende optreaenae momenten. 

Met een computer programma is een realistischer beeld te verkrijgen. Op de 

grafische uitdraai is een gelijkmatige overgang te zien tussen de optredende 

momenten van dit vloersyst-eem. Op de volgende bladzijde is in figuur 2 een gedeelte 

van de grafische gegevens afgebeeld. 

Bijlage D - Sparinqen in hnekveld van een betonvloer 



Momenten verloop m1 Momenten verloop m2 

Dwarskrachten verloop qx Dwarskrachten verloop qy 

Figuur 2 Optredend momenten en dwarekrachten verloop van de be6taande 6ituatie 

2 Bijlage D - Sparingen in hoekveld van een betonvloer 



Vo en Mmax 

A 

Figuur 3 PlaatB e,paring A 

Beschrijving theoretisch onderzoek 

Wanneer 1n dit vioersysteem een sparing moet warden aangebracht, zijn de 

consequent1es afhankelijk van de plaats en de grootte van de sparing. 

Variatie plaats algemeen 

\/oor alle gebieden gelden een aantal dezelfde principes. Deze zijn ook in bijlage B 

onderzocht en beschreven voor vioeren die in 1 richting overspannen. Het verschil 

met in 2 richtingen overspannende vloersystemen is dat consequenties voor twee 

richten gelden, waardoor het geheel eerder driedimensionaal moet worden bekeken. 

Het aanl:7rengen van een sparing A (zie figuur 3), op de plaats waar in de oude 

situatie de dwarskracht minimaai was, heeft voornamelijk een consequentie voor 

het momentenverloop. Het veldmoment heeft hier een maximale waarde. De 

dwarskracht heeft hier een m1nimale waarde. Door het aanbrengen van deze 

sparing neemt het moment in zowel de x- ais in de y-richting toe. Deze toename 

ontstaat doordat de spanningen om de sparing heen moeten warden geieid, zodat 

er een spanningstoename ontstaat in het materiaal rondom de sparing. Deze 

"omleiding" van de spanningen veroorzaakt een spanningsverstoring aan de randen 

van de sparing. in de hoekpunten van de sparing ontstaan grote piekspanningen. 

Het dwarskrachtenverloop vertoont over de gehele vloer geen toename, maar 

plaatselijk rondom de sparing wel. 
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4 Bijlage D - Sparingen in hoekveld van een betonvloer 

Mo en Vrnax 

Mmax en Vrnax 

Variatie plaats algemeen 

Het aanbrengen van een sparing B (zie figuur 4 ), op de plaats waar in de oude 

situatie het moment minimaal was, heeft voornamelijk een consequentie voor het 

dwarskrachtenverloop. De dwarskrachten hebben hier een maximale waarde. Het 

moment heeft hier een minimale waarde. Door het aanbrengen van deze sparing 

neemt de dwarskracht over de gehele vloerlengte toe. Deze toename ontstaat 

doordat de krachten am de sparing heen moeten warden geleid, zodat er een 

toename ontstaat in het materiaal random de sparing. Deze "omleiding" van de 

krachten veroorzaakt een verstoring aan de randen van de sparing. In de 

hoekpunten van de sparing ontstaan grate afschuifkrachten. Het 

momentenverloop vertoont over de gehele vloer geen toename, maar plaatselijk 

random de sparing we/. 

Variatie plaats algemeen 

Het aanbrengen van een sparing C (zie figuur 5), op de plaats waar in de oude 

situatie het steunpuntmoment en de dwarskracht maximaal waren, heeft voor het 

momentenverloop en voor het dwarskrachtenverloop grate consequenties. Door het 

aanbrengen van deze sparing neemt het steunpuntmoment in zowel de x- als in de 

y-richting toe. Deze toename ontstaat doordat de spanningen am de sparing heen 

moeten warden geleid, zodat er een spanningstoename ontstaat in het materiaal 

random de sparing. Doordat random de sparing, boven het steunpunt weinig 

materiaal aanwezig is, ontstaat er een grate toename. Deze "omleiding" van de 

spanningen kan een spanningsverstoring aan de randen van de sparing. Het 

dwarskrachtenverloop vertoont over de gehele vloer, in zowel de x- als in de y

richting, een toename. De oorzaak hiervan is gelijk aan die van de momenten. Aan 

de randen van de sparing ontstaat een grate verstoring waarbij in beide richtingen 

grate piekspanningen ontstaan. 
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Figuur 6 Plaats verschillenae getiiwen 

Het on-tstaan van de spanningsveranderingen, is in bijlage B grafisch weergegeven. 

In dit onderzoek zal de nadruk liggen op consequenties die specifiek voor dit 

vloersys-Ceem gelden. Voor de algemene principes wordt naar bijlage B verwezen. 

Variatie plaats specifiek 

In de grafische weergave van het compu-Cer programma, warden kleuren gebruikt om 

de verschillende spanning- of vervormingveranderingen aan -re geven. Om te bepalen 

of het aanbrengen van een sparing een consequentie heeft voor de bestaande vloer, 

warden de spanning- of vervorm1ngverandenngen van de oude situatie vergeleken 

met de nieuwe si-Cuatie. Wanneer er een sparing wordt aangebracht in een gebied 

waar in de oude situatie een grate concentratie (kleur)veranderingen -Ce zien is, 

heeft dit aant>rengen een grate consequentie voor het bestaande vloersysteem. 

Het aanbrengen van sparingen in een 1:7epaald spanningsgebied kan een -coename (of 

afname) van de -co-Cale spanning veroorzaken. Wanneer een sparing wordt 

aangel:7racht in een aan-cal spanningsgebieden, veroorzaakt dit naas-c een toename 

(of afname) oak piekspanningen. De oorzaak van de piekspanningen is hiervoor in de 

variatie plaa-Cs algemeen, beschreven. 

Aan de hand van de hiervoor genoemde bevindingen, is er in het onderzoek 

onderscheid gemaakt tussen een vijftal gebieden, waarvoor ongeveer dezelfde 

spanning- of vervormingveranderingen gelden. Er is onderscheid gemaakt tussen de 

volgende gebieden (zie figuur 6): 

* Kolom 1 (binnen) 

* Kolom 2 (buiten) 

* Kolomsuook 

* Veld 1 

* Veld 2. 

De uitkomsten hiervan zijn in de conclus1e verwerKt. 
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Figuur 7, Momentenverloop gekoppeld aan spanningstoename in de vloer 

6 Bijlage D - Sparingen in hoekveld van een betonvloer 

Variatie grootte algemeen 

In het onderzoek plaats variatie, is beschreven dat door het aanbrengen van een 

sparing, spanningsverstoringen en toenamen kunnen ontstaan, wat een ongunstige 

invloed heeft op het bestaande vloersysteem. Door de plaats van de sparing te 

varieren, is de ongunstige invloed te be1·nvloeden. Door de grootte van de sparing te 

varieren is dit nag verder te be·1·nvloeden. Dit is oak in bijlage B onderzocht voor 1 

richting overspannende vloersystemen. 

Aan de hand van de vorm van het momentenverloop en het dwarskrachtenverloop 

zijn er een aantal spanningstoename te onderscheiden. Deze toenamen zijn niet 

direct te koppelen aan een type sparing met een bepaalde afmeting. De vorm van 

het momentenverloop en het dwarskrachtenverloop is wel te koppelen aan de 

toename. In figuur 7 is een momentenverloop weergegeven. Voor iedere nieuwe 

situatie moet het spanningsverloop warden bekeken. Door de grootte van de 

sparing te varieren wordt het spanningsverloop oak gevarieerd en kan de 

spanningstoename warden be·1·nvloed. 

Een grate spanningstoename wordt veroorzaakt door piekspanningen en het 

ontstaan van positieve en negatieve momenten in een klein oppervlak. Deze 

toename kan warden be'i'nvloed door de sparing in die situatie iets grater of iets 

kleiner te maken. Een bijzondere situatie ontstaat wanneer de sparing voldoende 

groat is zodat het gehele veldmoment verdwijnt en er alleen een steunpuntmoment 

overblijft. Deze situatie kan gunstiger zijn dan de oude situatie. 
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F1guur 8 Plaa-rs srann'len 

Conclusie algemeen 

in een vlakke plaatvloer die in de hoek door een puntvormige ondersteuning wordt 

gedragen en aan twee zijde van de vloer door een lijnvormige ondersteuning wordt 

gedragen. In deze vloer kan een sparing A, B, C of een variant hiertussen worden 

aangebracht, zoals in figuur 8 is weergegeven. Door het aanbrengen van kleine 

sparingen, is de nieuwe situatie in een aantal gevallen gelijk aan de oude situatie. 

Het aanbrengen van grotere sparingen heeft meestal een ongunstige invloed op de 

bestaande vloer. De krachten kunnen niet om de sparing heen worden geleid 

doordat er te weinig materiaal op de juiste plaats aanwezig is. Door de grootte van 

de sparing te varieren wordt he-c; spanningsverloop ook gevarieerd en kan de 

spanningstoename worden be1·nvloed. 

Conclusie specifiek 

De grens van waar spanngen wel of nie-c; een ongunstige invloed hebben op he-c; 

bes-raande vloersys-reem, is verschillend voor de gebieden "kolom, kolomstrook, 

strook en veld". Hierna zal per gebied de conclusie worden beschreven. 

Conclusie kolom 1: 

Het aanbrengen van een sparing in het gebied rondom de kolom 1, heeft altijd een 

ongunstige invloed op het bestaande vloersysteem. Afhankelijk van de afmeting van 

de sparing, is de toename en /of een verstoring van het steunpuntmoment, het 

veldmomen-r of van de dwarskrach-r maatgevend. 

Hierna za1 een indicatie worden gegeven bij welke afmetingen een -roename in de 

momenten plaats vindt. L is hierbij de lengte van de betreffende vloerplaat. 

minimaal - 1/12 

1/12-1/8 * L 

1/8-1 /4 * L 

1/ 4- maximaal 

grote t-oename steunpuntmoment en dwarskracht boven kolom 

grot-e -roename s-reunpunt-- en veldmoment (specifiek bij 1/9*L) 
toename steunpunt- en veldmoment en dwarskracht boven kolom 

wename en piekspanningen en schuifspanningen rondom sparing 
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Conclusie kolom 2: 

Het aanbrengen van een sparing in het gebied van kolom 2, heeft in de meeste 

gevallen een ongunstige invloed op het bestaande vloersysteem. Afhankelijk van de 

afmeting van de sparing, is er een toename of een afname van het 

steunpuntmoment, het veldmoment of van de dwarskracht. Het aanbrengen van 

een sparing precies in het midden van waar het veldmoment maximaal is, 

veroorzaakt de grootste consequentie voor het veldmoment van het bestaande 

vloersysteem. Hierna zal een indicatie warden gegeven bij welke afmetingen een 

toename of een afname in de momenten plaats vindt. L is hierbij de lengte van de 

betreffende vloerplaat. 

minimaal -1/9 het aanbrengen van deze sparing heeft een kleine invloed op de 

bestaande spanningsverdeling 

1/9 -1/6 * L gro-te piek in toename schuifspanning boven steunpunt 

kleine toename buigspanning boven het steunpunt 

1/5 - maximaal grote toename steunpunt- en veldmoment en piekspanningen 

random de sparing 



Conclusie kolomstrook: 

Het aanbrengen van een sparing in het gebied van de kolomstrook, heeft in de 

meeste gevallen een ongunstige invloed op het bestaande vloersysteem. Afhankelijk 

van de afmeting van de sparing, is er een toename of een afname van het 

steunpuntmoment. het veld moment of van de dwarskracht. 

rlierna zal een indicatie warden gegeven bij welke afmetingen een toename of een 

afname in de rnomen-ren plaats vindt. L is hierbij de lengte van de betreffende 

vloerplaat, 

minimaal -1/12 het aanbrengen van deze sparing heeft een kleine invloed op de 

J?estaande spanningsverdeling 

1/12 -1/9 * L toename veldmoment 

1/9 -1/7 * 1_ toename veldmomen"t en piekspanningen random de sparing 

1/7 - 1/6 * L 

1/6 - maximaal 

Conclusie veld 1: 

kleine -roename schuifspanningen in de gehele vloerplaat 

grate toename steunpunt- en veidmoment, piekspanning en 

schuifspanningen random sparing, toename schuifspanningen in 

de gehele vloerplaat 

grate toename veldmoment, piekspanningen en schuifspanningen, 

kleine toename schuifspanningen in de gehele vloerplaat en in het 

steunpuntmoment 

Het aanl:7rengen van een sparing in het gebied van veld 1, heeft in de meeste 

gevallen een ongunstige invloed op het l:7es-raande vloersysteem. Afhankelijk van de 

afmeting van de sparing, is er een toename of een afname van het 

steunpuntmoment, het veldmomen"t of van de dwarskracht. 

Hierna zal een indicatie warden gegeven bij welke afmetingen een toename of een 

afname in de momenten plaats vindt. L is hierbij de lengte van de betreffende 

vloerplaat. 
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minimaal -1/9 

1/9 -1/7 * L 

1/7-1/6 * L 

1/6 - maximaal 

Conclusie veld 2: 

het aanbrengen van deze sparing heeft een kleine invloed op de 

bestaande spanningsverdeling 

toename veldmoment en piekspanning random sparing 

toename steunpunt- en veldmoment en piekspanningen random 

de sparing en kleine toename schuifspanningen in de gehele 

vloerplaat 

toename veldmoment, kleine toename steunpuntmoment. 

Het aanbrengen van een sparing in het gebied van veld 2, heeft in de meeste 

gevallen een ongunstige invloed op het bestaande vloersysteem. Het aanbrengen 

van een sparing in veld 2 is ongunstiger dan in veld 1, omdat de sparing dichter bij 

de lijnvormige ondersteuning wordt aangebracht wat een grotere invloed op het 

spanningsverloop van de steunpunten veroorzaakt. Afhankelijk van de afmeting van 

de sparing, is er een toename of een afname van het steunpuntmoment, het 

veld moment of van de dwarskracht. 

Hierna zal een indicatie warden gegeven bij welke afmetingen een toename of een 

afname in de momenten plaats vindt. L is hierbij de lengte van de betreffende 

vloerplaat. 

minimaal -1/16 het aanbrengen van deze sparing heeft een kleine invloed op de 

bestaande spanningsverdeling 

1/18 -1/7 * L toename veldmoment en piekspanning random sparing 

1/7- maximaal toename steunpunt- en veldmoment en piekspanningen random 

de sparing en toename schuifspanningen in de gehele vloerplaat 



Aanbevelingen 

Wanneer in de oude situatie is gerekend met een toevallig inklemmingsmoment, is 

er bovenwapening in de vloer aanwezig. In de nieuwe situatie moet eerst warden 

bekeken of deze wapening kan warden gebruikt am de negatieve momenten te 

reduceren die door ne-c aanbrengen van de sparing ontstaan. Wanneer dit niet 

voldoende is kan een toename van een negatief moment in een aantai gevallen 

warden opgevangen door de betonvloer aan de bovenzijde te versterken, 

Het grootste probleem is echter een toename, een vers-Coring of een piekspanning 

van de dwarskracht. Wanneer de dwarskracht te groat wordt en de vloer deze 

Kracht nie-r; meer zelf kan opnemen, is er verticale dwarskrach-cwapening nodig. Deze 

wapening kan n1et aan de onder- of bovenkant van de vloer warden aangebrach"t, 

zodat het later aanbrengen van dwarskrachtwapening niet mogelijk is. 

In hoofdstuk 4.3 van het hoofdrapport warden mogelijke oplossingen beschreven 

voor het versterken van de doorsnede. 

In de meest extreme situatie kan er oak voor warden gekozen am de gehele vloer te 

vernieuwen. In de nieuwe vloer kunnen de verstevigingen op de juiste plaats warden 

aangebracht. Het is oak mogelijk am een geheei ander vloersysteem toe te passen 

wanneer uitvoeringtechnische aspecten mee-Cellen of wanneer de totale 

vloerbelasting moet warden gereduceerd. 

Bij!age D - Sparingen in hoekve!d van een betonv!oer 1 j 
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Figuur 1 Moment-encoefficienten van een middenveld 

Bijlage E - Sparingen in middenveld van een betonvloer 

Onderzoek naar de plaats en de grootte van aan te brengen sparingen in het 
middenveld van een betonvloer 

Gegevens oude situatie 

In de oude situatie is de vierkante viakke plaatvloer berekend met; puntvormige 

ondersteuningen. De pun-cvormige onderst-euningen s-caan op een afstand van een 

s-crookbreedte vanaf de rand van de vloer. Voor het bepalen van de krachtsverdeling 

van deze vloer kan gebruik warden gemaakt van de VBC-tabellen (wanneer wordt 

voldaan aan een aan-Cal voorwaarden) of van een compu-cer. 

In de VBC -Cabel 19 warden de momen-cencoefficienten van dit vloersys-ceem gegeven 

die zijn betrokken op stroken van 1 met-er breedte (zie figuur 1). Om voor de 

steunpunt- en veldmomenten de juiste waarde te vinden, moe-Cen de coefficienten 

warden vermenigvuldigd met; 0,001 *pd * 1
2

. Deze uitkomsten geven een theoretische 

indicatie van de maatgevende optredende momenten. 

Met een computer programma is een realistischer beeld te verkrijgen. Op de 

grafische uitdraai is een gelijkmatige overgang te zien -Cussen de optredende 

momenten van dit vloersysteem. Op de volgende bladzijde is in figuur 2 een gedeelte 

van de grafische gegevens afgebeeld. 

Bijlage E - Sparingen ,n middenveld van een bet-onvloer 



Momenten verloop m1 Momenten verloop m2 

Dwarskrachten verloop in x-richting Dwarskrachten verloop in y-richting 

Figuur 2 Optredend momenun en dwarekrachun verloop van de beetaande eituatie 

2 Bijlage E - Sparingen in middenveld van een betonvloer 



Vo en Mmax 
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Figuur 3 PlaatB Bparing A 

Beschrijving theoretisch onderzoek 

Wanneer in dit vloersysteem een sparing moet warden aangebracht, zijn de 

consequenties afhankelijk van de piaats en de grootte van de sparing. 

Variatie plaats algemeen 

Voor alle gebieden gelden een aantal dezelfde princ1pes. Deze zijn ook in bijlage 2 

onderzocht en beschreven voor vioeren die in 1 richting overspannen. Het verschii 

met: in 2 richtingen overspannende vioersyst:emen is dat consequenties voor t:wee 

richten geiden, waardoor het geheei eerder driedimensionaal moet warden bekeken. 

Het aanbrengen van een sparing A (zie figuur 3), op de plaats waar in de oude 

situatie de dwarskracht minimaal was, heeft voornamelijk een consequentie voor 

het momentenverloop. Het veldmoment heeft hier een maximale waarde. De 

dwarskracht heeft hier een minimale waarde. Door het aanbrengen van deze 

sparing neemt het moment in zowel de x- als in de y-richting toe. Deze toename 

ontstaat doordat de spanningen om de sparing heen moeten warden geleid, zodat 

er een spanningstoename ontstaat in het materiaal random de sparing. Deze 

"omleiding" van de spanningen veroorzaakt een spanningsverstoring aan de randen 

van de sparing. In de hoekpunt:en van de sparing ont:staan grote piekspanningen. 

Het dwarskrachtenverloop vert:oont over de gehele vloer geen t:oename, maar 

plaatselijk random de sparing wel. 

Bijlage E - Sparingen in middenveld van een betonvioer 3 
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Figuur 4 Plaaw sparing B 

Figuur 5 Plaats sparing C 
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4 Bijlage E - Sparingen in middenveld van een betonvloer 

Mo en Vrnax 

Mmax en Vrnax 

Het aanbrengen van een sparing B (zie figuur 4), op de plaats waar in de oude 

situatie het moment minimaal was, heeft voornamelijk een consequentie voor het 

dwarskrachtenverloop. De dwarskrachten hebben hier een maximale waarde. Het 

moment heeft hier een minimale waarde. Door het aanbrengen van deze sparing 

neemt de dwarskracht over de gehele vloerlengte toe. Deze toename ontstaat 

doordat de krachten om de sparing heen moeten worden geleid, zodat er een 

toename ontstaat in het materiaal rondom de sparing. Deze "omleiding" van de 

krachten veroorzaakt een verstoring aan de randen van de sparing. In de 

hoekpunten van de sparing ontstaan grote afschuifkrachten. Het 

momentenverloop vertoont over de gehele vloer geen toename, maar plaatselijk 

rondom de sparing wel. 

Het aanbrengen van een sparing C (zie figuur 5), op de plaats waar in de oude 

situatie het steunpuntmoment en de dwarskracht maximaal waren, heeft voor het 

momentenverloop en voor het dwarskrachtenverloop grote consequenties. Door het 

aanbrengen van deze sparing neemt het steunpuntmoment in zowel de x- als in de 

y-richting toe. Deze toename ontstaat doordat de spanningen om de sparing heen 

moeten worden geleid, zodat er een spanningstoename ontstaat in het materiaal 

rondom de sparing. Doordat rondom de sparing, boven het steunpunt weinig 

materiaal aanwezig is, ontstaat er een grote toename. Deze "omleiding" van de 

spanningen kan een spanningsverstoring aan de randen van de sparing 

veroorzaken. Het dwarskrachtenverloop vertoont over de gehele vloer, in zowel de x

als in de y-richting, een toename. 

Het ontstaan van de spanningsveranderingen, is in bijlage B grafisch weergegeven. 

In dit onderzoek zal de nadruk liggen op consequenties die specifiek voor dit 

vloersysteem gelden. Voor de algemene principes wordt naar bijlage 2 verwezen. 



Figuur 6 Plaat;B verBchillende gebieden 

Variatie plaats specifiek 

in de grafische weergave van het computer programma, warden kleuren gebruikt: om 

ae verschillende spanning- of vervormingveranderingen aan t:e geven. Om te bepalen 

of het aanbrengen van een sparing een consequentie heeft voor de best:aande vloer, 

warden de spanning- of vervormingveranderingen van de oude situatie vergeleken 

met: de nieuwe situat:ie. Wanneer er een sparing wordt aangebracht in een gebied 

waar in de oude sit:uatie een grot:e concent:ratie (kleur)veranderingen te zien is, 

heeft dit aanbrengen een grote consequentie voor het bestaande vloersyst:eem. 

Het: aanbrengen van sparingen in een bepaald spanningsgebied kan een toename (of 

afname) van de t:ot:ale spanning veroorzaken. Wanneer een sparing wordt 

aangebracht in een aantal spanningsgebieden, veroorzaakt dit naast een t:oename 

(of afname) ook piekspanningen. De oorzaak van de piekspanningen is hiervoor in de 

variatie plaats algemeen, beschreven. 

Aan de hand van de hiervoor genoemde bevindingen, is er in het onderzoek 

onderscheid gemaakt tussen een zevental gebieden, waarvoor ongeveer dezelfde 

spanning- of vervormingveranderingen gelden. Er is onderscheid gemaakt tussen de 

volgende gebieden (zie figuur 6): 

* Kolom 1 

* Kolom 2 

* Kolom 3 

* Kolomstrook '1 

* Kolomst:rook 2 

* Veld 

De uitkomsten hiervan zijn in de conclus1e verwerkt. 

Bij!age E - Spanngen 1n middenve!d van een bet.onv!oer 5 
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Figuur 7, Momentenverloop gekoppeld aan spanningstoename in de vloer 

6 Bijlage E - Sparingen in middenveld van een betonvloer 

Variatie grootte algemeen 

In het onderzoek plaats variatie, is beschreven dat door het aanbrengen van een 

sparing, spanningsverstoringen en toenamen kunnen ontstaan, wat een ongunstige 

invloed heeft op het bestaande vloersysteem. Door de plaats van de sparing te 

varieren, is de ongunstige invloed te be'i'nvloeden. Door de grootte van de sparing te 

varieren is dit nag verder te be'i'nvloeden. Dit is oak in bijlage 2 onderzocht voor 1 

richting overspannende vloersystemen. 

Aan de hand van de vorm van het momentenverloop en het dwarskrachtenverloop 

zijn er een aantal spanningstoename te onderscheiden. Deze toenamen zijn niet 

direct te koppelen aan een type sparing met een bepaalde afmeting. De vorm van 

het momentenverloop en het dwarskrachtenverloop is wel te koppelen aan de 

toename zoals hiernaast is weergegeven in figuur 7. Voor iedere nieuwe situatie 

moet het spanningsverloop warden bekeken. Door de grootte van de sparing te 

varieren wordt het spanningsverloop oak gevarieerd en kan de spanningstoename 

warden be'i'nvloed. 
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Figuur 8 Plaat;e, e,paringen 

Conclusie algemeen 

Deze vlakke plaatvloer wordt puntvormig onders-reund. In deze vloer kan een sparing 

A, B, C of een variant hiertussen warden aangebracht, zoals in figuur 8 is 

weergegeven. Door het aanorengen van kle1ne sparingen, is de nieuwe situatie in een 

aantal gevallen gelijk aan de oude situat1e. Het aant7rengen van grotere sparingen 

heeft meestal een ongunstige invloed op de oestaande vloer. De krachten kunnen 

niet om de sparing heen warden geleid doordat er te weinig materiaal op de juiste 

plaats aanwezig is. Door de grootte van de sparing te varieren kunnen eventuele 

piekspanningen warden gereduceerd waardoor de situatie minder ongunstiger kan 

warden. 

Conclusie specifiek 

De grens van waar sparingen we/ of niet een ongunstige invloed hebben op het 

bes-r;aande vioersysteem, is verschillend voor de gebieden "kolom, kolomstrook, 

strook en veld". Hierna zai per gebied de conclusie warden beschreven. 

Conclusie kolom 1: 

Het aanbrengen van een sparing in het gebied random de kolom, heeft altijd een 

ongunstige invloed op het bestaande vioersysteem. Afhankelijk van de afmeting van 

de sparing, is de toename en /of een verstoring van het steunpuntmoment, het 

veld moment of van de dwarskracht maatgevend. 

Hierna zal een indicatie warden gegeven bij welke afmetingen een toename in de 

momenten plaats vindt. L is hierbij de lengte van de betreffende vloerplaat. 

minimaal -1/7 toename steunpuntmoment en dwarskracht boven kolom 

1/7-1/6 * L grate toename steunpunt- en veldmoment (specifiek bij 1/6*L) 

en piekspanningen aan randen vloerplaat en random sparing 

1/6 -1 /5 * L toename steunpunt- en veldmoment en dwarskracht boven kolom 

1/ 5- maximaal grate toename s-reunpunt- en veldmoment en dwarskracht boven 

kolom en p1ekspanningen en schuifspanningen random sparing 

Bijlage E - Sparingen 1n middenveld van een betonvloer 7 



Figuur 9, lnvloed afmeting van de Bparingen 

8 Bijlage E - Sparingen in middenveld van een betonvloer 

Conclusie kolom 2: 

Het aanbrengen van een sparing in het gebied van de kolomstrook 1, heeft in de 

meeste gevallen een ongunstige invloed op het bestaande vloersysteem. Afhankelijk 

van de afmeting van de sparing, is er een toename of een afname van het 

steunpuntmoment, het veldmoment of van de dwarskracht. Hierna zal een indicatie 

warden gegeven bij welke afmetingen een toename of een afname in de momenten 

plaats vindt. L is hierbij de lengte van de betreffende vloerplaat. 

minimaal -1/18 toename steunpuntmoment, hoe dichter bij de kolom hoe grater 

de toename 

1/18 -1/8 * L kleine toename steunpuntmoment 

1/8 -1/7 * L toename steunpuntmoment, piekspanning en schuifspanningen 

random sparing, verstoring in de gehele vloerplaat 

1/7- maximaal grate toename steunpunt- en veldmoment, piekspanning en 

Conclusie kolom 3: 

schuifspanningen random sparing, toename schuifspanningen in 

de gehele vloerplaat. De maximale afmeting van de sparing in 

kolomstrook 1 is kleiner dan de overige gebieden in verband met 

de aanwezige ruimte. 

Het aanbrengen van een sparing in het gebied van de kolomstrook 2, heeft in de 

meeste gevallen een ongunstige invloed op het bestaande vloersysteem. Afhankelijk 

van de afmeting van de sparing, is er een toename of een afname van het 

steunpuntmoment, het veld moment of van de dwarskracht. 

Hierna zal een indicatie warden gegeven bij welke afmetingen een toename of een 

afname in de momenten plaats vindt. L is hierbij de lengte van de betreffende 

vloerplaat. 



minimaai -1/15 het aanbrengen van deze sparing heeft een kleine invloed op de 

bestaande spanningsverdeling 

1/15 -1/8 "' L kle1ne toename s-r;eunpuntmomen-r;, piekspanning en 

schuifspanningen random sparing 

1/8 - max1maai gro-r;e -r;oename s-r;eunpun-r;- en veldmoment en piekspanningen 

random de sparing. 

Conclusie kolomstrook 1: 

Het aanbrengen van een sparing in het gebied van de stook 1, heeft in de meeste 

gevallen een ongunstige invloed op het bestaande vloersysteem. Afhankelijk van de 

afmeting van de sparing, is er een toename of een afname van het 

steunpuntmoment, het veldmoment of van de dwarskracht. Het aanbrengen van 

een sparing precies in het midden van waar het veldmoment maximaal is, 

veroorzaakt de grootste consequentie voor het veldmoment van het bestaande 

vloersysteem. Bij grate afmetingen ligt de sparing in de strook en in een gedeelte 

van het veld. Hierna zal een indicatie warden gegeven bij welke afmetingen een 

toename of een afname in de momenten plaats vindt. L is hierbij de lengte van de 

betreffende vloerplaat. 

minimaal -1/7 kleine toename veld moment, precies in het midden van de strook 

onts-raat de grootste toename 

1/7 -1/6 * L grate toename steunpun-r;- en veldmoment, piekspanning en 

schuifspanningen random sparing, toename schuifspanningen in 

de gehele vloerplaat 

1/6 -1/2 * L kleine toename veld moment, hoe grater de sparing hoe kleiner de 

toename 

1/2 - maximaal zie grate sparingen 

Bij!age E= - Sparingen in middenveid van een betonv!oer 9 



10 Bijlage E- Sparingen in middenveld van een betonvloer 

Conclusie kolomstrook 2: 

Het aanbrengen van een sparing in het gebied van ae stook 2, heeft in de meeste 

gevallen een ongunstige invloed op het bestaande vloersysteem. Afhankelijk van de 

afmeting van de sparing, is er een toename of een afname van het 

steunpuntmoment, het veldmoment of van de dwarskracht. Het aanbrengen van 

een sparing precies in het midden van waar het veldmoment maximaal is, 

veroorzaakt de grootste consequentie voor het veldmoment van het bestaande 

vloersysteem .. Bij grate afmetingen ligt de sparing in strook 1 en 2 en in een 

gedeelte van het veld. Hierna zal een indicatie warden gegeven bij welke afmetingen 

een toename of een afname in de momenten plaats vindt. L is hierbij de lengte van 

de betreffende vloerplaat. 

minimaal -1/15 het aanbrengen van deze sparing heeft een kleine invloed op de 

bestaande spanningsverdeling 

1/15 -1/7 * L kleine toename veldmoment, piekspanning en schuifspanningen 

random sparing 

1/7 -1/6 * L grate toename steunpunt- en veldmoment, piekspanning en 

schuifspanningen random sparing, toename schuifspanningen in 

de gehele vloerplaat 

1/6 -1/3 kleine toename veldmoment, hoe grater de sparing hoe kleiner de 

toename 

1/2 - maximaal zie grate sparingen 



Conclusie veld: 

Het aanbrengen van een sparing In het gebied van veld 2, heeh in de meeste 

gevalien een ongunstige invloed op het bestaande vloersysteem. Afhankelijk van de 

afmeting van i::1e sparing, 1s er een toename of een afname van het 

steunpuntmoment, het veidmoment of van de dwarskracht. 

H1erna zal een indicat1e warden gegeven bij welke afmetingen een toename of een 

afname in de moment:-en plaats vindt. L is hierbij de lengte van de betreffende 

vloerplaat. 

minimaal -1/15 het aanbrengen van deze sparing heeh een kleine invloed op de 

bestaande spanningsverdeling 

1/15-1/7 
1/7-1/6 

1/6-1/5 

1/5-1 /2 

* L 

*' L 

toename veldmoment en piekspanning random sparing 

grate toename steunpunt- en veldmoment en piekspanningen 

random de sparing en toename schuifspanningen in de gehele 

vioerplaat 

* L toename veldmoment en piekspanning random sparing 

* L grate toename steunpuntmomenten en kleine toename 

veldmoment. Het symmetrisch aanbrengen van een sparing gem 

een kleinere toename en verstoring 

1/2 - maximaai zIe grate sparingen 

Conclusie grote sparingen 

Het aanbrengen van grate sparingen kan een meer gunstige invloed hebben op het 

bestaande vloersysteem. Door het verwijderen van het vloerveld tussen de 

ondersteuningen tot 97%, kan een afname van het steunpunt- en veldmoment 

ontstaan. Wanneer de sparing niet symmetrisch is aangebracht kan er een kleine 

toename ontstaan van het veldmoment en verstoringen random de rand van de 

sparing. 

Bijiage E - Spanngen in middenve!d van een bet-onv!oer 11 



12 Bijlage E - Sparingen in middenveld van een betonvloer 

Bij het verwijderen van het totale vloerveld tussen de ondersteuningen, ontstaan er 

verstoringen in het overgebleven vloerveld. Dit komt doordat de ondersteuningen 

niet meer centrisch warden belast en het overgebleven vloerveld aan de 

ondersteuning hangt. 

Aanbevelingen 

Wanneer in de oude situatie is gerekend met een toevallig inklemmingsmoment, is 

er bovenwapening in de vloer aanwezig. In de nieuwe situatie moet eerst warden 

bekeken of deze wapening kan warden gebruikt om de negatieve momenten te 

reduceren die door het aanbrengen van de sparing ontstaan. Wanneer dit niet 

voldoende is kan een toename van een negatief moment in een aantal gevallen 

warden opgevangen door de betonvloer aan de bovenzijde te versterken. 

Het grootste probleem is echter een toename, een verstoring of een piekspanning 

van de dwarskracht. Wanneer de dwarskracht te groat wordt en de vloer deze 

kracht niet meer zelf kan opnemen, is er verticale dwarskrachtwapening nodig. Deze 

wapening kan niet aan de onder- of bovenkant van de vloer warden aangebracht, 

zodat het later aanbrengen van dwarskrachtwapening niet mogelijk is. 

In hoofdstuk 4.3 van het hoofdrapport warden mogelijke oplossingen beschreven 

voor het versterken van de doorsnede. 

In de meest extreme situatie kan er oak voor warden gekozen om de gehele vloer te 

vernieuwen. In de nieuwe vloer kunnen de verstevigingen op de juiste plaats warden 

aangebracht. Het is oak mogelijk om een geheel ander vloersysteem toe te passen 

wanneer uitvoeringtechnische aspecten meetellen of wanneer de totale 

vloerbelasting moet warden gereduceerd. 
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Figuur 1 Momentencoefficienten van een vlakke plaatvloer die verend is opgelegd 

Bijlage F - Sparingen in een balkrooster betonvloer 

Onderzoek naar de plaats en de grootte van aan te brengen sparingen in een balkrooster 
betonvloer 

Gegevens oude situatie 

In de oude situatie is ae vierkante vlakke plaatvioer berekend met aan vier zijde een 

lijnvormige ondersteuningen. leder veld tussen de balken is te beschouwen als een 

vlakke plaatvloer die verend is opgelegd. Voor het bepalen van de krachtsverdeling 

van deze vloer kan gebruik warden gemaakt van de VBC-tabellen (wanneer wordt 

voldaan aan een aantal voorwaarden) of van een computer. 

In de VBC tabel Vll-1 warden de moment-encoefficienten van dit vioersysteem 

gegeven die zijn betrokken op stroken van 1 meter breedte (zie figuur 1). Om voor de 

steunpunt-- en veldmomenten de juiste waarde te vinden, moeten de coefficienten 

warden vermenigvuidigd met 0,001 *pd* 1
2

• Deze uitkomsten geven een theoretische 

indicatie van de maat-gevende optredende momenten. 

Met een computer programma is een realistischer beeld te verkrijgen. Op de 

grafische uitdraa1 is een geiijkmatige overgang t-e zien tussen de optredende 

moment-en van dit vloersysteem. Op de volgende bladzijde is in figuur 2 een gedeelte 

van de grafische gegevens afgebeeld. 

Bijlage F ~ Spar,ngen in een balkrooster betonvloer 



Momenten verloop m1 Momenten ver loop m2 

Dwarskrachten verloop in x-richting Dwarskracht en verloop in y-richting 

Figuur 2 Optredend momenten en dwarBkrachten verloop van de beBtaande Bituatie 

2 Bijlage F - Sparingen in een balkrooBter betonvloer 



Vo en Mmax 

A 
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Figuur 3 Plaats sparing A 

Beschrijving theoretisch onderzoek 

Wanneer in dit vioersys-reem een sparing moe-r; warden aangebracht, zijn de 

consequen-ries afhankelijk van de plaats en de groot-re van de sparing. 

Variatie plaats algemeen 

Voor alle gebieden gelden een aantal dezelfde princ1pes. Deze zijn ook in bijlage 2 

onderzocht en beschreven voor vloeren die in 1 richting overspannen. Het verschil 

met; in 2 richtingen overspannende vloersystemen is dat consequenties voor twee 

richten gelden, waardoor het geheel eerder driedimensionaal moet warden bekeken. 

Het aanbrengen van een sparing A (zie figuur 3), op de plaats waar in de oude 

situatie de dwarskracht minimaal was, heeft voornamelijk een consequentie voor 

het momen-renverioop. Het veldmoment heeft hier een maximale waarde. De 

awarskracht heeft hier een minimale waarae. Door het aanbrengen van deze 

sparing neem"t het moment; in zowel de x- als 1n de y-richting toe. Deze toename 

ontstaat doordat de spanningen om de sparing heen moeten warden geleid, zodat 

er een spanningstoename onts-raa-r in he-r materiaal random de sparing. Deze 

"omleiding" van de spanningen veroorzaakt een spanningsverstoring aan de randen 

van de sparing. In de hoekpunten van de sparing onts-raan grote piekspanningen. 

Het dwarskrachtenverloop ver-roon-r over de gehele vioer geen toename, maar 

plaatselijk random de sparing wei. 

BU!age F - Spanngen in een ba!krooster betonv!oer 3 
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Figuur 4 Plaats sparing B 

Figuur S Plaats sparing C 

4 Bijlage F - Sparingen in een balkrooster betonvloer 

Mo en Vrnax 

Mmax en Vrnax 

Het aanbrengen van een sparing B (zie figuur 4), op de plaats waar in de oude 

situatie het moment minimaal was, heeft voornamelijk een consequentie voor het 

dwarskrachtenverloop. De dwarskrachten hebben hier een maximale waarde. Het 

moment heeft hier een minimale waarde. Door het aanbrengen van deze sparing 

neemt de dwarskracht over de gehele vloerlengte toe. Deze toename onts"taat 

doordat de krachten om de sparing heen moeten warden geleid, zodat er een 

toename ontstaat in het materiaal random de sparing. Deze "omleiding" van de 

krachten veroorzaakt een verstoring aan de randen van de sparing. In de 

hoekpunten van de sparing ontstaan grate afschuifkrachten. Het 

momentenverloop vertoont over de gehele vloer geen toename, maar plaatselijk 

random de sparing wel. 

Het aanbrengen van een sparing C (zie figuur 5), op de plaats waar in de oude 

situatie het steunpuntmoment en de dwarskracht maximaal waren, heeft voor het 

momentenverloop en voor het dwarskrachtenverloop grate consequenties. Door het 

aanbrengen van deze sparing neemt het steunpuntmoment in zowel de x- als in de 

y-richting toe. Deze toename ontstaat doordat de spanningen om de sparing heen 

moeten warden geleid, zodat er een spanningstoename ontstaat in het materiaal 

random de sparing. Doordat random de sparing, boven het steunpunt weinig 

materiaal aanwezig is, ontstaat er een grate toename. Deze "omleiding" van de 

spanningen kan een spanningsverstoring aan de randen van de sparing 

veroorzaken. Het dwarskrachtenverloop vertoont over de gehele vloer, in zowel de x

als in de y-richting, een toename. De oorzaak hiervan is gelijk aan die van de 

momenten. Aan de randen van de sparing ontstaat een grate verstoring waarbij in 

beide richtingen grate piekspanningen ontstaan. 

Het ontstaan van de spanningsveranderingen, is in bijlage B grafisch weergegeven. 

In dit onderzoek zal de nadruk liggen op consequenties die specifiek voor dit 

vloersysteem gelden. Voor de algemene principes wordt naar bijlage B verwezen. 



Kleine 

spanningstoename 

Spanningstoename 

Gelijk aan oude situatie 

of een spanningsafname 

Figuur 6, Momentenverloop gekoppeld aan spanningstoename in de vloer 

Variatie grootte algemeen 

In het onderzoek plaa-rs variatie, is l?eschreven dat door het aanbrengen van eeri 

sparing, spanningsverstoringen en -roenamen kunnen on"ts"taan, wat een onguns"tige 

invloed heeft op het bes-raande vloersys-reem. Door de plaats van de sparing -r;e 

varieren, is de ongunstige invloed te be'J'nvloeden. Door de grootte van de sparing te 

varieren is dit nag verder -re be'i'nvloeden. Dit is oak in bijlage 2 onderzoch"t voor 1 

richting overspannende vloersystemen. 

Aan de hand van de vorm van het momentenverloop en het dwarskrachtenverloop 

zijn er een aantal spanningstoename te onderscheiden. Deze toenamen zijn niet 

direct te koppelen aan een type sparing me"t een bepaalde afmeting. De vorm van 

het momentenverloop en het dwarskrachtenverloop is wel te koppelen aan de 

-roename zoals hiernaast is weergegeven in figuur 6. Voor iedere nieuwe situatie 

moet het spanningsverloop warden bekeken. Door de grootte van de sparing te 

varieren wordt he-r; spanningsverioop oak gevarieerd en kan de spannings-roename 

warden be'i'nvloed. 
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Figuur 7 Plaats verschillende type sparingen 

6 Bijlage F - Sparingen in een balkrooster betonvloer 

Variatie plaats en grootte specifiek 

In de grafische weergave van het computer programma, warden kleuren gebruikt am 

de verschillende spanning- of vervormingveranderingen aan te geven. Om te bepalen 

of het aanbrengen van een sparing een consequentie heeft voor de bestaande vloer, 

warden de spanning- of vervormingveranderingen van de oude situatie vergeleken 

met de nieuwe situatie. 

Wanneer er een sparing wordt aangebracht in een gebied waar in de oude situatie 

een grate concentratie (kleur)veranderingen te zien is, heeft dit aanbrengen een 

grate consequentie voor het bestaande vloersysteem. Het aanbrengen van 

sparing en in een bepaald spanningsgebied kan een toename ( of afname) van de 

totale spanning veroorzaken. Wanneer een sparing wordt aangebracht in een 

aantal spanningsgebieden, veroorzaakt dit naast een toename (of afname) oak 

piekspanningen. De oorzaak van de piekspanningen is hiervoor in de variatie plaats 

algemeen, beschreven. 

Wanneer in een balkroostervloer een grate sparing wordt gemaakt, moet een of 

meer balken warden onderbroken. Dit kan een toename (of afname) van de totale 

spanning veroorzaken. 

Aan de hand van de hiervoor genoemde bevindingen, is er in het onderzoek 

onderscheid gemaakt tussen een drietal type sparingen, waarin sparingen in 

grootte zijn gevarieerd. Er is onderscheid gemaakt tussen de volgende typen (zie 

figuur 7): 

* sparing in veld tussen de balken 

* sparing in twee velden, waarbij een balk wordt doorbroken 

* sparing in vier velden, waarbij vier balken warden doorbroken 

De uitkomsten hiervan zijn in de conclusie verwerkt. 
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Conclusie algemeen 

In een vlakke plaat-vloer ctie in de hoek door een puntvormige onderst-euning wordt 

gedragen en aan t-wee zijde van de vloer door een lijnvormige onderst,euning wordt 

gedragen. in deze vloer kan een sparing A, B, C of een variant hiertussen warden 

aangebracht, zoals in figuur 8 is weergegeven. Door het aanbrengen van kleine 

sparingen, is de nieuwe situatie in een aant-al gevallen gelijk aan de oude situatie. 

Het aanbrengen van grotere sparingen heeft meestal een ongunstige invloed op de 

bestaande vloer. De krachten kunnen niet om de sparing heen warden geleid 

doordat er te weinig materiaal op de juiste plaats aanwezig is. Door de grootte van 

de sparing t,e varieren kunnen eventuele piekspanningen warden gereduceerd 

waardoor de situat-ie minder ongunstiger kan warden. 

Conclusie specifiek 

De grens van waar sparingen geen of wel een ongunstige invloed hebben op het 

best,aande vloersyst-eem, 1s verschillend per t-ype sparing, waarin wel of niet, de 

aangrenzende balken warden doorbroken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 

een enkel velds sparing, een t,wee velds sparing waarbij een balk wordt doorbroken 

en een vier velds sparing waarbij vier balken warden doorbroken. Hierna zai per t-ype 

de conclusie warden beschreven. 
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Conclusie sparing in veld tussen de balken 

Het aanbrengen van een sparing in een veld tussen de balken, kan een gunstige of 

een ongunstige invloed hebben op het bestaande vloersysteem. Afhankelijk van de 

afmeting van de sparing en van de plaats van het veld ten opzichte van de totale 

vloer, is de toename en /of een verstoring van het steunpuntmoment, het 

veldmoment of van de dwarskracht maatgevend. Voor dit onderzoek zijn een drietal 

velden uitgezocht, waarin de sparingen in grootte zijn gevarieerd. 

Hierna zal een indicatie Worden gegeven bij welke afmetingen en op welke plaats een 

toename plaats vindt. L is hierbij de hart op hart afstand van de balken. 

minimaal -1/12 nieuwe situatie = oude situatie of een kleine toename van het 

veldmoment en dwarskracht van de totale vloer 

1/12 -1/5 * L grote toename steunpunt- en veldmoment van de totale vloer en 

piekspanningen bij de op/egging van de totale vloer en rondom 

sparing, van zowel de buigspanning als de schuifspanning 

1/5 -1/ 2 *L toename veldmoment van de totale vloer en spanningsverhoging 

maximaal 

bij de op/egging van de totale vloer en rondom 

sparing 

nieuwe situatie = oude situatie of een kleine toename van het 

veldmoment en dwarskracht van de totale vloer. Rondom het 

doorbroken veld kunnen piekspanningen in de omliggende velden 

ontstaan. 

De voorkeur gaat uit naar een sparing met een kleine afmeting tot 1/12 * de hart op 

hart afstand van de balken, die symmetrisch in het veld is gemaakt. Wanneer deze 

afmeting te klein is, gaat de voorkeur uit naar een sparing waarbij het gehele veld is 

verwijderd. 
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F1guur 10, Plaats sparingen 1 velds 

De drie velden waarin de h1ervoor 17eschreven afmeting variatie is onderzocht, liggen 

ten opzichte van de tot.ale vloer in het- middenveld, in het randveld en in het 

hoekveld. 

Het aanbrengen van een sparing in het middenveld, heeft voornamelijk een 

consequentie voor het- verloop van het veldmoment. Het veldmoment heeft hier een 

maximale waarde . De dwarskracht heeft hier een minimale waarde. 

Het aanbrengen van een sparing in het randveld, heeft voornamelijk een 

consequentie voor het verioop van het st-eunpunt-moment en de dwarskracht. Het

steunpunt-moment- en de dwarskracht hebben hier een maximale waarde . Het 

negat-1eve moment heeft h1er een minimale waarde. Bij bepaalde afmetingen waarbij 

random de sparing piekspanningen ontst-aan, ont-st-aat- er in de x- en in de y

richting een grot-e t-oename van de dwarskracht. Deze toename kan warden 

bei°nvloed door de sparing in die situat-ie iet-s grot-er of iets kleiner t-e ma ken. 

Het aanbrengen van een sparing in het hoekveld, heeft een consequentie voor het 

verloop van het steunpuntmoment en de dwarskracht. Het steunpuntmoment en 

de dwarskracht heeft in de hoek geen maximale waarde zoals bij het randveld, maar 

wel een grate waarde. Het negatieve moment heeft hier een minimale waarde. De 

consequentie van het aanbrengen van een sparing ligt voor het steunpuntmoment 

tussen die van het middenveld en het randveld in. De afmetingen waarbij random de 

sparing piekspanningen in het dwarskrachten verloop ontstaan, zijn gelijk aan de 

afmetingen van het randvelc:L 

Bijlage F - Sparingen in een balkrooster betonvloer 9 
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Conclusie sparing in twee velden, waarbij een balk is doorbroken 

Het aanbrengen van een sparing in twee velden waarbij een balk wordt doorbroken, 

heeft een ongunstige invloed op het bestaande vloersysteem. Afhankelijk van de 

afmeting van de sparing en van de plaats van het veld ten opzichte van de totale 

vloer, is de toename en verstoring van het steunpuntmoment, het veldmoment of 

van de dwarskracht maatgevend. Voor dit onderzoek zijn een tweetal plaatsen 

uitgezocht, waarin de sparingen in grootte zijn gevarieerd. 

Hierna zal een indicatie warden gegeven bij welke afmetingen en op welke plaats een 

toename plaats vindt. L is hierbij de hart op hart afstand van de balken. 

minimaal - 97% van het oppervlak van de twee velden: 

grate toename steunpunt- en veldmoment van de totale vloer en 

piekspanningen bij de oplegging van de totale vloer en random 

sparing, van zowel de buigspanning als de schuifspanning. In de 

gehele vloer zijn spanningsverstoringen te zien 

maximaal nieuwe situatie = oude situatie of 

een kleine toename of verstoring van het veld moment van de 

totale vloer. Random het doorbroken veld kunnen piekspanningen 

in de omliggende velden ontstaan. 

De voorkeur gaat uit naar een sparing met een kleine afmeting tot 1/12 * de hart op 

hart afstand van de balken, die symmetrisch in het veld is gemaakt. Wanneer de 

afmeting te klein is en een balk moet warden doorbroken, gaat de voorkeur uit naar 

een sparing waarbij het de twee gehele velden zijn verwijderd. 



F1guur 11 Piaa"GS Bparingen 2 vel£1B 

De velden waarin de hiervoor beschreven afmeting variatie is onderzocht, liggen ten 

opzichte van de totale vloer in het middenveld en tussen het middenveld en het 

randveld. 

Het aanbrengen van een sparing in het middenveld, heeft voornamelijk een 

consequentie voor het verloop van het veldmoment. Het veldmoment heeft hier een 

maximale waarde. De dwarskracht heeft hier een minimale waarde. Wei ontstaan er 

bij bepaalde afmetingen grate verstoringen in het dwarskrachtenverloop, waarbij 

piekspanningen random de sparing ontst-aan. 

Het aanbrengen van een sparing t-ussen het middenveld en het randveld, heeft een 

consequentie voor he-r; verioop van he"t veldmoment- en de dwarskracht. Het 

veidmoment en de dwarskracht hebben hier een gemiddelde waarde. Bij alle sparing 

afmetingen vertoont de totale vloer een constante verstoring en/of toenamen van 

de buigspanning en de schuifspanning. Binnen de gemiddelde spanningen kan de 

vloer de extra kracht-en verdelen en afvoeren naar de verticale constructie 

onderdelen. Random de sparing kunnen wel piekspanningen ontstaan. Deze toename 

kan warden be'i'nvloed door de sparing in die situatie iets grater of iets kleiner te 

maken. 
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Conclusie sparing in vier velden, waarbij vier balken worden doorbroken 

Het aanbrengen van een sparing in vier velden, waarbij vier balken warden 

doorbroken, heeft een ongunstige invloed hebben op het bestaande vloersysteem. 

Afhankelijk van de afmeting van de sparing en van de plaats van het veld ten 

opzichte van de totale vloer, is de toename en /of een verstoring van het 

steunpuntmoment, het veldmoment of van de dwarskracht maatgevend. Voor dit 

onderzoek zijn een drietal plaatsen uitgezocht, waarin de sparingen in grootte zijn 

gevarieerd. 

Hierna zal een indicatie warden gegeven bij welke afmetingen en op welke plaats een 

toename plaats vindt. L is hierbij de hart op hart afstand van de balken. 

minimaal - 97% van het oppervlak van de twee velden: 

grate toename steunpunt- en veldmoment van de totale vloer en 

piekspanningen bij de op/egging van de totale vloer en random 

sparing, van zowel de buigspanning als de schuifspanning. In de 

gehele vloer zijn spanningsverstoringen te zien 

maximaal nieuwe situatie = oude situatie of 

een kleine toename of verstoring van het veld moment van de 

totale vloer. Random het doorbroken veld en aan de rand van de 

vloer kunnen piekspanningen ontstaan. 

De voorkeur gaat uit naar een sparing met een kleine afmeting tot 1/12 * de hart op 

hart afstand van de balken, die symmetrisch in het veld is gemaakt. Wanneer de 

afmeting te klein is en een balk moet warden doorbroken, gaat de voorkeur uit naar 

een sparing waarbij het de vier gehele velden zijn verwijderd. 
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F1guur 11 Plaats sraringen 4 velds 

De drie piaatsen waarin de hiervoor beschreven afmeting variatie is onderzocht, 

liggen ten opzichte van de totale vloer in het middenveld, in het randveld en in het 

hoekveld. 

Het aanbrengen van een sparing in het middenveld, heeft voornamelijk een 

consequent1e voor het verioop van het veldmoment. Het veldmoment heeft hier een 

maximale waarde. De dwarskracht heeft hier een minimale waarde. Wei ontstaan er 

bij bepaalde afmetingen grot,e verstonngen in het dwarskrachtenverioop, waarbij 

piekspanningen random de sparing ontstaan. Bij het aanbrengen van spanngen op 

deze plaats, ontstaan naast de toename van het veldmoment oak gro-te 

verstoringen in de gehele vloer. Deze ontstaan doordat er een aantal balken zijn 

doorbroken, zodat het krachtenverloop van de gehele vloer is verstoord. 

Het aanbrengen van een sparing in het, randveld, heeft voornamelijk een 

consequentie voor het verloop van het, steunpuntmoment en de dwarskracht. Het 

steunpuntmoment en de dwarskracht hebben hier een maximale waarde . Het 

negatieve moment heeft hier een minimale waarde. Bij alle sparing afmetingen 

vertoont de totale vloer een constante verstoring en/of toenamen van het 

negatieve moment. Het positieve moment wordt steeds kleiner doordat de 

vloerbelasting afneemt door het aanbrengen van deze grate sparing. Bij bepaalde 

afmetingen waarbij random de sparing piekspanningen ontstaan, ontstaat er in de 

y-richting een toename van de dwarskracht. Deze toename kan warden be'i"nvloed 

door de sparing in die s1tuatie iets grater of iets kleiner te maken. Bij het 

aanbrengen van spanngen op deze plaats, ontstaan naast de piekspanningen oak 

grate verstoringen in de gehele vloer. Deze ontstaan doordat er een aantal balken 

zijn doorbroken, zodat het krachtenverloop van de geheie vloer is verstoord. 

Biila<1e F - Srarin<1en in een balkroos-r;er betonvloer 1 ~ 
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Het aanbrengen van een sparing in het hoekveld, heeft een consequentie voor het 

verloop van het steunpuntmoment en de dwarskracht. Bij alle sparing afmetingen 

vertoont de totale vloer een wisselende verstoring en/of toenamen van het 

positieve moment en van de dwarskrachten. Bij het aanbrengen van grate 

sparingen in een hoekveld, kunnen er geen spanningen meer warden afgevoerd naar 

de verticale constructie onderdelen omdat er geen materiaal ter plaatse van de 

hoek aanwezig is. Oak zijn er een aantal balken doorbroken zodat het 

krachtenverloop nag verder wordt verstoord. Bij bepaalde afmetingen ontstaan 

daarom piekspanningen random de sparing en/of de rand van de vloer. Deze 

toename kan warden be·1·nvloed door de sparing in die situatie kleiner te maken. 



Aanbevelingen 

Bij het aanbrengen van sparingen in een balkrooster betonvloer gaat de voorkeur 

uit naar een sparing met een kleine afmeting tot 1/12 * de hart op hart afstand van 

de balken, die symmetnsch in het veld is gemaakt. Wanneer de afmeting te klein is 

en een balk moet warden doorbroken, gaat de voorkeur uit naar een sparing waarbij 

geheie velden zijn verwijderd. Wanneer oak dit niet mogelijk is, of er moeten teveel 

balken warden doorbroken, moet er naar andere oplossingen warden gezocht. 

Wanneer in de oude situatie is gerekend met een toevallig inklemmingsmoment. is 

er bovenwapening in de vloer aanwez1g. In de nieuwe situatie moet eerst warden 

bekeken of deze wapening kan warden gebruikt om de negatieve momenten te 

reduceren die door het aanbrengen van de sparing ontstaan. Wanneer dit niet 

voldoende is Kan een toename van een negatief moment in een aan-ral gevalien 

warden opgevangen door de betonvloer aan de bovenzijde te versterken. 

Het grootste probleem is echter een toename, een verstoring of een piekspanning 

van de dwarskracht. Wanneer de dwarskracht te groat wordt en de vloer deze 

kracht niet meer zelf kan opnemen, is er verticale dwarskrachtwapening nodig. Deze 

wapening kan niet aan de onder- of bovenkant van de vloer warden aangebracht, 

zodat het later aanbrengen van dwarskrachtwapening niet mogelijk is. 

In hoofdstuk 4.3 van he-r; hoofdrapport warden mogelijke oplossingen beschreven 

voor het versterken van de doorsnede. 

In de mees-r; extreme situatie kan er oak voor warden gekozen om de gehele vloer te 

vernieuwen. In de nieuwe vloer kunnen de vers"tevigingen op de juiste plaats warden 

aangebracht. Het is oak mogelijk om een geheel ander vloersysteem "toe te passen 

wanneer uitvoenngtechnische aspecten meetellen of wanneer de totaie 

vloerbelasting moet warden gereduceerd. 
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