
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Afstudeerproject 'Station Arnhem'

Menten, Huub

Award date:
2000

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/1a5418f7-fb50-43fe-845c-d26aec72149d


AFSTUDEERPROJECT 'STATION ARNHEM' 

II 

IV I I I I 
~I!!!! YI I I 

'- I I I I I 
It--. II II Ill 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 

I l'-J 
I 

I I I 
11 1/1 

Capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen 

I 

ffi §§§§§§§§§§§§§§ 
ffi 0000000000□□0□ 00□□□□□□□□□□□□ 

ffi □□□□□OD□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ 

ffi □□□□□□□□□□□□□□ D□O□□□D□D□□□D□ 

ffl □□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□ .,.,----' "/ /" ' l,,fl ;;~ ~~ f--~ ~ 174-y II 

"'" 41 r,.. d-- -NI ~:;; 

I I 

~ ~ 
0[I1]00 

O[Il]OO 
OOJJDO 
0[0]0[ 

□rnDDD 

DlllJ□o 

Dm:JDD 
OOJJDD 
,---.... 

~ 
II 111111 
II Ill 
II 111111 
II '1111111 

Deel 1 : verslag 

Huub Menten 
id.nr. 368470 

Begeleidingscommissie: 
Prof.ir. C.S. Kleinman 
ir. H.J.M. Janssen 
J. Valk, arch. HBO 





INHOUDSOPGA VE 

INLEIDING 

I HET STEDEBOUWKUNDIG ONTWERP 
1.1 BESCHRINING VAN HET PLANGEBIED 
1.1.1 Algemeen 
1.1.2 Voorgeschiedenis 
1.1.3 De stationsomgeving 
1.1.4 Het station 
1.2 HET PROJECT ARNHEM CENTRAAL 
1.2.1 
1.2.2 
1.2.3 
1.2.3.1 
1.2.3.2 
1.2.3.3 
1.3 
1.3.1 
1.3.2 
1.3 .2.1 
1.3.3 
1.3.4 
1.4 
1.4.1 
1.4.2 
1.4.3 

Algemeen 
De aanleiding 
De knelpunten 
Autoverkeer 
Openbaar vervoer 
Langzaam verkeer 
PROGRAMMA VAN EISEN EN RANDVOORWAARDEN 
Nota van uitgangspunten 
Workshop stationsgebied Arnhem 
Functioneel programma 
Nota stadsbeeld 
Locatiebeleid en Regionale Verkeers- en Vervoerplan (RVVP) 
HET STEDEBOUWKUNDIG PLAN 
Algemeen 
Ontwerpfilosofie en belangrijke randvoorwaarden 
Het stedebouwkundig ontwerp 

2 HET ONTWERP VAN HET STATION 
2.1 
2.2 
2.2.1 
2.2.2 

2.2.3 
2.2.4 
2.2.5 

2.2.6 
2.2.7 
2.2.8 
2.3 
2.3.1 
2.3.1.l 
2.3.1.2 
2.3.1.3 
2.3.1.4 
2.3.2 
2.3.2.1 
2.3.2.2 
2.3.2.3 
2.3.2A 
2.3.2.5 

UITEENZETTING VAN DE OPDRACHT 
HET FUNCTIONELE EN ARCHITECTONISCH ONTWERP 
Algemene eisen aan huidige stations 

Enkele belangrijke aandachtspunten bij de integratie van het station 
in het stedebouwkundig ontwerp 
Globale indeling stationshal 
Bepaling van de architectuur van de stationshal 
Beknopte beschrijving van de constructie als onderdeel van de architechmr 
van de stationshal 
Uitgangspunten en randvoorwaarden bij het ontwerp van de kantoortorens 

Globale indeling van de kantoortorens 
V orn1geving van de kantoo11orens 
HET CONSTRUCTIEF ONTWERP 
Het constructief ontwerp van de stationshal 
Struchmr en overspanningsrichting van de constructie 
Stijfheid van de dakconstructie in zijn vlak 
Stabiliteit van de stationshal 
Ko11e beschrijving van de constructie van de gebouwtjes in de stationshal 
Het constructief ontwerp van de kanto011orens 
Constrnctievarianten 
De verdere uitv.-erking van de constructie 
Stabiliteit van de kantoortorens 
OpbolJ\\ dragende gewls 
Schijfwerking van de vloeren (windliggers) 

3 

4 
4 
4 
4 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
9 

9 
11 
11 
12 
12 

15 
15 
17 
17 

19 

19 
22 

26 
27 
27 
28 
30 
30 
30 

32 
33 
34 
35 
35 
38 
39 
40 
41 



2.3.2.6 Uitkragingen 41 
2.3.2.7 Gebouwdeel waarin de trappen en liften zijn gesitueerd 42 
2.3.2.8 Installatieruimte 43 
2.3.2.9 Liggers in kopgevels betonconstructie 43 
2.3.2.10 De fundering 43 
2.3.2.11 Constructie geknikte kantoortoren 44 

3 DIMENSIONERING VAN DE BETONCONSTRUCTIE 45 
3.1 INVOER LANGSRICHTING VAN DE BETONCONSTRUCTIE VAN 

DE KANTOORTOREN IN PROGRAMMA 45 
3.2 INVOER STABILITEITSWAND VAN DE BETONCONSTRUCTIE VAN 

DE KANTOORTOREN IN PROGRAMMA 46 
3.3 BELASTINGEN OP KOLOMMEN EN STABILITEITSWAND 

BETONCONSTRUCTIE 47 
3.4 
3.4.1 
3.4.2 
3.4.3 
3.4.4 
3.5 

3.5.1 
3.5.2 
3.5.3 
3.5.4 
3.5.5 
3.6 
3.6.1 
3.6.2 
3.6.3 
3.6.4 
3.7 
3.7.1 
3.7.2 
3.7.3 
3.7.4 
3.7.5 
3.7.6 
3.8 

BEREKENING VAN DE STABILITEIT (VERGROTINGSFACTOR) 
Stabiliteit langsrichting 
Stabiliteit dwarsrichting ( stabiliteitswand) 
Stabiliteit kolommen 
Stabiliteit onderste gedeelte van de stabiliteitswand 
DIMENSIONERING KOLOMMEN, STABILITEITSWAND EN 
FUNDERING STABILITEITSW AND 
Kolommen 
'Poten' stabiliteitswand 
Regels stabiliteitswand 
Stijlen stabiliteitswand 
Fundering stabiliteitswand 
DIMENSIONERING LIGGER IN KOPGEVEL 
Grenzen voorspankracht 
Opneembaar bezwijkmoment 
Dwarskracht 
Vervormingen 
DIMENSIONERING UITKRAGING 
Schematisering en berekening van de uitkragingen 
Grenzen voorspankracht 
Opneembaar bezwijkmoment 
Dwarskracht 
Vervonningen 
Verbindingen prefabelement met dragende gevel 

YLOEREN HOOGBOUW 'WINDLIGGERS' 

LITERA TUURLIJST 

48 
48 
49 
50 
51 

52 
52 
52 
52 
52 
53 
53 
54 
54 
54 
55 
55 
55 
56 
56 
56 
57 
57 
57 

58 

2 



INLEIDING 

Zoals blijkt uit de titel heeft dit afstudeerproject betrekking op een stationsgebouw. De eerste 
gedachte bij aanvang van dit afstudeerproject was om een stationsgebouw te ontwerpen, waarbij 
de aandacht nagenoeg helemaal naar de constructie zou gaan. Bij verdere studie bleek het 
interessant om eerst voldoende aandacht te besteden aan de stedebouwkundige situatie en een 
nieuw stedebouwkundig ontwerp te maken. De doelstelling is nu om een stationsgebouw met 
kantoren (in de vorm van kantoortorens) te ontwerpen dat zichtbaar wordt bij inzoomen op het 
stedebouwkundige ontwerp. 

De stedelijke omgeving van het station en de toekomstige plannen voor dit gebied maakten het 
interessant om zelf een nieuw stedebouwkundige ontwerp te maken. Dit stedebouwkundige 
ontwerp geeft het afstudeerproject tevens een 'breed' karakter. Het stedebouwkundig ontwerp 
heeft betrekking op het stationsgebied in Arnhem ten zuiden van het spoor. Dit gebied bestaat uit 
een stationsgebouw, buspleinen, twee bouwblokken met woningen en horeca, enkele winkels en 
infrastructuur. Dit moet allemaal verdwijnen om plaats te maken voor een hoogwaardige 
kantoorlocatie op een knooppunt van openbaar vervoer. Bij het inzoomen op het nieuw gemaakte 
stedebouwkundig ontwerp zal het ontwerp van het stationsgebouw globaal zichtbaar worden. Van 
dit stationsgebouw met zijn kantoortorens wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. Er wordt 
aandacht besteed aan het funtioneel/architectonisch en constructief ontwerp. Het hoofddoel van dit 
afstudeerproject zal het constructief ontwerp en de constructieve uitwerking van dit station zijn, 
waarbij de nadruk zal liggen op de betonnen kantoortorens. Bij de constructieve uitwerking zullen 
enkele belangrijke onderdelen van de constructie berekend worden. 
De aspecten van het bouwproces, waar minder of geen aandacht aan is geschonken, zijn de 
uitvoering, bouwfysica en bouwkosten. Deze aspecten zijn wel interessant, maar door het 
afbakenen van de opdracht moeten er keuzen worden gemaakt. 

... 
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HOOFDSTUK 1: HET STEDEBOUWKUNDIG ONTWERP 

1.1 Beschrijving van het plangebied 

1.1.1 Algemeen 

Het plangebied wordt gekenmerkt door een veelheid aan karakteristieken in een relatief klein 
gebied. Het belangrijkste kenmerk dankt het gebied aan zijn Jigging op de rand van het 
Veluwemassief, waardoor binnen het plangebied een voor nederlandse begrippen ongebruikelijk 
groot hoogteverschil van 15 tot 20 meter bestaat. Tevens is er een groot verschil in de 
karakteristiek van de aangrenzende gebieden door de geschiedenis van de stedelijke 
ontwikkeling: noordelijk van het spoor bevinden zich de monumentale woonwijken 
Burgemeesterkwartier en Transvaalbuurt, met naast het wonen een ondergeschikte kantoorfunctie 
en het park Sonsbeek. Zuidelijk van het spoor ligt het stadscentrum met een grote menging van 
functies. 
Het spoortraject is door het aanwezige hoogteverschil op te delen in een westelijk dee! en een 
oostelijk deel. Het westelijk deel is vergraven in het landschap. Vlak voor de Zijpsepoort komt het 
spoor door de aanwezige hoogteverschillen op een spoordijk boven het maaiveld te liggen. Op dit 
punt heeft het totale spooremplacement ook een richtingverdraaiing van ea 30 graden. 

1.1.2 Voorgeschiedenis 

De geschiedenis die van belang is voor de huidige stedebouwkundige situatie gaat terug tot het 
begin van de 19e eeuw. In 1829 kreeg de gemeente bij Koninklijk Besluit als een van de eerste 
nederlandse steden toestemming om de hoofdwallen afte breken. Buiten de hoofdwal waren aan 
de westzijde van de stad al de Utrechtsestraat en de Amsterdamseweg aangelegd. De spoorlijn uit 
Amsterdam en het station werd mede vanwege defensiebelangen aan de noordwestzijde van de 
oude stad aangelegd. Een gevolg van het traject was dat het fraaie heuvellandschap werd 
doorsneden. De Rijnspoorweg tot Amhem werd in 1845 voltooid. Enkele jaren later werd deze 
lijn doorgetrokken naar Duitsland. Het spoor kwam te liggen op een dijklichaam ten noorden van 
de stad, met slechts enkele smalle poorten als verbinding met het gebied ten noorden daarvan. Met 
de spoorlijn naar Nijmegen en de aanleg van het rangeerterrein bij Heijenoord in 1879 werd het 
spoorwegennet rond de stad voltooid. 
In de omgeving van het spoor werd in het derde kwart van de vorige eeuw, door particulier 
initiatief, de statige neoclassicistische bebouwing aan o.a. de Utrechtsestraat en de 
Bovenbrugstraat aangelegd. Nieuwe uitbreidingen werden mogelijk toen aan het einde van de 
vorige eeuw door de gemeente grond (landgoederen) ten noorden van het spoor werden 
aangekocht. Rondom de gronden die vrij bleven van bebouwing, zoals park Sonsbeek, ontstonden 
vanaf 1900 wijken voor de middenstand en welgestelden: Burgemeesterswijk en Transvaalbuurt. 
Bij de aaneengesloten bebouwing was er sprake van veel bouwstijlen, een menging van zowel 
neostijlen als invloed van ' modeme' stijlen als de Jugendstil. 
Aan het huidige naoorlogse station zijn twee stations voorafgegaan. Het eerste neoclassicistische 
station uit 1844 stond meer oostelijk bij de Oude Stationstraat. In 1870 werd een nieuw en groter 
station geopend. Dit station werd aan de oostzijde langs de Oude Stationstraat uitgebreid met de 
nog bestaande loodsen en een stationspostkantoor (1887). In 1937 werd het stationsgebouw 
verbouwd. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebied bij het station en de Utrechtsestraat zwaar 
beschadigd. Het wederopbouwplan gaf een geheel nieuwe opzet aan het Arnhems station en zijn 
omgeving. De perroncapaciteit werd vergroot, evenals het stationsplein. Orn deze reden werd de 
Utrechtsestraat naar het zuiden verlegd. 
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1.1.3 De stationsomgeving 

Evenals andere stationsomgevingen onderschiedt de stationsomgeving van Arnhem zich van de 
rest van de stad doordat er vele verkeersssoorten bij elkaar komen, waardoor een levendig 
knooppunt ontstaat. Het nadeel van het station is dat het ligt ingesloten tussen een aantal 
verkeersaders die door het het centrum lopen, hierdoor is het gebied geisoleerd geraakt ten 
opzichte van andere delen van de stad. Aan de zuidzijde van het station zijn twee pleinen 
aanwezig: Stationsplein-west als busplein voor het streekvervoer en het Stationsplein als busplein 
voor het stadsvervoer en voor het voorrijden voor het NS-station. 
Stationsplein-west wordt aan de westzijde begrensd door het na-oorlogse districtspostkantoor -
tegenwoordig in gebruik als kantoor en postagentschap - en een nieuw kantoorgebouw (buiten het 
plangebied). Tussen de Utrechtsestraat en het Stationsplein-west bevinden zich twee bouwblokken 
in vier bouwlagen van matige kwaliteit met woningen en horecafuncties. Het totaal heeft een 
onsamenhangend ruimtelijk beeld. Een van deze bouwblokken vormt tevens de westelijke wand 
van het tweede Stationsplein. Het NS-station vormt samen met de bebouwing ten oosten daarvan 
de noordwand van dit plein. In deze architectonische matige bebouwing van vier lagen zijn 
eveneens woon- en horecafuncties gevestigd. De oostwand van het plein wordt gevormd door een 
recent gerenoveerd kantoorgebouw en het vvv-kantoor.De gevelwand van de bebouwing langs de 
Utrechtsestraat, met een hotelvestiging, vormt de plangrens van het bestemrningsgebied. 
In de noord-oosthoek van het Stationsplein sluit de Oude Stationstraat aan. Tussen het spoor en 
deze straat bevinden zich vier gebouwen van de NS: loodsen, het negentiende-eeuwse 
stationspostkantoor en het verkeersleidinsgebouw langs het spoor. Aan de zuidzijde van de Oude 
Stationstraat bevinden zich de gereformeerde W esterkerk, een diep gelegen parkeerterrein, enkele 
sobere negentiende-eeuwse panden met gemengde bestemming en ten slotte een als gemeentelijk 
monument aangewezen hoekpand dat doorloopt tot aan het Willemsplein. 
Langs de singelwand van het Willemsplein bevindt zich een aantal waardevolle panden met een 
menging van functies: kantoren, horeca en detailhandel. Deze panden moeten gehandhaafd 
blijven. 
Naast de bebouwde delen beslaat het plangebied het volledige openbare gebied van het 
Willemsplein, de Utrechtsestraat en een gedeelte van het Nieuwe Plein. 
In het gebied ten noorden van het station bevindt zich de hoofdverkeersweg van het centrum 
richting de rijksweg A12 die stadinwaarts loopt via de Amsterdamseweg (langs het spoor) en de 
stad uit door de Burgemeesterswijk via de Sweerts de Landasstraat. Deze wijze van 
verkeersontsluiting vormt een bron van verkeersoverlast in deze straten. 

1.1.4 Het station 

Het huidige station dateert uit het jaar 1954 en is een ontwerp van ir. A.G.J. Schelling. De 
hoofdingang bevindt zich aan de zijde van het centrum, de zuidzijde. Het gebouw is opgetrokken 
uit geprefabriceerd beton. De keuze voor geprefabriceerde elementen van gewapend beton is 
vanwege de kosten. Beton was op dat moment het goedkoopste bouwmateriaal. 
Het station heeft veel gelijkenis met het Amstelstation in Amsterdam. De hal van station Arnhem 
is lager, omdat zich op de eerste verdieping kantoorruimtes bevinden. De hal is ook niet zo 
transparant. 
Aan de westzijde van het station is een grote hoge luifel aangebracht, waar de bus stopt voor het 
laten uitstappen van de passagiers. Aan de zuidzijde zijn acht gebogen luifels opgehangen. Vanuit 
de hal kunje via de voetgangerstunnel naar de drie eilandperrons. Het Arnhems station is door het 
afgraven van het stationsplein in drie niveaus verdeeld. 
Op het niveau van het stationsplein staat het stationsgebouw. Van daaruit kunnen de reizigers naar 
de hoger gelegen perrons: het tweede niveau. Het veel hoger gelegen derde niveau wordt gevormd 
door de ontsluiting aan de noordzijde met een loopbrug en een kleine ontvangsthal aan de 
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Amsterdamseweg. Het stationsgebouw aan de noordzijde heeft een zeshoekige plattegrond met 
een ronde betonnen koepel, die wordt gedragen door betonnen kolommen. Het station kan het 
huidige aantal reizigers van ongeveer 60.000 per dag nauwelijks aan. 

1.2 Het project Arnhem Centraal 

1.2.1 Algemeen 

In 1990 heeft de gemeente Arnhem een begin gemaakt met het ontwikkelen van plannen voor het 
opknappen van het stationsgebied. Dit project heeft men Arnhem Centraal genoemd. Het is de 
grootste investering na de wederopbouw van de stad na de Tweede Wereldoorlog. De aanleiding 
voor dit project was het tegengaan van de verpaupering van het stationsgebied. 
Ongeveer tegelijkertijd met de plannen van de gemeente kwam de NS met het plan om het station 
te vernieuwen. In het kader van Rail 21 wil de NS het station aan de eisen van deze tijd aanpassen. 
De komst van de hogesnelheidstrein is ook een belangrijke reden geweest. 
Het project is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Arnhem, de Nederlandse 
Spoorwegen en de Maatschappij voor Bedrijfsobjecten (MBO). Deze drie partijen hebben een 
globaal stedebouwkundig plan laten ontwikkelen door het stedebouwkundig ontwerpbureau TKA 
van Teun Koolhaas uit Alrnere. 
Aan de hand van deze plannen is er door de drie partijen een nota van uitgangspunten opgesteld 
voor de ontwikkeling van het stationsgebied. Met deze uitgangspunten zijn enkele architecten 
ingeschakeld voor de verdere uitwerking. Het resultaat hiervan is een architecten-workshop met 
concrete plannen voor de stedebouwkundige inrichting van het stationsgebied. 
In dit stationsgebied is er ruimte gereserveer voor de NS. Binnen deze ruimte is de NS min of 

meer vrij in het ontwerp van het station. De plannen van de architecten dienen als leidraad voor 
het bestemmingsplan. De Maatschappij voor Bedrijfsobjecten zorgt voor de ontwikkeling van de 
kantoorgebouwen in het stationsgebied. Het gehele project moet in 20 I O gerealiseerd zijn. 

1.2.2 De aanleiding 

Het centraal station in Arnhem is een belangrijk knooppunt in het (inter-)nationale 
spoorwegennet. Rond het NS-station liggen twee buspleinen die ruimte bieden aan het 
belangrijkste regionale busvervoerscentrum. Het Arnhems station is het belangrijkste openbaar 
vervoersknooppunt binnen het stedelijk Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN). 
De tand des tijds heeft het station en zijn omgeving inmiddels behoorlijk aangetast. Zaken als 
doorstrorning van het openbaar vervoer, bereikbaarheid van het stationsgebied en veiligheid 
voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen. Wil het gebied zijn functie als belangrijk openbaar 
vervoersknooppunt blijven vervullen dan is een herstructurering van de stationsomgeving 
dringend noodzakelijk. Deze herstructurering vormt het belangrijkste onderdeel van het project 
Arnhem Centraal. 
Doe! van <lit project is het station en het omliggende gebied een forse nieuwe impuls te geven. 
Arnhem Centraal voorziet in een gedaante wisseling van het stationsgebied waarbij bestaande 
functies als vervoer, werken en winkelen versterkt en geintegreerd worden. Bij de herstruc,turering 
van het stationsgebied zal moeten worden ingespeeld op de toenemende vraag naar een optimaal 
functionerend openbaar vervoerssysteem. Het project Arnhem Centraal voorziet naast 
infrastructurele werken in de ontwikkeling van een hoogwaardige kantoorlocatie, winkels en 
horeca. 

1.2.3 De knelpunten 
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De huidige verkeers- en vervoerssituatie in de omgeving van het centraal station levert diverse 
knelpunten op. Knelpunten wat betreft bereikbaarheid, milieu en verkeersveiligheid. 

1.2.3.1 Autoverkeer 

Het Arnhems wegennet heeft zeker in Arnhem Noord een radiaal structuur. Hierdoor worden de 
singels ( de centrale verkeersvoorziening) zwaar belast. Tijdens drukke uren van de dag treedt, met 
name in de omgeving van het station, regelmatig filevorming op. De bereikbaarheid van de 
binnenstad neemt hierdoor af. Daamaast heeft deze filevorming grote negatieve gevolgen voor de 
doorstroming van het openbaar vervoer en het langzame verkeer (fietsers en voetgangers). 
Bovendien zijn er directe gevolgen voor het milieu: stankoverlast, geluidshinder enz. 

1.2.3.2 Openbaar vervoer 

In de omgeving van het station ontbreekt op diverse plaatsen de noodzakelijke vrije infrastructuur 
voor het busverkeer. Hierdoor staat de bus met de auto' s in de file waardoor dagelijks grote 
rijtijdverliezen optreden. Juist in de omgeving van het station waar de intensiteit van het 
busverkeer het hoogst is, is een optimale doorstroming van belang. Het busstation bestaat op dit 
moment uit twee afzonderlijke pleinen: het Stationsplein voor de afwikkeling van lokaal openbaar 
vervoer en het Stationsplein-West voor de afwikkeling van interlokaal openbaar vervoer. De 
loopafstand voor reizigers die moeten overstappen is te groot. Daamaast zijn de pleinen zeer 
onoverzichtelijk en onduidelijk en dus gebruiksonvriendelijk. 

1.2.3.3 Langzaam verkeer 

Op de meeste plaatsen in het plangebied zijn op dit moment vrijliggende voorzieningen voor 
fietsers en voetgangers aanwezig. Deze voorzieningen zijn vaak minimaal en er ontbreken vaak 
rechtstreekse verbindingen in het netwerk. Fietsers worden hierdoor gedwongen grote afstanden 
om te rijden. De grote verkeersstroom over het Willemsplein en het Nieuwe Plein vormt een grote 
barriere tussen de binnenstad en het centraal station, waardoor voor voetgangers en fietsers lange 
wachttijden bij het oversteken lintstaan. 

1.3 Programma van eisen en randvoorwaarden 

1.3.1 Nota van uitgangspunten 

Mede ten behoeve van het planologische traject is de Nota van Uitgangspunten opgesteld. De 
uitgangspunten betreffen vooral een aantal principekeuzen met betrekking tot de zwaartepunten 
van de planontwikkeling (o.a. prioriteiten van beleid, begrenzing enz.) en de ruimtelijke inpassing 
van o.a. de hoofdinfrastructuur. De door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten gelden als 
randvoorwaarden voor de verdere planvorming. Deze zijn: 

1. Ontwikkeling van het stationsgebied vormt een van de toonaangevende elementen van de 
ontwikkeling van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen (KAN) als Rail Business Center. Voor 
uitwerking van het stationsgebied dient daarom kwalitatief en kwantitatief het hoogste 
ambitieniveau nagestreefd te worden. 

2. De planontwikkeling voor het stationsgebied wordt begrensd door: districtspostkantoor -
Utrechtsestraat - Nieuwe Plein - Willemsplein - Zijpse Plein - Sweerts de Landasstraat -
Bouriciusstraat - Bovenbrugstraat en Rensenstraat. 
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3. In de planvorming dient rekening te worden gehouden met een capaciteit van het NS-station 
van vier perrons. 

4. De uitbreiding van de perroncapaciteit dient plaats te vincien op het bestaande niveau van 
sporen en perrons. 

5. De verbreding van het spooremplacement ter plaatse van het station t.b.v. de perron- en 
spoorcapaciteit dient plaats te vinden aan de noordzijde van het huidige emplacement. 

6. Bij de planontwikkeling van het stationsgebied dient rekening te worden gehouden met het 
feit dat het gebied een lokatie met bereikbaarheidsprofiel A is. 

7. Bij de planontwikkeling dient de verkeersverbinding Amsterdamseweg tussen de 
Bovenbrugstraat en het Zijpse Plein in twee richtingen te worden uitgevoerd. 

8. De verkeersverbinding Amsterdamseweg tussen Bovenbrugstraat en Zijpse Poort dient ten 
noorden van de noordelijke begrenzing van het NS-gebied te worden geprojecteerd op 
zodanige wijze dat wordt voldaan aan de wettelijke milieunormen. 

1.3.2 Workshop stationsgebied Arnhem 

De planvisie van de Workshop Arnhem Centraal is mede gebaseerd op de resultaten van het 
eerder verrichte vooronderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat de waardevolle singelwand 
langs het Willemsplein gehandhaaft dient te blijven. De overige bebouwing binnen het plangebied 
zal moeten wijken. Dit ten behoeve van inpassing van functies en infrastructuur en verbetering 
van de aanwezige stedebouwkundige structuur. Aan de Utrechtsestraat en het Stationsplein 
betekent dit sloop van de kwalitatief matige bebouwing. Aan de Oude Stationstraat zijn meer 
beeldbepalende panden gesitueerd die echter de hoofddoelstellingen van het project ( o.a. het 
station beter op het stadscentrum betrekken) in de weg staan. 
Een belangrijk uitgangspunt voor de planvisie is het creeren van een samenhangend stelsel van 
openbare ruimten, met ieder een duidelijke afbakening, functie en sfeer. Het workshopmodel 
levert een indicatief functionel programma. 

1.3 .2.1 Functioneel programma 

Het stationsproject heeft meerdere functies: 

a. ontwikkeling van een nieuw NS-station, een nieuw busstation en uitbreiding van de 
railinfrastructuur. 

b. ontwikkeling van centrumfuncties in het plangebied. 
c. aanpassing, herstructurering en toevoeging van overige infrastructuur. 

a. openbaar vervoer en spooraanpassing 

Het plan voorziet in de ontwikkeling en bouw van een nieuw centraal station door de NS. De in 
Rail 21 opgenomen uitgangspunten van de NS betekenen voor het project belangrijke 
spooraanpassingen. Dit in verband met enerzijds de vergroting van de benodigde capaciteit van 
het station in het algemeen en anderzijds de komst van de ICE (hogesnelheidstrein), waarbij 
Arnhem halteplaats wordt. Het gaat hierbij om uitbreiding en verlenging van de bestaande perrons 
en de bouw van een geheel nieuw vierde perron. De toekomstige uitbreiding van het openbaar 
vervoer maakt vergaande maatregelen ter verbetering van de afwikkeling van het busvervoer 
rondom het station noodzakelijk. 
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b. centrumfuncties 

Het project voorziet in de gefaseerde bouw van de onderstaande hoeveelheden vierkante meters 
kantoorruimten, winkels, horeca en parkeerplaatsen: 
-kantoren ea. 80.000 m2 
-winkels 8.400 m2 
-horeca 2.500 m2 
-parkeerplaatsen ea. 800 

De geprojecteerde winkels in het stationsgebied dienen de bezoekers, werkenden en passanten te 
gaan geleiden van het station naar het winkelgebied in de binnenstad. Nabij het station wordt dus 
een sterkere functionele relatie tussen station en binnenstad gelegd. Daarbij zal o.a. voldaan 
moeten worden aan: 
■ een sterke functieinvulling met een hoge attractiewaarde, zodanig dat het gebied op zichzelf 

kan functioneren. 
■ een goede oversteekbaarheid van het Willemsplein. 
■ een logische relatie met de nieuw te bouwen parkeervoorziening. 

c. infrastructuur 

V oor een verbeterde afwikkeling van het openbaar vervoer en het langzaam verkeer is in de 
omgeving van het NS-station een aantal reconstructies van wegen en pleinen noodzakelijk. Het 
gaat hierbij om ondermeer de reconstructie van de stationspleinen, het Willemsplein, het Nieuwe 
Plein, de Amsterdamseweg, de Zijpse Poort en het Zijpse Plein, maar ook om interne 
ontsluitingswegen in het gebied. 

1.3.3 Nota Stadsbeeld 

In de Nota Stadsbeeld zijn de volgende richtlijnen voor uitwerking van het stationsgebied 
opgenomen: 

■ Voor het stationsgebied is een ruimtelijke oplossing nodig die zich goed in de bestaande 
structuur voegt en op een aantrekkelijke wijze het station naar de stad opent. 

■ Het stationsgebied dient een duidelijke stedelijke allure te krijgen die zich manifesteert zowel 
in de inrichting van bet openbaar gebied a!s in de kwaliteit van de architectuur. 

■ Naast een goede functionele afstemming van de diverse soorten verkeer en vervoer onderling 
(knooppunt) moet grote nadruk liggen op het verbeteren van de voetgangersrelatie met de 
binnenstad (winkelgebied), de kwaliteit van de stationsomgeving als stedelijke verblijfsruimte 
en de routes naar het gebied ten noorden van het station en de Rijn. 

■ Het station dient in de stedelijke structuur een duidelijk waarneembaar, ruimtelijk accent te 
krijgen in de vorm van een hoge toren ten behoeve van een kantoor- of hotelaccomodatie. 

1.3.4 Locatiebeleid en Regionale Verkeers- en Vervoer:plan (RVVP) 

Het RVVP geeft aan dat bij het centrale station van Arnhem sprake is van een duidelijke A
locatie. Een locatie dus die uitstekend bereikbaar is per openbaar vervoer. De autobereikbaarheid 
is daarbij van secundair belang. 
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Openbaar vervoer 

De in het kader van het locatiebeleid aan de locatie Station Amhem toegekende A-status vraagt 
om een passend (hoog) voorzieningenniveau van openbaar vervoer. Orn het voorzieningenniveau 
van het openbaar vervoer op deze locatie nog verder te verbeteren zijn de volgende 
ontwikkelingen van belang: 

a. Infrastructurele verbeteringen m.b.t. doorstroming en uitbreiding van het openbaar vervoer 
b. Optimaliseren van de lijnvoering 

■ Trein 

a. Infrastructurele verbeteringen 

Het door de NS benodigde programma bestaat uit twee perrons met een lengte van ea. 300 m en 
twee met een lengte van ea. 430 m, wat inhoudt dat een extra perron moet warden aangelegd. 
Naast het kwantitatieve programma worden ook hoge eisen gesteld aan de kwaliteit van het 
nieuwe station. Behalve de architectonische kwaliteit van het op de eisen van deze tijd afgestemde 
station client ook de integratie met het busvervoer, de kwaliteit van de imichting van het 
stationsplein, het voorrijden van particulier vervoer en taxi en de parkeerfaciliteiten aan hoge 
eisen te voldoen. 

b. Optimaliseren van de lijnvoering 

■ Arnhem gaat er van uit als halteplaats te gaan fungeren van de hogesnelheidstrein uit 
Duitsland. 

■ Het huidige net van interregionale verbindingen, dat gevormd wordt door de huidige 
intercity- en sneltreinverbindingen, zal verder warden uitgebreid. 

■ Op regionaal niveau wordt gestreefd naar de ontwikkeling van een verbindend hoofdnet, 
waarvan de basis wordt gevormd door de regionale stopteindienst Zevenaar-Wijchen 
(Agglorail). 

■ Bus 

a. Infrastructurele verbeteringen 

Aan de hand van de in het RVVP opgenomen uitgangspunten is berekend dat voor de afwikkeling 
van het busverkeer op het stationsplein een busplein nodig is met f8 vertrekperrons, 4 
uitstaphaltes en een aantal bufferplaatsen. Op het Willemsplein zal een concentratie haltes worden 
gerealiseerd zo dicht mogelijk tegen de binnenstad aan. Orn er voor te zorgen dat de bussen van 
en naar het station zo min mogelijk vertraging oplopen, zal het verkeer naar het zuiden via 
Willemsplein, Nieuwe Plein en Mandelabrug door een tunnel !open. In het hele plan wordt 
uitgegaan van vrije businfrastructuur, om de vertraging van het openbaar vervoer tot een 
minimum te beperken. Orn een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer te garanderen 
vanuit noordelijke richting is het nodig de Zijpse Poort te verbreden. 

b. Optimaliseren van de lijnvoering 

Het zogenaamde Expresnet wordt binnen de regio de hoofddrager van het vervoer en gaat dienen 
als toevoer voor het bovemegionale net. De onderliggende O.V. structuren fungeren deels als 
toevoer voor het Expresnet. 



Autoinfrastructuur 

De belangrijkste doelstellingen zijn het verbeteren van de bereikbaarheid en het vergroten van de 
leefbaarheid. Het beleid is in hoofdzaak gericht op: 

■ V erbeteren van de kwaliteit van het openbaar vervoer. 
■ Verbeteren van de kwaliteit van het fietsverkeer. 
■ Afremmen van de groei van de automobiliteit. 
■ Concentreren van doorgaand verkeer op de hoofdwegen en het weren van wijkvreemd 

verkeer in woonwijken. 
■ Verminderen van parkeergelegenheden bij werkbestemmingen. 

De bovenwijkse verkeersverbinding tussen de A 12 en het centrum van Arnhem heeft tussen de 
Bovenbrugstraat en het Zijpse Plein een afwikkeling in twee eemichtingsstraten; via de 
Amsterdamseweg respectievelijk Sweerts de Landasstraat en de Bouriciusstraat. Dit is hinderlijk 
vanwege de ligging in de woonwijk. Binnen het plangebied zal de Amsterdamseweg in twee 
richtingen worden uitgevoerd. 

Fietsinfrastructuur 

De fietsroutes in het plan zullen moeten bestaan uit veilige en vrijliggende fietspaden met een 
breedte van minimaal 2 m. Er moet worden voorkomen dat men ver moet omrijden, wat nu vaak 
het geval is. 

Voetgangers 

In het plan zullen veilige voetgangersroutes worden aangelegd, met door middel van 
verkeerslichten geregelde veilige voetgangersoversteekplaatsen. V ooral de routes vanaf het station 
richting de binnenstad zullen de nodige aandacht moeten krijgen. 

1.4 Het stedebouwkundig plan 

1.4.1 algemeen 

Bij aanvang van dit afstudeerproject was de aandacht vooral gericht op het stationsgeboew zelf 
met daarbovenop enkele lagen kantoren, zonder veel aandacht te besteden aan de 
stedebouwkundige situatie. Het eerste ontwerp bestond uit een stationsgebouw met daarbovenop 
een wand van kantoren langs het spoor die het hele busplein overspande. Constructief was dit we! 
interessant, maar er was dus heel weinig aandacht geschonken aan de stedebouwkundige situatie. 
De stedebouwkundige situatie was nu juist heel interessant in Arnhem. Dit eerste ontwerp maakte 
dus al snel plaats voor een stedebouwkundig plan. 
Het stedebouwkundig plan omvat het stationsgebied ten zuiden van de spoorlijn. Dit gebied ten 
zuiden van de spoorlijn is gekozen, omdat dit het belangrijkste aandachtsgebied van het project 
Arnhem Centraal is. Dit gebied is het meest interessant. De plannen voor dit gebied zijn al vrij ver 
gevorderd. Dit gebied wordt immers als eerste gereconstrueerd. Over de plannen voor het gebied 
ten noorden van de spoorlijn is nog niet zoveel bekend. Dit plangebied is immers het gebied van 
het project Arnhem Centraal dat als laatste zal worden gereconstrueerd en moet in het jaar 20 I 0 
klaar zijn. 
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1.4.2 Ontwerpfilosofie en belangrijkste randvoorwaarden 

Ontwerpfilosofie: 

In dit afstudeerproject wordt een station ontworpen dat ontstaat bij inzoomen op bet nieuw te 
ontwerpen stedebouwkundig plan voor bet stationsgebied. Dit stedebouwkundig plan moet plaats 
bieden aan een balteplaats voor verscbillende vormen van openbaar vervoer, centrumfuncties 
bezitten en bestaande problemen oplossen. 

Met deze filosofie en bet eerder beschreven programma van eisen en de randvoorwaarden voor 
bet plangebied wordt een stedebouwkundig plan gemaakt. Een aantal van deze randvoorwaarden 
zal in belangrijke mate de structuur van bet stedebouwkundig plan bepalen. De belangrijkste 
randvoorwaarden zijn: 
■ Er moet sprake zijn van een hoogwaardige kantoorlocatie dichtbij een knooppunt van 

verscbillende soorten openbaar vervoer. 
■ Uitbreiding van de perroncapaciteit met een perron aan de noordzijde op bet niveau van de 

bestaande sporen. 
■ V oor een verbetering van de afwikkeling van bet openbaar vervoer en het langzaam verkeer 

is is in de omgeving van het station een reconstructie van de wegen en pleinen noodzakelijk. 
■ Het station moet een sterkere relatie krijgen met de binnenstad. Winkels moeten bezoekers en 

passanten van bet station naar de binnenstad geleiden. 
■ Het stationsgebied moet minder geisoleerd liggen voor voetgangers en fietsers t.o.v. het 

omliggende gebied. Goede wandelroutes, fietspaden en veilige oversteekplaatsen moeten de 
relatie met bet gebied ten noorden en ten zuiden van het stationsgebied verbeteren. 

■ Het station dient in de stedelijke structuur duidelijk berkenbaar te zijn in de vorm van een 
hoge toren voor kantoren. 

1.4.3 Het stedebouwkundig ontwerp 

In bet begin van bet ontwerpproces waren als eerste de langzaam verkeersroutes tussen bet station 
en de binnenstad respectievelijk tussen bet station en het gebied ten noorden van bet spoor 
belangrijke aandacbtspunten. Uit de verbinding tussen het station en het gebied ten noorden van 
bet spoor ontstond al snel het idee om een passerelle over het spoor aan te leggen. Door de 
verscbillende niveaus in bet stationsgebied was dit een mooie oplossing. Door deze passerelle nog 
een stuk door te laten !open in zuidelijke richting ( over het busplein) en in het verlengde van de 
Bergstraat (straat die in de richting van de Rijn loopt) te situeren ontstond een mooie doorgaande 
langzaam verkeersroute tussen bet gebied ten noorden van het spoor en het mooie gebied bij de 
Rijn. 
Vanaf deze passerelle heeft men een mooi uitzicht op het spoor en het busplein. In deze passerelle 
is sprake van een trap en een lange zichtlijn. Boven het spoor heeft de passerelle een hoogt van 6 
meter, dan daalt hij via een bellingbaan tot 7,5 meter boven het lager gelegen busplein (met een 
aftakking naar het stationsgebouw) en tenslotte daalt hij bij de Utrechtsestraat via een rolpad tot 
maaiveld. Deze passerelle wordt nog geaccentueerd door aan beide kanten ervan kantoortorentjes 
te plaatsen. De kantoortorentjes staan aan beide zijden van het spoor en ten zuiden van bet 
busplein. Er ontstaan zo 'poorten' met daartussen een brug van noord naar zuid. Deze passerelle is 
zo een belangrijk ruimtelijk element in bet stedebouwkundig plan geworden. 

De verbinding tussen bet station en de binnenstad was een zeer belangrijk aandacbtspunt. Winkels 
moeten in <lit gebied de bezoekers en passanten van het station naar de binnenstad geleiden. Dit 
gebied moet een hoge attractieve waarde hebben, zodanig dat het op zichzelf kan functioneren. 
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De eerste gedachte was om kleine groepjes winkels (winkelcentra) met daarbovenop kantoren in 
het gebied tussen het station en de binnenstad te plaatsen. Deze winkelcentra zouden de mensen 
van het station naar de binnenstad moeten geleiden. Deze oplossing had echter enkele nadelen. 
Tussen deze winkelcentra ontstonden open ruimten zonder een functie. In deze open ruimten zou 
je veel last krijgen van tocht en bovendien zou je hier te maken krijgen met veel geluidsoverlast 
door het spoor. Er is daarom gekozen voor een voetgangersgebied met winkels dat aan beide 
zijden helemaal dicht is tot aan het Willemsplein. Halverwege de route is een plein gesitueerd dat 
hoofdzakelijk bestemd is voor de horeca. Er moesten in dit gebied namelijk ook horecafuncties 
aanwezig zijn. Op dit plein kunnen bij mooi weer terrasjes geopend worden. Dit winkelgebied kan 
plaatselijk worden uitgebreid met winkels op de eerste verdieping. 
Langs het spoor zijn boven de winkels kantoren gesitueerd. Deze kantoorgebouwen liggen parallel 
aan het spoor en accentueren de route naar de binnenstad. Deze kantoorgebouwen vormen tevens 
een geluidsscherm tegen geluidsoverlast van het spoor en verhinderen zo geluidsoverlast in het 
winkelgebied en op het plein met de terrasjes. De kantoorgebouwen hebben een variabele hoogte 
en worden ontsloten via de winkelroute. Vanuit de kantoorgebouwen heeft men een mooi uitzicht 
op het spoor en het winkelgebied. 
Tussen de panden aan het Willemsplein en het winkelgebied is een plein voor laden en lossen 
voor de aanwezige winkels aangelegd. Men kan dit plein bereiken via een 'poort'. Deze 'poort' 
doet dienst als geleiding voor voetgangers van de binnenstad naar het station en als afbakening 
van het plein voor laden en lossen. 

De bestaande buspleinen zijn zeer onoverzichtelijk en gebruiksonvriendelijk. Deze buspleinen 
moeten dus helemaal gereconstrueerd worden. Men wil twee aparte buspleinen: een voor de 
trolley-bussen en een voor de dieselbussen. Een apart busplein voor de trolleybussen is 
noodzakelijk om de benodigde bovenleiding voor deze trolley-bussen te beperken. Men wil een 
'dynamische perronaanwijzing' met electronische borden zoals in Eindhoven. Men heeft dan 
minder perrons nodig (loopafstanden worden tevens kleiner), maar we! een aantal bufferplaatsen 
waar de bussen op de volgende rit kunnen wachten nadat ze de passagiers hebben laten uitstappen 
aan de uitstaphaltes. 
Het busplein voor de dieselbussen is onder de passerelle gesitueerd ten westen van het station en 
tevens zo dicht mogelijk bij het station om de loopafstanden te verkleinen. Tussen het busplein 
voor de dieselbussen en de Utrechtsestraat zijn kantoren gesitueerd. Deze kantoren worden aan de 
Utrechtsestraat ontsloten. Dit busplein is zo dus voor een groot gedeelte omgeven door 
kantoorgebouwen, maar door de openingen tussen de kantoorgebouwen is er toch een relatie met 
het gebied eromheen (spoor, Utrechtsestraat en de ruimte voor het station). Er ontstaat zo een 
grotendeels omsloten busplein waar de passerelle als het ware doorheen snijdt. Precies onder de 
passerelle liggen 13 vertrekperrons voor de bussen. Aan deze passerelle kunnen de electronische 
borden voor de 'dynamische perronaanwijzing' worden gehangen. Ten westen van de passerelle 
ligt eeen strook bufferplaat;en evenwijdig aan de passerelle waar de bussen kunnen wachten. 
Langs de Utrechtsestraat (voor het station) liggen vier uitstaphaltes. 
De dieselbussen komen dus via de vrije busbaan, laten als eerste de passagiers uitstappen aan de 
uitstaphaltes en rijden vervolgens, als ze te vroeg zijn, naar de bufferzone en wachten daar. 
Daama rijden ze naar de vertrekperrons om de passagiers te laten instappen. Tenslotte verlaten ze 
het busplein weer via de vrije busbaan. 
Het busplein voor de trolley-bussen ligt aan de andere kant, ten oosten van het station. Dit licht 
ook weer zo kort mogelijk bij het station om de loopafstand tot het station en de afstand tussen de 
beide buspleinen te verkleinen. Hier worden de zes perrons gebruikt om in- en uit te stappen. 
Tevens stoppen op dit busplein langs het station de taxi's. De taxi's kunnen dus gebruik maken 
van de vrije busbanen. 

Het NS-station en de buspleinen zijn dus dicht bij elkaar gesitueerd. Het station ligt centraal tussen 
de beide buspleinen. Vanuit het station en langs het station ( de wachtruimte) is een goed overzicht 
over de beide buspleinen. De richting van de passerelle bepaalt voor een gedeelte de contouren in 
de plattegrond van het stationsgebouw en de contouren van de beide buspleinen. In het station zijn 
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twee kantoortorens met een hoogte van ongeveer 60 meter geplaatst. Op deze manier is veel 
kantoorruimte dichtbij het station gesitueerd. Een kantoortoren is evenwijdig aan de passerelle 
geplaatst en de andere nagenoeg evenwijdig aan het spoor naar het oosten. Deze laatste 
kantoortoren heeft een knik en sluit zo beter aan op de route naar de binnenstad. Onderling staan 
ze loodrecht op elkaar. Vanuit deze twee kantoortorens is een mooi uitzicht op het spoor, de 
buspleinen en de stad. 

Het Nieuwe Plein en het Willemsplein worden gereconstrueerd zodat het verkeer moeiteloos kan 
doorstromen. In de bocht van het Nieuwe Plein wordt een tunnel aangelegd. Via deze tunnel 
wordt het noord-zuid verkeer van het Willemsplein naar het Nieuwe plein geleid. In de tunnel 
wordt een afrit aangelegd naar de geheel ondergrondse parkeergarage die gebouwd wordt onder 
het busplein voor de trolley-bussen. Deze parkeergarage heeft een ontsluiting in het 
stationsgebouw voor de treinpassagiers en twee ontsluitingen buiten voor bezoekers van de 
kantoren en de binnenstad. Verkeer uit de parkeergarage kan alleen in zuidelijke richting 
vertrekken. De tunnel heeft als doe! te voorkomen dat bus- en autoverkeer elkaar op het drukke 
kruispunt op gelijk niveau kruisen. Dit is nu de oorzaak van veel opstoppingen. Orn die reden is er 
geen doorgang mogelijk van de Utrechtsestraat naar het Willemsplein. Alleen afbuigen in 
zuidelijke richting is mogelijk. Wie toch op het Willemsplein wil komen moet onder de 
Mandelabrug ( over de Rijn) keren en noordwaarts rijden. Overal op het Willemsplein en het 
Nieuwe Plein worden vrije busbanen aangelegd. Op het Willemsplein wordt vlak bij de 
binnenstad een concentratie bushaltes aangelegd voor bezoekers van de binnenstad. Langs de hele 
route Willemsplein en Nieuwe Plein worden aan beide zeiden brede fietspaden aangelegd waarop 
tweerichtingsverkeer mogelijk is. Ook worden er op het Willemsplein voldoende 
oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers aangelegd. Vooral de oversteekplaatsen van het 
stationsgebied naar de binnenstad zijn van belang. 
Door de toename van de infrastructuur moet de Zijpse Poort in twee richtingen verbreed worden. 
Aan de Utrechtsestraat worden voor het station stopplaatsen voor de auto aangelegd om 
treinreizigers op te halen en af te zetten. 

De perroncapaciteit wordt uitgebreid met een perron aan de noordzijde van het spoor. De 
bestaande perrons zullen worden verlengd. Ten noorden van het vemieuwde spooremplacement 
zal een vemieuwde Amsterdamseweg voor tweerichtingsverkeer worden aangelegd. Hiertoe zal 
een gedeelte van het hoger gelegen gebied ten noorden van het huidige spoor moeten worden 
afgegraven. Tussen de gebouwen langs het spoor zullen doorzichtige geluidsschermen worden 
geplaatst om de geluidsoverlast door het spoor te beperken. Deze geluidsschermen worden 
doorzichtig uitgevoerd om vanuit het stationsgebied enig zicht op het spoor te houden en 
omgekeerd. 
De perrons zijn vanuit het station via een voetgangerstunnel te bereiken. De perrons zijn echter 
ook via de passerelle te bereiken. V ooral treinpassagiers uit het gebied ten noorden van het spoor 
zullen van deze mogelijkheid gebruik maken. In een van de kantoortorentjes langs de passerelle 
ten noorden van het spoor zal daarom een kleine wachtruimte en een loket (klein station) 
aanwezig moeten zijn. 
Via de passerelle is het station ook vanuit het noorden bereikbaar d.m.v. een korte passerelle 
(aftakking naar het station) boven het busplein. Deze korte passerelle daalt vanaf de passerelle 
d.m.v. een roltrap tot ca.4 meter boven het busplein en daalt in het station vervolgens tot maaiveld 
en ligt in het verlengde van de winkelroute naar de binnenstad. Zo is dus een voetgangers gebied 
ontstaan tussen het gebied ten noorden van het spoor en de binnenstad via de passerelle, het 
station en de winkelroute. Dit was een van de doelstellingen bij aanvang van het ontwerpproces. 
Dit alles is te zien op de tekening van het stedebouwkundig ontwerp. 
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HOOFDSTUK 2: HET ONTWERP VAN HET STATION 

Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerpproces van het station. In paragraaf 2.1 'Uiteenzetting van de 
opdracht' wordt het Programma van Eisen voor het station afkomstig van de NS beschreven. Ook 
worden de eisen en uitgangspunten m.b.t. het station die voortvloeien uit het stedebouwkundig 
ontwerp en eigen uitgangspunten beschreven. Tenslotte worden in deze paragraaf de 
uitgangspunten voor de constructie besproken. 

In paragraaf 2.2 'Het functionele en architectonische ontwerp' en paragraaf 2.3 'Het constructieve 
on twerp' worden alle stadia van het doorlopen ontwerpproces beschreven. 

In paragraaf 2.2 'Het functionele en architectonische ontwerp' gaat de aandacht dus naar het 
functionele en architectonische deel van het ontwerpproces. Allereerst zullen enkele algemene 
eisen aan huidige stationsgebouwen worden beschreven. Vervolgens zal worden beschreven hoe 
de eisen van de NS, de eisen afkomstig van het stedebouwkundig ontwerp, eigen uitgangspunten 
en de algemene eisen aan stations zijn vertaald in het ontwerp, hoe alle functies die het station 
moet herbergen hun plaats hebben gevonden en wat hun invloed is op de architectuur, vorm en 
afmetingen van het station. 

In paragraaf 2.3 'Het constructief ontwerp' wordt dus het constructieve dee! van het 
ontwerpproces beschreven. De totstandkoming van het constructief ontwerp van de constructie 
van de stationshal zal als eerste worden beschreven. Vervolgens wordt de totstandkoming van de 
constructie van de kantoortorens beschreven, waarbij eerst enkele constructievarianten van de 
kantoortorens kort zullen warden beschreven. Er wordt bovendien beschreven wat de 
constructieve uitgangspunten voor de layout en de vormgeving van het station betekenen. Bij de 
beschrijving van de definitieve constructie van het station zal op de constructie van de 
kantoortorens dieper worden ingegaan, omdat bij het ontwerpproces van de constructie van het 
station de constructie van de kantoortorens de meeste aandacht heeft gekregen. Bovendien zal er 
aandacht aan enkele belangrijke constructiedetails worden besteed. 

Het totale ontwerpproces wordt dus in twee delen beschreven: enerzijds het functionele en 
architectonische dee! en anderzijds het constructieve dee! van het ontwerpproces. In beide delen 
wordt dezelfde volgorde van de ontwerponderdelen zoals ze tijdens het ontwerpproces aan bod 
kwamen, aangehouden. Deze volgorde kon niet precies gelijk warden gehouden, omdat de 
ontwerponderdelen van de beide delen van het ontwerpproces elkaar opvolgen en sterk van elkaar 
afhankelijk zijn. De twee gesplitste delen van het ontwerpproces beinvloeden elkaar sterk en zijn 
nauw met elkaar verbonden. Het defintieve ontwerp is uiteindelijk als het ware ontstaan door 
iteratie van de procesonderdelen van het totale ontwerpproces. 

2.1 Uiteenzetting van de opdracht 

Het stedebouwkundig ontwerp voor het stationsgebied is nu afgerond. Bij het inzoomen op dit 
stedebouwkundig ontwerp warden de contouren van het station (en de kantoortorens) globaal 
zichtbaar. Voor het station moet nu met het stedebouwkundig ontwerp als kader een 
architectonisch, functioneel en constructief ontwerp worden gemaakt. Het station zal dus goed in 
het stedebouwkundig ontwerp geintegreerd moeten warden. De nadrnk zal in dit afstudeerproject 
natuurlijk op het constructief ontwerp liggen. Het constructief ontwerp houdt in dat er een plan 
voor het station met zijn kantoortorens wordt ontworpen, waarin de constructie een grote 
vormbepalende rol heeft. Het stationsgebouw zelf zal grotendeels uit een staalconstructie zijn 
opgebouwd. De kantoortorens warden opgebouwd uit een betonconstructie die voor het grootste 
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gedeelte uit prefab betonelementen bestaat. De betonnen kantoortorens zullen de meeste aandacht 
krijgen bij het uitwerken van het constructief ontwerp. Enkele belangrijke onderdelen van het 
constructief ontwerp zullen worden berekend op sterkte en stijfheid. 

Station Arnhem zal dus niet uit een stationsgebouw met alleen stationsfuncties voor de 
treinpassagiers bestaan. Er zullen o.a. ook wachtruimtes voor busreizigers en allerlei commerciele 
en personeelsruimten aanwezig moeten zijn. Het moet een goed functionerend knooppunt van 
allerlei soorten ( openbaar) vervoer zijn waar men snel en comfortabel kan overstappen. Een 
belangrijke functie van het station zullen de kantoren in de vorm van kantoortorens zijn (zoals 
blijkt uit het stedebouwkundig ontwerp ). Al deze functies zullen in het station geintegreerd 
moeten worden. 

Programma van Eisen station (trein en bus) afkomstig van de NS 

functies: 

■ kaartverkoop 4 loketten 
■ kaartverkoop automaten 
■ kantoren NS (incl. berging) 
■ kantoren bus (incl. berging) 
■ kantine NS/buspersoneel 
■ restaurant (incl. sanitair) 
■ uitgiftepunten kleine etenswaren (4 NS kiosken op perron) 
■ uitgiftepunten kleine etenswaren (NS kiosk in stationshal) 
■ Grens Wissel Kantoor 
■ NS-Reisbureau 
■ wachtlokalen (station/perron) 
■ bagagekluizen 
■ vitrines 
■ bergingen schoonrnaakapparatuur 
■ openbaar sanitair 
■ transformatorruimte 
■ aansluitkast nutsbedrijven 
■ installatieruimte 
■ ondergrondse fietsenstalling (incl. reparatieplaats) 
■ verkeersruimte en wachtruimte bus 
■ commerciele ruimten o.a. -boekhandel 

-bloemenwinkel 
-croissanterie 
-Burgerking 
-Pizzahut 
-Sockshop 
-Multivlaai 
-kleine supermarkt 

■ 2 perrons (lengte 300 m, breedte 12 m) 

■ 2 perrons (lengte 430 m, breedte 12 m) 

oppervlakte: 

120 rn2 

20 rn2 

350m2 
250m2 
150 rn2 

500 rn2 

20 m2 (p.st.) 
30m2 
30m2 
40 rn2 

20 m2 (p.st.) 
10 rn2 

lOm.2 

10 m2 
30m2 
40m2 
15 m2 
50m2 

800 m2 
4000 m2 

60m2 
40m2 
80m2 
50m2 
50m2 
30m2 
20 m2 

200 m2 
7200 m2 

10320 m2 + 
24665 m2 

Eisen en uitgangspunten m.b.t. het ontwerp van het station afkomstig uit het 
stedebouwkundig ontwerp en eigen uitgangspunten: 
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■ Het station moet helemaal geintegreerd worden in het stedebouwkundig ontwerp. 
■ Het station moet twee kantoortorens hebben met een maximale hoogte van 70 meter. 
■ De voetgangersroute vanaf het gebied ten noorden van het spoor via de passerelle, het station 

en de winkelroute naar de binnenstad moet door het stationsgebouw zelf !open en duidelijk 
herkenbaar zijn. 

■ De stationshal zelf moet transparant zijn om een goed uitzicht op de buspleinen te hebben en 
om een zekere sociale controle te verkrijgen. 

■ De kantoortorens moeten in tegenstelling tot de stationshal vrij massief zijn en als het ware 
door de transparante stationshal heen prikken. 

■ De kantoortorens moeten allebei een duidelijk herkenbare entreehal krijgen die gescheiden is 
van de stationshal. 

De uitgangspunten voor de constructie zijn: 

■ De stationshal wordt grotendeels opgebouwd uit een staalconstructie met veel glas, zodat je 
een transparant gebouw krijgt. 

■ De kantoortorens worden grotendeels opgebouwd uit prefab-beton. 
■ De betonnen kantoortorens moeten met hun kolommen en schijven als het ware door het dak 

van de stationshal heen prikken. De staalconstructie van de stationshal moet dus constructief 
los van de betonnen kantoortorens staan. Ieder gebouw moet zelf dragen en zijn eigen 
stabiliteit verzorgen. 

■ De kantoorruimtes in de kantoortorens moeten vrij zijn van kolommen, zodat deze ruimtes 
vrij ingedeeld kunnen worden. 

■ De staalconstructie van de stationshal moet zoveel mogelijk zichtbaar blijven. 
■ In de stationshal mogen niet al te veel kolommen van de staalconstructie staan. Dit komt de 

doorstroming van passagiers en de vrije indeelbaarheid van de stationshal ten goede. 
■ De kolommen en de stabiliteitswanden van de kantoortorens moeten zo goed mogelijk in het 

stramien van de staalconstructie worden ingepast. Het stramien van de staalconstructie mag 
niet door de constructie van de kantoortorens worden onderbroken. 

2.2 Het functioneel en architectonisch ontwerp 

(figuur 1 t.m. 7l(bijlage figl,2,7,9) 

2.2. I Algemene eisen aan huidige stations 

De eerste stap in het ontwerpproces was om te weten te komen aan welke algemene eisen een 
station tegenwoordig client te voldoen. Orn zelf een beeld te vormen van een ideaal nieuw station 
vom- Arnhem dat aan de eisen van deze tijd voldoet werden enkele vrij recent gebouwde of 
verbouwde stations bezocht: Leiden, Den Bosch, Amersfoort, Duivendrecht, Amsterdam 
Sloterdijk, Utrecht Centraal, Schiphol, Zoetermeer en Sittard. Ook werden enkele oudere stations 
bezocht: Arnhem, Nijmegen, Amsterdam Centraal en Den Haag Centraal. Tijdens deze bezoeken 
werden enkele positieve zaken en eisen waar een station tegenwoordig aan moet voldoen 
duidelijk, maar er werden ook enkele negatieve zaken duidelijk. 

Positieve zaken (huidige eisen) van stations zijn: 

■ De heldere constructie van station Leiden. 
■ De fraaie uitwendige vormgeving van station Amsterdam Sloterdijk. 
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■ Terugdringen van vandalisme en het vergroten van de veiligheid: o.a. door het gebruik van 
transparante materialen in gevels en liften en het vermijden van hoeken. b.v. station 
Amsterdam Sloterdijk 

■ De duidelijke structuur van o.a. station Utrecht Centraal en station Leiden. 
■ Integratie van verlichting, leidingen, hemelwaterafvoer en ventilatiesysteem in constructie. 

b.v. station Leiden 

Negatieve zaken van stations zijn: 

■ De smalle en.lage voetgangerstunnel van station Arnhem. 
■ De te lage stationshal en armentierige uitstraling van station Arnhem. 
■ De grote niet overdekte loopafstand van bus naar trein: o.a. station Den Bosch 

V erder werden in literatuur nog enkele buitenlandse stations bestudeerd. Ook literatuur over de 
huidige visie van de NS op stations nu en in de toekomst werd bestudeerd. 

Beschrijving huidige stationsfuncties 

De in Nederland enige opdrachtgever voor het bouwen van stations, de Nederlandse Spoorwegen 
N.V., is vooral na de invoering van de privatisering van mening dat de traditionele stations niet 
rendabele, en in sommige gevallen oppervlakte verslindende, gebouwen zijn. Met het oog op de 
21 ste eeuw gericht verandert de totale visie op het bouwen van stations. De indeling hiervan moet 
meer gericht zijn op de commercie, zodat het gebouw zichzelfterugbetaalt. Dit in tegenstelling tot 
het prestigieuze statussymbool van vroeger. Hierdoor zal ook de verschijningsvorm van het 
stationsgebouw drastisch veranderen. De oorspronkelijke stationsfunctie, het in- en uitstappen van 
reizigers, kan geheel ornkleed worden met de aan een station verwante en toegevoegde functies. 
Orn ongewenste personen van de perrons te weren, kan een toegangssysteem toegepast worden 
voor personen met een geldig plaatsbewijs. In de nachtelijke uren wanneer geen treinen rijden kan 
de toegang tot de perrons en het stationsgebouw worden afgesloten. 

Traditionele stationsgebouwen zijn voor de NS commercieel dus niet aantrekkelijk. De echte 
stationsfucties zijn te reduceren tot drie handelingen: kaartverkoop en het in- en uitstappen van 
reizigers. De enige bouwkundige elementen waarover een station dient te beschikken zijn een 
loketruimte, enkele perrons en de nodige verkeersruimten om deze funties te kunnen vervullen. 
Alle bijkomende functies zoals commerciele ruimten, parkeerruimten etc. zijn in principe ook 
onder te brengen in omliggende bebouwing, maar dan wel op korte loopafstand. 

De organisatiestructuur van een stationsgebouw bestaat hoofdzakelijk uit drie typen ruimten: 
opeabare, personeels- en commerciele ruimten. De openbare en commerciele ruimten zijn 
toegankelijk voor het publiek waarbij niet alleen treinreizigers de doelgroep vormen. De 
commerciele ruimten gaan in de toekomstige stations een steeds belangrijkere plaats invullen. 
Echter het succes hiervan hangt af van de route die de potentiele klant aflegt vanaf de en tree tot 
aan de perrons. De hoofdfunctie van een station blijft een halteplaats voor het openbaar vervoer, 
zodat de kaartverkoop duidelijk herkenbaar moet zijn in de structuuur. Een kanttekening hierbij is 
dat steeds meer reizigers een abonnement hebben en dat voor de kortere afstanden steeds meer 
automaat verkooppunten worden geplaatst. Momenteel maakt ea. 75% van de reizigers gebruik 
van beide middelen. In de toekomst zal dit aantal verder groeien, zodat uiteindelijk minder 
loketverkoop zal plaatsvinden. Zij die hiervan afhankelijk zijn moeten de loketten duidelijk 
kunnen herkennen, maar met dit gegeven hoeven de loketten niet op de hoofdroute te liggen. Door 
het plaatsen van automaten op de hoofdroute kunnen hier toch plaatsbewijzen worden gekocht. 
Naast de kaartverkoop zijn het NS-reisbureau, Grens Wissel Kantoor en de stationsrestauratie 
bronnen van inkomsten die ook niet direct aan de hoofdroute hoeven te liggen. Handelingen bij 
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deze instellingen vergen dikwijls meer tijd, zodat de gehaaste reiziger hiervoor na het reizen tijd 
vrijmaakt. Ook niet treinreizigers maken hiervan gebruik. Zij hoeven niet op te gaan in de 
hoofdstroom van reizigers. W el moeten deze verkooppunten voor de bezoekers hiervan duidelijk 
herkenbaar zijn. De cornmerciele ruimten die aanleiding geven tot indicatieve aankopen zoals 
snacks, tijdschriften etc. moeten zo goed mogelijk aansluiten op de route vanaf de ingang van het 
station tot aan het perron. Dit type verkooppunt bestaat vooral van last-minute aankopen van de 
reizigers die door bet zien of ruiken van bepaalde zaken beslissen nog snel 'iets voor onderweg' te 
kopen. Deze indeling van cornmerciele ruimten in bepaalde categorieenen moet warden 
meegenomen in de opzet en organisatie van een stationsgebouw. 
Al de positieve zaken opgedaan bij het het bezoeken van de stations en de algemene eisen aan 
huidige stations zullen warden meegenomen bij het ontwerp van het station. 

2.2.2 Enkele belangrijke aandachtspunten bij de integratie van het station in het stedebouwkundig 
ontwem 

Zoals eerder ter sprake is gekomen zijn de globale contouren van het station met zijn 
kantoortorens bij het inzoomen op het stedebouwkundig ontwerp zichtbaar geworden. Een 
belangrijke eis is om het gehele stationsgebouw in het stedebouwkundig ontwerp te integreren. 

De globale contouren en afmetingen van de stationshal en de richtingen van de kantoortorens 
waren in het stedebouwkundig ontwerp reeds bepaald. De plaats van de aansluiting met de 
passerelle was eveneens min of meer bepaald. Een belangrijke eis is een goede aansluiting van de 
stationshal op de nieuwe winkelroute naar de binnenstad. Er moet immers een voetgangersroute 
vanaf het gebied ten noorden van het spoor via de passerelle, het station en de winkelroute naar de 
binnenstad aanwezig zijn. 
Vanuit de stationsbal moet men goed zicht hebben op de buspleinen die zo dicht mogelijk bij de 
stationshal zijn geplaatst om de loopafstanden klein te houden. In de stationshal moet een groot 
aantal ruimtes ( o.a. de stationsrestauratie,eetcafes en kantoren) aanwezig zijn waar men een mooi 
uitzicht heeft op de stationsomgeving zoals de buspleinen en de passerelle. Dit uitzicht op het 
omliggende gebied is tevens van belang voor de sociale controle. Men wil zich veilig voelen op de 
buspleinen en de passerelle. 
De kantoortorens zijn heel belangrijke ruimtelijke elementen in het stedebouwkundig ontwerp. De 
kantoortoren evenwijdig aan de paserelle accentueert de richting van de passerelle en zo de 
verbinding tussen bet gebied ten noorden van bet spoor en het gebied ten zuiden hiervan bij de 
Rijn. De kantoortoren met de knik, evenwijdig aan het spoor ten oosten van het station staat 
loodrecht op de kantoortoren evenwijdig aan de passerelle. Deze kantoortorens moeten allebei een 
representatieve entreehal hebben die duidelijk zichtbaar is vanaf het gebied rondom het station. 
Vanaf de uitstaphaltes die voor het station langs de Utrecbtsestraat zijn gelegen, moet er via de 
ruimte voor het station, de stationshal en de voetgangerstunnel een comfortabele en snelle 
verbinding zijn met de perrons. 

2.2.3 De globale indeling van de stationshal 

Een heel belangrijk aspect bij de aanvang van het ontwerp van de stationshal waren de routes die 
de reizigers in het gebouw !open. Een antler belangrijk punt was de plaats en de grootte van de 
kantoortorens, die met hun kolommen in de stationshal staan en als het ware door het dak van de 
stationshal heen prikken. Bovendien was belangrijk dat men vanuit de stationshal zelf en bepaalde 
ruimten die erin zijn gesitueerd, zoals de stationsrestauratie, de eetcafes en kantoren, een goed 
uitzicht heeft op de buspleinen. Deze drie aandachtspunten hebben voor een groat gedeelte de 
indeling van de stationshal bepaald. · 
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■ routes in de stationshal 

De routes die de reizigers lopen zijn belangrijk voor de plaatsing van bepaalde ruimten zoals de 
loketten en de comrnerciele ruimten. De belangrijkste route (de hoofdroute) in de stationshal is de 
route van de ingang van het station bij de uitstaphaltes aan de Utrechtsestraat naar de 
voetgangerstunnel onder de sporen. Aan de uitstaphaltes zullen veel reizigers tegelijk uitstappen 
en voor een groot gedeelte naar de perrons lopen. Langs deze route moeten dus veel commerciele 
ruimten liggen die aanleiding geven tot indicatieve aankopen zoals snack en tijdschriften. 
Reizigers die uit de trein stappen zullen voor een groot gedeelte op de bus gaan wachten. Hierbij 
volgen zij ook voor een gedeelte de genoemde hoofdroute en verlaten bij een van de uitgangen bij 
de buspleinen de stationshal. Een gedeelte van de treinreizigers zal echter via de winkelroute naar 
de binnenstad lopen en gebruik maken van de zijuitgang die aansluit op de winkelroute. 
Omgekeerd zal deze route natuurlijk ook gelopen worden. 
Een andere route waarvan minder gebruik zal worden gemaakt, maar die toch belangrijk is, is de 
route van het gebied ten noorden van het spoor via de passerelle, het station en de winkelroute 
naar de binnenstad en omgekeerd. Deze laatste route kruist de hoofdroute, maar dit zal geen 
problemen opleveren, omdat de stroom voetgangers die de route vanaf de passerelle via het station 
naar de winkelstraat gebruikt niet zo groot zal zijn. 
Langs al deze routes moeten de commerciele ruimten worden gesitueerd. Tevens kan een gedeelte 
van de ruimte langs deze routes (vooral langs de hoofdroute) worden gebruikt als wachtruimte 
voor reizigers die met de bus verder moeten reizen. 

■ plaats van de kantoortorens in de stationshal 

De kantoortorens staan met hun kolommen en schijven in de stationshal en prikken als het ware 
door het dak van de stationshal. Deze zware kolommen en schijven mogen niet midden in de 
belangrijkste routes van de stationshal staan. De grote reizigersstromen mogen geen hinder 
ondervinden van deze kolommen en schijven. 
De kantoortorens zijn in de stationshal bij de gevels geplaats. Door de kantoortorens dus eigenlijk 
aan de randen van de stationshal te plaatsen, staan ze niet op de belangrijkste routes in de 
stationshal. De kolommen en schijven van de hoogbouw staan nu langs de routes en hinderen de 
grote stromen reizigers dus niet. 

■ uitzicht op de buspleinen vanuit de stationshal 

De stationshal moet een transparant gebouw zijn. Vanuit de hal moeten de reizigers die op de bus 
staan te wachten immers duidelijk zicht hebben op de buspleinen. Vanuit bepaalde ruimtes die in 
de stationshal aanwezig zijn zoals de stationsrestauratie, eetcafes, winkeltjes en kantoren is het 
interessant om eveneens zicht te hebben op het gebied rondom het station. Vanuit deze ruimtes 
kan men dan genieten van het uitzicht op de buspleinen, de passerelle en en de omliggende 
bebouwing. Tevens bevordert dit de sociale veiligheid, wat in een station en het gebied eromheen 
erg belangrijk is. Deze ruimten met zicht op het gebied rondom het station moeten natuurlijk 
vlakbij de gevels van de stationshal gesitueerd zijn om daadwerkelijk een goed uitzicht te 
verkrijgen. Deze ruimten zijn dan ook zoveel mogelijk langs de gevels gepaatst. Door ze daar te 
plaatsen liggen ze tevens mooi langs de routes van de reizigers en tussen de kolommen en 
schijven van de kantoortorens. De ruimte tussen de zware kolommen en schijven van de 
hoogbouw is uitermate geschikt om allerlei commerciele en personeelsruimten te plaatsen. Door 
deze ruimten hier te plaatsen zijn de kolommmen en schijven van de hoogbouw in de stationshal 
niet hinderlijk. Tevens kunnen in deze ruimten noodtrappen voor de hoogbouw worden geplaatst. 

20 



-rir----------------------~ ....... 
Cl 
C 
C 
;;Q 

w 

Cl 
f'l 

< 
f'l 
r 
]> 
]> 

z 
N 
1---1 

n 
:::r:: 
-I 

~ 
f'l 
(/) 

-I 

UI 

0 

ui 
:,: 

I 

c--

-
-

,___ 

I"'-
" / 

/ ' I/ 

-

-

~ 
~ i/ 
I/ ' / 

-

I/ 
I\ 
J 
\ 

/ 

\ 

/ 

\ 

I 
\ 

<U 
/ 

\ 
I 

~ 
/I 

\ 

I 

i"' \ 
I 

\ 
I 

\ 
J 
\ 
J 
\ 

J 
\ 

\ 

~~ 
; j 
\ 

I 

\ 
I/ i 

\ 

J 

I, 

\ 
/ 

\ 

I/ 
r-, 

\ 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ~ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ~ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ~ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ....-

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ~ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ~ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ~ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ~ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ~ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ~ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ~ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

' ~ ~ ~ --

I 



De achtergevel van de stationshal is niet zo transparant en staat tegen het hogere niveau van de 
sporen. Tegen deze gevel kunnen ook commerciele ruimten warden geplaatst. Dit kunnen ruimten 
zijn waarbij uitzicht op de stationsomgeving niet van belang is. Deze commerciele·ruimten liggen 
langs de voetgangersroute tussen de passerelle en de winkelstraat naar de binnenstad. 

■ de eerste verdieping 

De_plattegrond van de stationshal heeft grote afmetingen. De stationshal moest vrij hoog worden 
om in verhouding tot deze grote afmetingen van de plattegrond nog van een hoge en ruime 
stationshal te kunnen spreken. De minimale hoogte werd vastgesteld op circa acht meter. Door de 
stationshal zo hoog te maken, is er boven de commerciele ruimten op de begane grond 
'restruimte' ontstaan die echter nuttig gebruikt kan warden. In het station moesten ook 
personeelsruimten aanwezig zijn: kantoren en een kantine voor het NS- en buspersoneel. Deze 
personeelsruimten hoeven natuurlijk niet direct aan de hoofdroutes te liggen en zijn bovenop de 
commerciele ruimten 'in de restruimte' geplaatst. Deze kantoren liggen tegen de gevels van de 
stationshal en van hieruit heeft men dus een goed uitzicht op de omgeving van het station. 
Bovenop de commerciele ruimten die langs de gevel evenwijdig aan de passerelle liggen is de 
stationsrestauratie geplaatst. Deze stationsrestauratie hoeft immers niet beneden direct langs de 
hoofdroute te liggen. Vanuit deze hooggelegen stationrestauratie heeft men een mooi uitzicht op 
het busplein, de passerelle en de stationshal zelf. 

■ plaatsing van de entreehallen van de kantoortorens 

De entreehallen van de beide kantoortorens moeten duidelijk herkenbaar in de stationsomgeving 
aanwezig zijn. Er is imrners sprake van twee vrij grote kantoortorens en hierbij horen natuurlijk 
ook ruime en representatiene entreehallen die goed zichtbaar moeten zijn. Deze entreehallen zijn 
bij de globale indeling van de stationshal aan de beide zijkanten van de stationshal dichtbij het 
spoor geplaatst. Hierbij werd natuurlijk ook rekening gehouden met het nieuwe stedebouwkundig 
ontwerp. Door ze op deze plaatsen te situeren kon aan enkele belangrijke eisen aan het station 
zoals goed zicht vanuit de stationshal op de buspleinen en ruime wachtruimten in en langs de 
stationshal dichtbij de buspleinen worden voldaan. Als deze entreehallen echter ergens langs de 
buspleinen bij de stationshal zouden zijn geplaatst, zouden ze gedeeltelijk het uitzicht vanuit de 
stationshal op de buspleinen hinderen en zouden ze op de plek staan waar wachtruimten voor de 
busreizigers aanwezig moet zijn. Bovendien zouden ze gedeeltelijk op de routes die de 
busreizigers !open, staan. Dit was niet gewenst. Door de entreehallen aan weerszijden van de 
stationshal dichtbij het spoor te plaatsen staan ze tevens vrij gunstig t.o.v. de kantoortorens. In de 
entreehallen warden namelijk de liften en trappen geplaatst en deze staan dan aan de kopgevels 
van de kantoortorens. 
In eerste instantie werden de entreehallen als aparte bouwwerken in de vorm van transparante 
ha lien tegen de stationshal geplaatst. Hierdoor ontstonden echter grote 'pukkels' aan de 
stationshal die de vorm van de stationshal niet ten goede kwamen. Later is er voor gekozen om de 
entreehallen in de stationshal te plaatsen, zodat er een grote hal ontstaat. 
De entreehallen van de kantoortorens hebben geen ingang in de stationshal zelf. De entreehallen 
hebben een eigen ingang buiten de stationshal die goed zichtbaar is. De ingang van de entreehal 
van de kantoortoren evenwijdig aan de passerelle ligt aan de brede wachtruimte langs het busplein 
voor de dieselbussen en is zo te voet makkelijk bereikbaar. De ingang van de entreehal van de 
kantoortoren evenwijdig aan het spoor ligt aan de winkelroute naar de binnenstad en is dus te voet 
eveneens makkelijk bereikbaar. 

■ routes naar en bereikbaarheid van kantoortorens 

Werknemers die uit de trein ofde bus stappen kunnen snel en comfortabel (overdekt) de ingang 
van hun kantoor bereiken. Dit had de prioriteit. Deze kantoorlocatie moest imrners goed 
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bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Werknemers die met de fiets naar hun werk komen 
kunnen hun fiets in de fietsstalling in de kelder van het station stallen en zijn dan via de 
stationshal eveneens snel op hun kantoor. Bezoekers van de kantoren die met de taxi komen, 
kunnen op het busplein voor de trolleybussen vlakbij de stationshal warden afgezet en snel 
eventueel via de stationshal de kantoortorens bereiken. Voor werknemers die met de auto naar hun 
werk komen wordt het iets moeilijker. Slechts een gedeelte van de parkeergarage onder het 
busplein is bestemd voor werknemers en vooral bezoekers van de kantoortorens. Degene die hier 
de auto heeft geparkeerd is in korte tijd in een van de kantoortorens. Wanneer men echter de auto 
elders in de stad heeft geparkeerd - er zijn enkele parkeergarages in de omgeving - wordt de 
loopafstand een stuk groter. Goede bereikbaarheid van deze kantoorlocatie met de auto had geen 
prioriteit: er is imrners sprake van een A-locatie. 

2.2.4 Bepaling van de architectuur van de stationshal 

De stationshal enerzijds en de kantoortorens anderszijds zijn twee wezenlijk verschillende 
gebouwen met geheel verschillende constructies van verschillend materiaal respectievelijk staal en 
beton. De gebouwen moeten constructief onafuankelijk zijn van elkaar: ze moeten zichzelf dragen 
en ieder zijn eigen stabiliteit verzorgen. Deze verschillen in de constructies moeten in het ontwerp 
duidelijk zichtbaar zijn. De twee kantoortorens moeten zo goed mogelijk in de stationshal worden 
gesitueerd, waarbij de constructies van de kantoortorens de constructie van de stationshal niet 
mogen onderbreken en omgekeerd. Bovendien moet in het ontwerp duidelijk zichtbaar zijn dat de 
kantoortorens met hun zware betonnen kolomrnen en schijven in de transparante stationshal, 
opgebouwd uit een staalconstructie met veel glas, staan. De betonnen kolommen van de 
kantoortorens moeten als het ware door het dak van de stationshal heen prikken. 

■ de dakconstructie 

In de stationshal mogen wel kolommen van de staalconstructie van de stationshal zelf staan, maar 
<lit aantal moet beperkt blijven. Deze kolommen moeten slank zijn om het onderscheid tussen de 
'lichte' staalconstructie van de stationshal en de zware betonnen constructie van de kantoortorens 
te accentueren. Ze mogen niet midden in de hoofdraute staan. Ze zouden immers de grote stromen 
reizigers kunnen hinderen. De afstanden tussen de kolommen warden door het beperkte 
toegestane aantal in een grate hal vrij groot en al snel werd aan een dakconstructie opgebouwd uit 
vakwerkliggers gedacht. Deze dakconstructie moet goed zichtbaar blijven. 
Buiten de stationshal moeten overdekte ruimten zijn waar men op de bus kan wachten. Hier zou 
men luifels aan de gevels kunnen ophangen. Het was interessanter en mooier om de 
dakconstructie van de stationshal hiervoor te gebruiken en deze een grate uitkraging te geven. Er 
is nu gekozen om de randkolommen van het dak van de stationshal, niet in de gevel zelf te 
plaatsen, maar ze buiten de gevel te plaatsen en ze op deze manier te accentueren. Door deze 
kolommen enkele meters buiten de gevels te plaatsen en de dakconstructie t.o.v. de kolommen 
ook enkele meters te laten uitkragen ontstond een mooie grote uitkraging van het dak t.o.v. de 
gevel. Deze uitkraging is breed genoeg om bij de grote hoogte van de stationshal de busreizigers 
droog op de bus te laten wachten. Functioneel en architectonisch zou het interessant zijn als aan 
alle gevels van de stationshal (behalve bij de achtergevel) een grote uitkraging van het dak 
aanwezig zou zijn. Het is immers comfortabel om aan alle gevels de mogelijkheid te hebben 
buiten draog op de bus, taxi etc. te kunnen wachten. Bovendien geeft dergelijk uitkragende 
dakconstructie aan al!e transparante gevels een mooie vorm aan de stationshal. Op deze manier is 
de dakconstructie een be!angrijk architectonisch onderdeel van de stationshal geworden. 
Dit uitkragende dak dient tevens om de optredende neerwaarste luchtstroming (wervelingen), die 
bij hoogbouw door de wind ontstaan, vlakbij de stationshal grotendeels tegen te houden. 
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■ de achtergevel 

De achtergevel van de stationshal staat tegen het hogere niveau van de sporen. Deze gevel is 
opgebouwd uit beton en is vrij dicht t.o.v. de andere gevels van de stationshal. Deze gevel 
verspringt een paar keer en volgt zo min of meer het spoor ter plaatse. In deze gevel zijn enige 
ramen aangebracht voor de kantoren op de 1 e verdieping. Tegen deze vrij dichte achtergevel is de 
staalconstructie met zijn tranparante gevels geplaatst. 

■ plaatsing van de kolommen en schijven van de kantoortorens 

De zware betonnen kolommen en schijven van de kantoortorens kunnen allemaal in de stationshal 
worden geplaatst, maar er kan ook voor gekozen worden om een rij kolommen buiten de gevel te 
plaatsen. Voor <lit laatste is gekozen. Op deze manier worden, als men zich buiten de stationshal 
begeeft,de zware kolomrnen die door het dak van de stationshal heen prikken, beter zichtbaar. Het 
door het dak prikken van de kolommen van de kantoortorens wordt dus zo van buiten meer 
geaccentueerd. In de omgeving van het station moet dit door het dak heen prikken immers ook 
duidelijk zichtbaar zijn. In de stationshal zelf moeten de zware betonnen kolommen van de 
kantoortorens en het door het dak heen prikken natuurlijk ook duidelijk zichtbaar zijn. 

■ begane grond 

De commerciele ruimten (winkeltjes, eetcafes etc.) op de begane grond zijn in aparte gebouwtjes 
in de stationshal gesitueerd. Deze gebouwtjes, in de vorm van 'dozen', zijn dus als het ware los in 
de stationshal geplaatst. Voor deze losse gebouwtjes is gekozen om de stationshal transparant te 
houden: men moet tussen de 'dozen' naar buiten, naar de buspleinen, kunnen kijken. Bovendien is 
het interessant om in een stationshal winkeltjes en eetcafes te plaatsen die er los in staan, waar 
men dus helemaal omheen kan lopen. Tevens ontstaat er tussen de 'dozen' ruimte waar men op de 
bus kan wachten en kunnen tussen de 'dozen' de in/uitgangen geplaatst worden. Deze 'dozen' 
hebben grote ramen, zodat ze toch vrij transparant zijn, wat een vereiste is wanneer men een goed 
uitzicht vanuit deze ruimten op de omgeving wil hebben en de stationshal in zijn totaliteit vrij 
transparant moet zijn. Deze losse gebouwtjes zijn vrij dicht bij de transparante gevels van de 
stationshal geplaatst die aan de buspleinen grenzen. Hierbij worden deze gebouwtjes tussen de 
kolommen van de hoogbouw geplaatst; de ruimte tussen deze kolommen is daar immers 
uitstekend voor geschikt. In eerste instantie werden de commerciele ruimten tegen de gevels 
geplaatst, maar door ze daar te plaatsen zou de wachtruimte met een goed zicht op de buspleinen 
sterk afnemen. Het tegen de transparante gevels plaatsen van deze cornmerciele ruimten zou 
bovendien betekenen datje bij de gevels van de stationshal een wand uit de 'dozen' zou moeten 
weglaten om mooi te kunnen aansluiten op deze transparante gevels; er zou dan geen sprake meer 
zijn van 'dozen'. Later is er voor gekozen om deze commerciele ruimten op een afstand van ea. 3 
meter van de gevels te plaatsen. Er is nu sprake van 'dozen' met een commerciele functie die 
helemaal los in de stationshal staan, waar men dus omheen kan lopen. Tussen deze losse 
gebouwtjes en de gevels van de stationshal ontstaan nu wachtruimten met een goed zicht op de 
buspleinen. 
Tegen de achtergevel van de stationshal had het weinig nut om losse ruimten te plaatsen waar men 
omheen kan !open. Deze achtergevel is op de begane grond toch helemaal dicht. De achtergevel 
wordt helemaal vol gebouwd met allerlei commerciele ruimten. De gevel van deze commerciele 
ruimten verspringt enkele keren en heeft dezelfde afwerking als de gevels van de 'dozen'. Zo lijkt 
bet alsof deze gevel is opgebouwd uit dezelfde 'dozen' als die elders in de stationshal staan en 
ontstaat er op de begane grond een bepaalde eenheid. Door de commerciele ruimten op de begane 

23 



.,.-----------------------------, -Cl 
C 
C 
;;a 

(]', 

t:j 

D 
D 
A) 
(/) 

z 
r7 
t:j 

r7 

tJj 

I 
tJj 

' 

UI 

0 

I 
I 
\ 
/ 
\ - I 

1"- I/ 
I'\. / 
I/ 1"-

I/ I, 

-
± 

\ 
::, 

r.rr 
+A= 

I 

frn ) ~~ -\ 
- I--/ 

==r= -\ 

I 

I 
\ 

I 
) 

\ 

/ J 
\ -

d:: ; I 

\ 

j_ ;a,--/ 
- ~,-- \ 
I 
>---

I 

[1 - \ - '""" 

I 
::::1 - - ) 

:::: \ - - u - I 
- [S 

n7 t;;;; 

~ C::l 

~ 
~ 

r:=i 

r:=i 

I I I 
I I I 
I I I 
I I I 

I 
I 

LJ LJ I 
I I 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ I 

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ~ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ~ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ~ □□□□□□ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ~ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ~ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ ~ 

-
□□□□□□ □ □ □ □ 
□□□□□□ □ □ □ □ ~ □□□□□□ □ □ □ □ 
□□□□□□ □ □ □ □ ~ □□□□□□ □ □ □ □ 



grond dus bij of langs de gevels van de stationshal te plaatsen ontstaat er in het midden van de 
stationshal een plein. Vanaf dit plein zijn alle functies en ruimtes in de stationshal duidelijk 
zichtbaar: de in/uitgangen naar de buspleinen, de loketten , de commerciele ruimten,de trap naar 
de passerelle etc. Bovendien ligt centraal in de hal de trap die toegang geeft geeft tot de 
parkeergarage onder het busplein. Deze toegang is bedoeld voor reizigers die de de auto bij het 
station willen parkeren en met de trein verder reizen. 
De loketten zijn ongeveer in het midden van de achtergevel geplaatst. De gevel van de loketten is 
ongeveer 3 meter naar achter geplaatst t.o.v. de rest van de gevel. De ruimte met een breedte van 3 
meter die voor de loketten ontstaat is bedoeld voor de treinreizigers die bij de loketten staan te 
wachten. De reizigers die de route richting de binnenstad of omgekeerd lopen worden zo niet 
gehinderd. 
De loketten liggen niet aan de hoofdroute, maar door ze centraal in de stationshal te plaatsen zijn 
ze toch duidelijk zichtbaar. 
Bij de in/uitgang die aansluit op de winkelroute naar de binnenstad is een aparte in/uitgang voor 
fietsers aanwezig die de fiets bij het station willen stallen. Bij deze in/uitgang is een trap aanwezg 
die toegang geeft tot de fietsstalling in de kelder onder de stationshal. 

■ eerste verdieping 

Op de 1 e verdieping zijn o.a. de personeelsruimten voor het NS- en buspersoneel aanwezig. Deze 
ruimten bestaan uit kantoren, een kantine, een bergruimte en toiletten. Deze personeelsruimten 
zijn dus bovenop de commerciele ruimten, 'dozen', van de begane grond geplaatst. De 
personeelsruimten liggen bij de transparante gevel langs het busplein voor de trolleybussen en bij 
de achtergevel. Deze personeelsruimten kragen enkele meters uit t.~.v. de wanden van de 'dozen' 
op de begane grond. De zware betonnen kolomrnen van de hoogbouw prikken voor een gedeelte 
door de personeelsruimten heen. Orn het door de personeelsruimten heen prikken van de zware 
kolomrnen vanuit de stationshal duidelijk zichtbaar te maken, zijn de gevels van deze 
personeelsruimten vrij transparant uitgevoerd. Door deze gevels vrij transparant te maken blijft de 
stationshal ook transparant en is er bovendien vanuit de kantoren en kantine een mooi uitzicht op 
de binnenkant van de stationshal en op de omgeving van het station mogelijk. Tevens kan licht dat 
door de lichtstraten in het dak van de stationshal valt door de transpante gevels de kantoren 
bereiken. De gevels van de personeelsruimten eindigen aan de onderkant van de vakwerkliggers 
van de dakconstructie van de stationshal. Zo is de (rest)ruimte bovenop de comrnerciele ruimten 
op de begane grond helemaal ingevuld met personeelsruimten voorzien van transparante gevels. 
Door de gevels aan de onderkant van de vakwerkliggers van de dakconstructie van de stationshal 
te beeindigen, ziet men dat de vakwerkliggers van de dakconstructie gewoon boven de 
personeelsruimten doorlopen. De grote uitkragende dakconstructie van de stationshal wordt zo 
geaccentueerd. 
De vloeren van de personeelsruimten op de le verdieping kragen dus uit en volgen daarbij min of 
meer de contouren van de plattegronden van de comrnerciele ruimten op de begane grond. In 
eerste intantie werd er aan gedacht om de personeelsruimten op de I e verdieping boven de 
in/uitgangen van de stationshal door te laten lopen. Bij de in/uitgangen van de stationshal ontstond 
er op deze manier echter een vrij lange en lage ruimte onder de vloer van le verdieping. Deze 
ruimte werd bij het betreden van de stationshal als een 'gang' ervaren. Bij het betreden van de 
stationshal moest men echter meteen de hoge en ruime stationshal ervaren. Daarom is later 
besloten om bij de in/uitgangen de personeelsruimten op de I e verdieping te onderbreken en daar 
smalle loopbruggen tussen de personcelsruimten aan te leggen. Nu werd bij binnenkomst van de 
stationshal meteen de hoogte en ruimte van de stationshal ervaren. 

Bovenop de commerciele ruimten van de begane grond bij de gevel evenwijdig aan de passerelle 
is de stationsrestauratie geplaatst. Het was interessant om <lit restaurant op de I e verdieping te 
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plaatsen, zodat men vanuit deze ruimte een goed uitzieht op de omgeving zou heben. Door het 
restaurant op de le verdieping bij de gevel evenwijdig aan de passerele te plaatsen heeft men een 
mooi uitzieht op het grote busplein voor de dieselbussen en op de passerelle die over het busplein 
loopt (sociale eontrole). Dit restaurant liep in eerste instantie ook door boven de belangrijke 
in/uitgang bij het busplein voor de dieselbussen, maar later is er om dezelfde reden als hiervoor 
besproken voor gekozen om het restaurant in twee stukken te verdelen en de twee delen d.m.v. 
een loopbrug met elkaar te verbinden. De vloeren van dit restaurant kragen ook enkele meters uit 
en volgen min of meer de eontouren van de plattegronden van de onderliggende eommereiele 
ruimten. Dit restaurant ligt vrij eentraal in de stationshal en de toegang tot deze ruimte moest ook 
duidelijk ziehtbaar aanwezig zijn. Daarom is ervoor gekozen om de trap naar het restaurant 
preeies midden tussen de twee delen van het restaurant te plaatsen en sluit aan op de loopbrug 
tussen de beide delen van het restaurant. Deze trap ligt dus duidelijk ziehtbaar in de stationshal. 
De aehterliggende deuren van de in/uitgang naar het busplein liggen aan weerszijden van deze 
trap, zodat reizigers geen hinder van de trap ondervinden. 
De gevels van het restaurant zijn zeer transparant, zodat de kolommen van de hoogbouw die 
gedeeltelijk in het restaurant staan duidelijk ziehtbaar blijven vanuit de stationshal. Tevens kan 
men in het restaurant via de transparante gevels de gebeurtenissen in de stationshal gade slaan en 
kan eveneens lieht dat door de lichtstraten in de stationshal valt via de gevels het restaurant 
bereiken. Deze gevels eindigen om dezelfde redenen als bij de personeelsruimten eveneens aan de 
onderkant van de vakwerkliggers van de dakconstruetie. De transparante binnenwand van het 
restaurant die evenwijdig aan de buitengevel loopt en aan de hoofdroute in de stationshal grenst is 
ea. 4 meter van de rand van de vloer van het restaurant geplaatst en van grote sehuifdeuren 
voorzien, zodat hiervoor terrasjes kunnen warden geplaatst waar men een sterke relatie heeft met 
de stationshal. Het restaurant prikt dus als het ware de stationshal in. 
Naast het restaurant sluit de passerelle aan op de stationshal. Deze passerelle heeft vlak voor de 
gevel een knik , zodat hij loodreeht op de gevel van de stationshal staat en dus binnen in de 
stationshal beter tussen o.a. de kolommen van de hoogbouw kan worden geplaatst. Deze 
passerelle heeft een hoogte van ea. 4 meter en daalt via een trap bij het restaurant tot begane grond 
niveau. 

■ de beleving van de verkeersruimten in de stationshal 

Het eerder genoemde ontstane plein in de stationshal is dus omgeven door allerlei commerei~le 
ruimten, 'dozen', die allemaal min of meer dezelfde vormgeving hebben. Bovenop deze 
commerciele ruimten zijn overal uitkragende ruimten geplaatst die als het ware de ha! inprikkken. 
Deze ruimten zijn allemaal vrij transparant en hebben ook allemaal ongeveer dezelfde 
vormgeving en zijn voor een gedeelte d.m.v. smalle loopbruggen met elkaar verbonden. Zo ontaat 
er een bepaalde eenheid tussen de ruimten in de stationshal. 
De belangrijkste ingang van het station (bij de uitstaphaltes aan de Utreehtsestraat), de 
voetgangerstunnel naar de sporen en de hoofdroute tussen beiden liggen allemaal op een lijn. 
Deze hoofdroute in de stationshal loopt bovendien tussen de beide kantoortorens door en is zo dus 
duidelijk zichtbaar. 
Bij de genoemde hoofdingang, preeies tussen de twee buspleinen, zijn geen eommereiele ruimten 
in de stationshal geplaatst. Hier ontstaat op deze manier een grote, vrije en zeer transparante 
ruimte in de stationshal. Hier is veel ruimte aanwezig voor reizigers die op de bus moeten 
wachten: op deze plaats in de stationshal zullen immers veel reizigers op de bus waehten, omdat 
dit gedeelte van de hal heel eentraal tussen de beide buspleinen ligt. Bovendien is zo 'n grote 
transparante ruimte bij binnenkomst via de hoofdingang van een stationshal erg aantrekkelijk. 

■ de entreehallen van de kantoortorens 

De entreehallen moesten zoals eerder ter sprake is gekomen ruime, representatieve en duidelijk 
herkenbare ruimten zijn. Ze zijn als aparte ruimten in de stationshal geplaatst en zijn evenals de 
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stationshal zelf transparant en tegen de vrij dichte achtergevel van de stationshal geplaatst. De 
wanden tussen de stationshal en de entreehallen zijn vrij transparant, zodat er enige relatie ontstaat 
tussen deze ruimten. Er is vanuit de stationshal zelf geen toegang tot de entreehallen. De gevels 
van de entreehallen zijn van een duidelijk herkenbare kantooringang voorzien die dus afwijkt van 
de in/uitgangen van de stationshal zelf om geen verwarring voor bezoekers en reizigers te 
scheppen. Verder hebben de entreehallen een vrij groot vloeroppervlak, dezelfde hoogte als de 
stationshal en zijn ze evenals de stationshal zelf voorzien van een hoge transparante gevel. Het 
zijn dus ruime, vrij transparante en als entreehal voor een kantoortoren herkenbare ruimten. 
In de entreehallen is centraal gelegen een balie aanwezig. Verder is er een ruimte voor bezoekers 
om te wachten. De liften en trappen die toegang geven tot de kantoortorens zijn duidelijk 
zichtbaar in de entreehal aanwezig. 

2.2.5 Beknopte beschrijving van de constructie als onderdeel van de architectuur van de 
stationshal 

Een belangrijk uitgangspunt bij aanvang van het ontwerpproces van het station was dus dat er 
sprake zou zijn van een transparante stationshal, waar de vrij massieve betonnen kantoortorens 
met hun zware betonnen kolommen als het ware doorheen zouden prikken. In het ontwerp moet er 
dus duidelijk sprake zijn van twee wezenlijk verschillende constructies: de zware betonnen 
constructie van de vrij massieve kantoortorens en de naar verhouding licht staalconstructie van de 
transparante stationshal. Dit moeten zelfstandige constructies zijn: iedere constructie moet zichzelf 
dragen en zijn eigen stabiliteit verzorgen. 
De staalconstructie van de stationshal moet een belangrijk onderdeel zijn van de architectuur van 
de stationshal en moet dus duidelijk zichtbaar blijven. De staalconstructie moet een heldere 
opbouw hebben en mag door de constructie van de kantoortorens niet onderbroken worden: de 
strarnienmaten moeten in beide richtingen consequent warden doorgezet ondanks dat de 
kolommen en schijven van de hoogbouw door de dakconstructie heen prikken. 
In de stationshal mochten zoals eerder ter sprake is gekomen we! kolommen staan, maar dit aantal 
moest beperkt blijven. De overspanningen werden dus vrij groot en er is dan ook voor gekozen 
om de dakconstructie uit vakwerkliggers op te bouwen. Het was functioned en architectonisch 
interessant om de dakconstructie bij alle gevels behalve de achtergevel uit te laten kragen. Door 
met deze vakwerkliggers in twee richtingen te overspannen was het mogelijk aan alle gevels met 
dezelfde vakwerkliggers uit te kragen en de uitkragende dakconstructie dus bij alle gevels min of 
meer dezelfde vorm te geven. Er is gekozen voor 2-D vakwerkliggers die een hoogte hebben van 
ea. 1,5 meter en opgebouwd zijn uit buisprofielen. Deze dakconstructie is dus een belangrijk dee! 
van de architectuur van de stationshal geworden. V oor de to tale hoogte van de stationshal is 
uiteindelijk een waarde van ea. 9,5 meter aangehouden. 
Tevens konden door in twee richtingen met vakwerkliggers te overspannen in beide richtingen 
grote strarnienmaten voor de kolommen worden aangehouden. Het was nu architectonisch 
interessant om de stramienmaten van de kolommen in beide richtingen even groot te kiezen, zodat 
de kolornmen allemaal evenver uit elkaar staan. De zware kolornmen van de kantoortorens 
moeten natuurlijk in een bepaald verband met de slanke kolommen van de stationshal staan. 
Uiteindelijk is er voor gekozen om de stramienmaat van de zware kolornmen in de lengterichting 
van de hoogbouw twee keer zo klein dan de stramienmaat van de de kolommen van de stationshal 
te maken. Het verschil in constructie van enerzijds de zware betonconstructie van de hoogbouw en 
anderzijds de 'lichte' staalconstructie van de stationshal wordt dus ook nog versterkt door voor de 
verschillende constructies ook verschillende stramienmaten aan te houden. Na rekening te hebben 
gehouden met de indeling van de stationshal, de grootte van de plattegrond van de stationshal, de 
plaats van de kantoortorens en de routes in de stationshal is voor de kolommen van de 
staalconstructie een stramienmaat van 20 meter in beide richtingen gekozen. De stramienmaat van 
de zware kolornmen in lengterichting van de kantoortorens is dus I O meter geworden. 
De achtergevel van de stationshal is opgebouwd uit prefab beton en is vrij dicht. De 
staalconstructie staat tegen de betonnen gevel aan, maar deze prefab gevel draagt de stalen 
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vakwerkliggers van de dakconstructie niet. Hij waarborgt wel voor een gedeelte de stabiliteit van 
de stationshal. Bij deze gevel zijn dus waar nodig stalen kolommen geplaatst die de dakconstructie 
dragen. 
De stabiliteit van de stationshal wordt verzorgd door windbokken en de betonnen achtergevel die 
plaatselijk van dwarswanden is voorzien. De windbokken staan aan de buitenkant van de 
stationshal onder de uitkragende dakrand en zijn van buiten dus nadrukkelijk aanwezig. Deze 
constructieve elementen vormen belangrijke architectonische elementen in het ontwerp van de 
stationshal en zorgen bovendien voor een zekere afwisseling in de lange gevels van de stationshal. 
Aan beide zeiden van de hoofdingang van de stationshal staat een grote windbok, die op deze 
manier samen de hoofdingang accentueren. Deze en de andere windbokken zijn natuurlijk zo 
geplaatst dat de grote stromen reizigers er geen hinder van ondervinden. Dus niet voor de in- en 
uitgangen. In de openingen van de windbokken kunnen bovendien b.v. banken ofbloembakken 
worden geplaatst, zodat men niet tegen de trekstaven kan !open. 
De windverbanden in het dak blijven vanuit de stationshal grotendeels zichtbaar. De windbokken 
bij de transparante gevels staan met uitzondering van de windbokken bij de hoofdingang onder de 
uiteinden van de windverbanden. Bij de hoofdingang is er geen windbok precies onder het 
uiteinde van het windverband aangebracht, maar zijn er twee windbokken bij de gevel geplaatst 
om ,zoals gezegd, de hoofdingang te accentueren. Aan de achterzijde van de stationshal sluiten de 
windverbanden aan op de betonnen achtergevel met de dwarswanden. De voorzieningen die de 
stabiliteit van de stationshal verzorgen zijn dus duidelijk in het ontwerp van de stationshal 
aanwezig. 

2.2.6 Uitgangspunten en randvoorwaarden bij het ontwerp van de kantoortorens 

Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van de betonnen kantoortorens was dat de 
kantoortorens een heldere constructie moeten hebben die voor een belangrijk deel de vorm van de 
gebouwen bepaald. Verder moeten de kantoortorens vrij 'massief' zijn in tegenstelling tot de 
transparante stationshal, zodat de zware betonnen 'massieve' kantoortorens duidelijk in contrast 
staan met de transparante stationshal waar de kantoortorens immers in staan. De kantoortorens 
moeten bovendien zoals gezegd door de stationshal heen prikken en dit moet in de omgeving van 
het station en in de stationshal zelf duidelijk zichtbaar zijn. 

De globale afmetingen van de kantoortorens en de stramienmaat van de kolommen in 
lengterichting van de kantoortorens zijn bij het stedebouwkundig ontwerpproces en het 
ontwerpproces van de stationshal reeds vastgesteld. Verder hebben de kantoortorens 
verschillende plattegronden. De kantoortoren evenwijdig aan de passerelle heeft een rechthoekige 
plattegrond en de andere, evenwijdig aan het spoor, heeft een knik. De maximale toegestane 
hoogte van de hoogbouw is vastgesteld op 70 m. 

2.2. 7 Globale indeling van de kantoortorens 

De indeling van de beide kantoortorens zal nagenoeg gelijk zijn. Bij beide gebouwen zijn de liften 
en trappenhuizen in een apart gebouwdeel aan de kopgevel geplaatst. Deze plaats van de 
trappenhuizen en liften volgt uit de plaatsing van de entreehallen in de stationshal. Door de liften 
en trappenhuizen aan de kopgevel te plaatsen onstaat op elke verdieping van de kantoortorens een 
lange kantoorruimte. In de gebouwdelen voor de liften en trappenhuizen zijn verder de 
toiletgroepen en ruimten voor leidingen van de installaties geplaatst. Aan het andere uiteinde van 
iedere kantoortoren is een vluchttrap geplaatst in geval van calamiteiten. Deze vluchttrappen 
eindigen in de stationshal en warden alleen in geval van nood gebruikt. 
Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van de kantoortorens is dater geen kolommen in de 
kantoorruimten mogen staan, zodat deze kantoorruimten helemaal vrij ingedeeld kunnen worden. 
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De installatieruimten warden op het dak gesitueerd, zodat er geen hele verdieping hiervoor hoeft 
te warden opgeofferd. 

2.2.8 Vormgeving van de kantoortorens 

Aan de hand van de beschreven uitgangspunten en randvoorwaarden is het ontwerp van de 
kantoortorens tot stand gekomen. De aandacht ging hierbij vooral naar de constructie ofschoon de 
architectuur oak een belangrijke rol heeft gespeeld. De constructie heeft uiteindelijk voor een 
belangrijk deel de vormgeving van de kantoortorens bepaald. Bij het ontwerpproces van de 
kantoortorens zijn enkele constructievarianten bekeken en is een coristructievariant verder verfijnd 
en uitgewerkt. In deze paragraaf zal het uiteindelijk architectonisch ( en constructief) ontwerp 
horend bij de definitieve constructievariant worden beschreven en toegelicht. In het hoofdstuk 
'Het constructief ontwerp' zullen de constructievarianten globaal warden beschreven en zullen de 
ontwerpstadia en de verdere uitwerking van de definitieve constructievariant warden toegelicht. 

In de lengteriching van de kantoortorens is er sprake van vrij dichte dragende gevels, die hun 
belasting d.m.v. consoles afdragen naar de kolommen die door het dak van de stationshal heen 
prikken. Deze dragende gevels staan ieder dus op een overgangsconstructie die opgebouwd is uit 
een reeks zware consoles. Deze consoles, met een lengte van 10 meter, dragen de belasting weer 
af op een rij kolommen, die in lengterichting een stramienmaat van 10 meter heeft. Deze 
kolommen moeten tevens de stabiliteit in de lengterichting waarborgen. Er zijn immers geen 
stabiliteitswanden in de lengterichting aanwezig. De kolommen doen dus tevens dienst als 
'stabiliteitswand' en hebben zodoende een aangepaste rechthoekige doorsnede gekregen. In deze 
lengterichting zijn dus geen grote stabiliteitswanden tussen de kolommen aangebracht. Grote 
stabilteitswanden zouden immers het uitzicht vanuit de stationshal op de buspleinen hinderen en 
zouden in combinatie met de kolommen en consoles niet zo fraai zijn. 

In de dwarsrichting van de kantoortorens zijn twee grote stabiliteitswanden aangebracht. Deze 
stabiliteitswanden zijn breder dan de kantoortorens zelf en zijn duidelijk als steunberen zichtbaar. 
In iedere stabiliteitswand is b€neden een grate opening met een hoogte van 10,5 meter 
aangebracht, zodat de statibiliteitswanden als het ware twee 'paten' hebben waarmee ze in de 
stationshal staan. Deze stabiliteiswanden zijn in de stationshal duidelijk aanwezig en via de grote 
openingen kunnen de vakwerkliggers van de dakconstructie van de stationshal ongehinderd 
doorlopen. Door het aanbrengen van deze grote openingen in de stabiliteitswanden blijft de ha! 
tevens vrij transparant en warden reizigers niet gehinderd. Bovendien kunnen in deze openingen 
allerlei ruimten worden gesitueerd. 
De stabiliteitswanden in dwarsrichting zijn aan de uiteinden van de reeks consoles en de vrij 
dichte dragende gevels geplaatst. Deze stabiliteitswanden staan dus niet op de stramienmaat van 
I O :n van de kolommen, maar op een afstand van ruim 5 meter vanaf de buitenste kolommen. 

Aanvankelijk stonden deze stabiliteitswanden echter aan de uiteinden van het gebouw op de 
stramienmaat van I O meter van de kolommen. Door ze daar te plaatsen vielen ze dus samen met 
de eindkolommen onder de 'halve consoles'. Aan de uiteinden van het gebouw waren 'halve 
consoles' aangebracht. Deze stabiliteitswanden die met de eindkolommen een geheel vormden, 
waren echter architectonisch en constructiefniet zo fraai. Bovendien waren de 'halve consoles' 
constructief gezien niet logisch en pasten deze afwijkende 'halve consoles' aan de uiteinden van 
het gebouw niet bij de 'hele consoles' die onder de dragende gevels zijn aangebracht. Daarom is 
er uiteindelijk voor gekozen de stabiliteitswanden bijna 5 meter naar binnen te plaatsen en de 
kolommen met de 'halve consoles' te verwijderen. Zo ontstonden bij de stabiliteitswanden in 
dwarsrichting uitkragingen aan de vrij dichte dragende gevels. (Deze totstandkoming van de 
definiteive constmctie wordt in "Het constructief ontwerp" nader toegelicht.) 
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De uitkragingen zijn opgebouwd uit dragende gevelelementen, maar de gevels van de 
uitkragingen zijn architectonisch gezien anders opgebouwd en zijn bovendien iets transparanter 
dan de vrij dichte geveJs tussen de stabiliteitswanden. De uitkragingen worden architectonisch 
gezien door zware 'uitkragende liggers' gedragen. Tussen deze 2 meter hoge 'uitkragende 
liggers', die om de andere verdieping zijn aangebracht, zijn in de gevel grote glazen vlakken 
aangebracht. Deze 'uitkragende liggers' en glazen vlakken liggen in hetzeJfde vlak aJs de vrij 
dichte gevels tussen de stabiJiteitswanden. De kopgevels zijn helemaal bekJeed met glazen 
vlakken. De uiteinden van de 'uitkragende Jiggers' zijn echter duidelijk zichtbaar in de kopgeveJs 
aanwezig gebleven. Door dus de gevel tussen de 'uitkragende Jiggers' en de kopgevels heJemaal 
met glas te bekleden zijn de 'uitkragende liggers' architectonish gezien duidelijk aanwezig. De 
werkeJijke constructie van de uitkragingen is, zoals gezegd, anders opgebouwd. Hoe en waarom 
komt in "Het constructief ontwerp" aan de orde. 

De stabiJiteitswanden in dwarsrichting zijn buiten de kantoortorens tot de onderkant van de op I 
na hoogste verdieping duideJijk aJs steunberen aanwezig. Ze zijn in totaaJ 4 meter breder dan de 
rest van het gebouw en steken dus aan beide zeiden 2 meter uit t.o.v. de gevel. Op de bovenste 
twee verdiepingen zijn de stabiJiteitswanden even breed aJs het gebouw zelf, Joopt de geveJ dus 
door en zijn de stabiJiteitswanden dus alleen in het gebouw zelf zichtbaar. 
Binnen in bet gebouw zijn in deze stabiJiteitswanden vrij grote openingen (breedte 6 m) aanwezig 
met achter deze openingen naar verhouding vrij transparante ruimtes in de uitkragingen. Door de 
grote opening en in de stabiJiteitswanden vormen deze ruimtes in de uitkragingen toch min of meer 
een geheel met de rest van de kantoorruimte. Deze grote openingen komen tevens de vrije 
indeelbaarheid ten goede. De vJoeren overspannen over de heJe lengte van het gebouw van gevel 
tot geveJ ofwel 12,6 meter. De kantoorruimte is dus vrij van koJommen en kan dus naar wens 
worden ingedeeld. 
De gevel van de twee bovenste verdiepingen moest goed aansluiten op de uitkragende geveJs en er 
is daarom voor gekozen om de gevel van deze twee verdiepingen eveneens met grote glazen 
vlakken te bekJeden zoals tussen de 'uitkragende liggers' is gedaan. Deze twee bovenste 
verdiepingen zijn bovendien iets transparanter dan de rest van de gevel tussen de steunberen. Zo 
ontstaat er als bet ware om de vrij dichte gevel tussen de steunberen, met naar verhouding kleine 
ramen, een 'lijst' met grote glazen vlakken: 

De betonconstructie van de gevels, kolommen en stabiliteitswanden van de kantoortorens zijn 
grotendeels bekleed met natuursteen. In de kopgevels, tussen de 'uitkragende liggers' en in de 
gevel van de bovenste twee verdiepingen is de betonconstructie echter grotendeels met 
glasvlakken bekleed. 
De dragende gevels springen terug t.o.v. de reeks consoles waar ze op staan. Op deze manier 
wordt een lijst gevormd die .de overgang van de consoles naar de dragende gevels met de 
uitkragingen markeert. Zo wordt de constructie opgebouwd uit kolommen en consoles, die de 
dragende geveJs met zijn uitkragingen draagt, geaccentueerd. 

De aparte gebouwdelen waar de trappenhuizen en liften in zijn gesitueerd, zijn opgebouwd uit een 
staalconstructie met betonnen vloeren. De gevels van deze gebouwdelen zijn evenals de liftkokers 
opgebouwd uit glasvlakken. Deze glasvlakken worden voor bet grootste gedeelte transparant 
uitgevoerd. Alleen bij de toiletgroepen en de ruimten voor de leidingen zijn de glasvlakken getint 
uitgevoerd. Zo zijn deze gebouwdelen zeer transparant t.o.v. de vrij dichte betonconstructies. 
Door <lit contrast ontstaan duidelijk twee verscbillende gebouwdelen: de zware vrij dichte 
constructie waar de kantoren in zijn gesitueerd met daartegenaan een vrij licbt en tranparant 
gebouwdeel voor het vertikaaJ transport, toiletten en leidingen. Doordat het gebouwdeel naast de 
vrij dichte betonconstructie zo transparant is komt de vormgeving van de zware betonconstructie 
duidelijk naar voor. 

De twee kantoortorens hebben uiteindelijk in grote lijnen dezelfde vormgeving gekregen. De 
kantoortoren evenwijdig aan de passerelle heeft een hoogte van circa 60 men telt It · 
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verdiepingen, de geknikte kantoortoren echter heeft een hoogte van circa 53 men telt 10 
verdiepingen. Bovenop het dak van de kantoortorens zijn lichte gebouwtjes, opgebouwd uit een 
staalconstructie, geplaatst die dienst doen als installatieruimte. Deze ruimten in de vorm van dozen 
zijn vanaf de stationsomgeving niet ofnauwelijks zichtbaar. 
De kolommen van de geknikte kantoortoren hebben dezelfde stramienmaat als de kolommen van 
de kantoortoren evenwijdig aan de passerelle. Ter plaatse van de knik in het gebouw is als 
hoekoplossing een geknikte schijf aangebracht, zodanig dat de dagmaat tussen de geknikte schijf 
en de emaast staande kolornmen gelijk is aan de dagmaat tussen de ander kolornmen. 

2.3 Het constructief ontwerp (en architectonisch ontwerp) 

2.3.1 Het constructief ontwerp van de stationshal 

(figuur 7) 

Enkele belangrijke uitgangspunten voor de constructie van de stationshal waren: 

■ De stationshal wordt grotendeels opgebouwd uit een staalconstructie. 
■ De constructie moet een heldere structuur hebben. 
■ De kolornmen en stabiliteitswanden van de betonnen hoogbouw moeten als het ware door de 

dakconstructie van de stationshal heen prikken. De staalconstructie van de stationshal en de 
constructie van de kantoortorens moeten dus constructief los van elkaar staan. De 
staalconstructie van de stationshal moet, evenals de constructies van de kantoortorens, dus 
zelf dragen en zijn eigen stabiliteit verzorgen. 

■ De constructie moet in het ontwerp goed zichtbaar blijven en voor een gedeelte de 
architectuur van de stationshal bepalen. 

■ Er mogen niet al te veel kolornmen van de staalconstructie in de stationshal staan om hinder 
voor de reizigers te voorkomen. Bovendien komt <lit de vrije indeelbaarheid van de 
stationshal ten goede. 

■ De kolornmen en de stabiliteitswanden van de hoogbouw moeten zo goed mogelijk in het 
stramien van de staalconstructie warden ingepast. De hoofddraagconstructie van de 
dakconstructie van de stationshal mag niet door de kolornmen en stabiliteitswanden van de 
hoogbouw warden onderbroken. 

2.3.1.1 Structuur en overspanningsrichting van de constructie 

Het beperkte toegestane aantal kolornmen van de staalconstructie, de vorm en indeling van de 
plattegrond van de stationshal en de plaatsing van de kolornmen en stabiliteitswanden van de 
kantoortorens in de stationshal hebben veel invioed gehad op de structuur van de ( dak)constructie. 
De starnienmaten van de kolommen moesten zo warden gekozen dat de kolornmen 
architectonisch gezien goed geplaatst werden t.o.v. de verschillende gebouwtjes en de kolornmen 
en stabiliteitswanden van de hoogbouw in de stationshal. 
In het begin van het ontwerpproces van de staalconstructie werd er al snel, door de vorm van de 
plattegrond van de stationshal, aan gedacht om de verschillende delen van de stationshal in 
verschillende richtingen te overspannen. Zo ontstond er echter geen eenheid in de dakconstructie. 
Het was echter architectonisch interessant om de dakconstructie overal dezelfde 
overspanningsrichting en structuur te geven, zodat de grote dakconstructie een geheel vormde 
ondanks de asyrnmetrische plattegrond van de stationshal. Er moest dus sprake zijn van een 
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heldere dakconstructie met overal dezelfde overzichtelijke structuur die op deze manier een 
belangrijk onderdeel van de architectuur en de constructie van de stationshal vormde. 

Uiteindelijk is voor de kolomrnen een stramienrnaat van 20 m in beide richtingen genomen. Door 
de kolommen in de stationshal in beide richtingen vrij ver en tevens evenver uit elkaar te plaatsen 
ontstonden in de stationshal geen hinderlijke rijen van dicht op elkaar staande kolommen. 
De stramienmaat van de kolommen in beide richtingen is dus vrij groot en het lag dus voor de 
hand om in beide richtingen met vakwerkliggers te overspannen. De 2-D vakwerliggers warden in 
beide richtingen uitgevoerd als doorgaande liggers en kragen bij de eindkolommen uit. De 
hoofddraagconstructie wordt gevormd door deze vakwerkligers die dus op een stramien van 20 
meter bij 20 meter liggen. In een overspanningsrichting zijn tussen deze vakwerkliggers 
doorgaande vakwerkliggers met dezelfde afmetingen als de hoofdliggers aangebracht. Deze 
secundaire vakwerkliggers warden dus gedragen door de hoofdliggers, zodat de vakwerkliggers 
op een stramien van 20 meter bij 10 meter liggen. Zo ontstaat een goede afstand tussen de 
vakwerkliggers om met IPE-Iiggers te overspannen. 
De staalconstructie van de stationshal en de betonconstructie van de hoogbouw zijn zo ontworpen 
en de kolommen en stabiliteitswanden van de hoogbouw zijn zo in de stationshal geplaatst dat de 
vakwerkliggers niet door de betonconstructie van de hoogbouw worden onderbroken. De 
vakwerkliggers liggen dus overal consequent op een stramien van 20 bij 10 meter. Aan de 
oostkant van de stationshal echter maken de dakranden geen hoek van 90 graden, maar een hoek 
van 120 graden met elkaar. Hier zijn de vakwerkliggers zoveel mogelijk volgens dezelfde 
structuur als de rest van de dakconstructie doorgezet. Hier zijn echter de stramienrnaten van de 
eindkolom en vakwerkliggers iets aangepast, zodat de eindkolomrnen en vakwerliggers bij deze 
oostgevel ook op een lijn liggen (Dit is te zien in de tekeningen). Aan de achterkant van het 
station, langs het spoor, is de stalen dakconstructie als het ware onder een hoek van 30 afgesneden 
en tegen een vrij dichte betonnen gevel opgebouwd uit prefabelementen, geplaatst. De 
vakwerkliggers worden niet door deze betonnen gevel ondersteund, maar kragen uit of worden 
waar nodig ondersteund door kolommen die bij de gevel zijn geplaatst. De prefab elementen van 
de betonnen gevel zijn niet geschikt om de zware vakwerkliggers te dragen. Ze zorgen echter wel 
gedeeltelijk voor de stabiliteit van de staalconstructie. 
De vakwerkliggers hebben allemaal een hoogte van 1,5 meter en zijn eveneens allemaal uit 
dezelfde buisprofielen opgebouwd, zodat een dakconstructie onstaat met allemaal dezelfde 
vakwerkliggers ongeacht of er sprake is van een hoofdligger of een secundaire ligger. Door 
allemaal dezelfde vakwerkliggers toe te passen sluiten deze vakwerkliggers goed op elkaar aan en 
is de dakconstructie in de gevelaanzichten ongeveer gelijk. 

Bovenop de vakwerkliggers zijn IPE-liggers aangebracht die dus een afstand van l O meter 
overspannen. Deze IPE-liggers hebben een h.o.h. afstand van 4 meter en zijn bovenop de 
knooppunten van de vakwerkliggers aangebracht. Bij het ontwerpproces van de dakconstructie is 
voor de IPE- liggers zoveel mogelijk een h.o.h. afstand van 4 meter aangehouden om de 
dakconstructie een heldere structuur te geven. Op de plaats waar de betonconstructie van de 
geknikte kantoortoren door de staalconstructie heen prikt is op twee plaatsen noodgedwongen iets 
van deze h.o.h. afstand van 4 meter afgeweken. Deze afwijkende h.o.h. afstanden van de IPE
Iiggers storen echter niet. Langs de stabiliteitswanden, liftkokers en trappenhuizen van de 
hoogbouw zijn IPE-Iiggers als randligger aangebracht. Deze IPE-liggers zijn niet verbonden met 
de constructie van de hoogbouw, zodat deze constructies los van elkaar kunnen bewegen 
(zettingsverschillen en horizontale vervormingen). Enkele van deze IPE-liggers zijn als 
raveelligger uitgevoerd. 
Aan de rand van de dakconstructie kragen de IPE-liggers ea. 2 meter uit t.o.v. de vakwerkliggers. 
Aan de achterzijde van de stationshal waar de staalconstructie tegen de betonnen gevel staat 
worden de IPE-liggers ook gesteund door de gevel. De belasting op de IPE-Iiggers is veel kleiner 
dan de belasting op de vakwerkliggers, zodat deze hun belasting we! kunnen overdragen op de 
betonnen prefab gevelelementen. 
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Bovenop de !PE-Jiggers zijn uiteindeJijk geprofileerde staaJpJaten aangebracht die 4 meter 
overspannen. Verder zijn er ook enkeJe Jichtstraten in de dakconstructie aan gebracht. 

De eindkoJommen van de staalconstructie staan buiten de geveJs van de stationshal. De hoge 
transparante geveJs kunnen dus niet gesteund worden door deze koJommen. De geveJs (hoogte ea. 
9,5 meter) worden beneden zijdeJings gesteund door de fundering en boven door de 
dakconstructie. In deze geveJs zijn koJommen (!PE-Jiggers) aangebracht die de windbeJasting op 
de geveJ dus beneden overbrengen op de fundering en boven op de de !PE-Jiggers en 
vakwerkJiggers van de dakconstructie. Deze koJommen worden behaJve op de windbeJasting 
alleen op het eigen gewicht van de geveJ beJast. Beneden zijn deze koJommen scharnierend met de 
fundering en boven d.m.v. een roJopJegging met de dakconstructie verbonden. De roJopJegging 
kan dus alleen horizontale krachten t.g.v. de wind overbrengen. Deze roJoplegging kan worden 
gereaJiseerd door sJobgaten aan te brengen. Tussen deze koJommen (hoofdragers) zijn stijJen en 
regeJs aangebracht, waar de gJasvJakken in zijn aangebracht. Deze stijJen en regeJs brengen de 
windbeJasting over naar de koJommen in de geveJs. 

2.3.1.2 Stijfheid van de dakconstructie in zijn vlak 

De dakconstructie moet natuurlijk stijfzijn in zijn vJak. De geprofileerde staalplaten zorgen voor 
een zekere stijfheid, maar dat is voor deze grote dakconstructie natuurlijk te weinig. Er moesten 
dus windverbanden in de dakconstructie worden aangebracht. In beide overspanningsrichtingen 
zijn twee windverbanden (in verband met de vrij grote afmetingen van de dakconstructie) 
aangebracht. De twee windverbanden evenwijdig aan de Jange westgevel hebben een breedte van 
10 meter. Dit komt overeen met de h.o.h. afstand van de vakwerkliggers. De 'boven- en 
onderrand' van deze windverbanden worden dus gevormd door de bovemanden van de 
vakwerkliggers van de draagconstructie. Deze bovemanden van de vakwerkliggers moeten dus 
tevens de druk- en trekkrachten die in de 'boven- en onderrand' van de windverbanden t.g.v. de 
wind ontstaan kunnen opnemen. In deze windverbanden zijn kruisen aangebracht die zijn 
opgebouwd uit trekstaven. In deze windverbanden zijn grote kruisen (10 m bij 8 m) en kleine 
kruisen (10 m bij 4 m) aangebracht die bovendien vanuit de stationshal zichtbaar blijven. Bij de 
grote kruisen zijn de IPE-liggers in het midden ook aan de kruisen verbonden, zodat ook deze 
IPE-liggers met een plaatsvast punt van de windverbanden zijn verbonden. 
Deze windverbanden vormen dus zeer stijve 'liggers' in de dakconstructie die het dak in het eigen 
vlak in de richting loodrecht op deze windverbanden voldoende stijfheid geven. De !PE-Jiggers 
die met deze windverbanden zijn verbonden geven dus ook zijdelingse steun aan de randen van 
de windverbanden. De knikJengte van de randen van de windverbanden bij knik in het vJak van 
het dak is gelijk aan de h.o.h. afstand van de IPE-liggers en is dus 4 meter. De kniklengte van de 
randstaven bij knik uit het vlak is gelijk aan de afstand tussen de knooppunten van de 
vakwerkligger en is dus eveneens 4 meter. Hieruit volgt dat de knikJengten van de randen van de 
Jange windverbanden vrij kJein zijn en dus geen probJemen opleveren. 

De twee windverbanden evenwijdig aan de voorgeveJ hebben een breedte van 8 meter. Dit komt 
overeen met twee maaJ de h.o.h. afstand van 4 meter van de IPE-liggers. De 'boven- en 
onderrand' van deze windverbanden worden gevormd door de bovemanden van de 
vakwerkJiggers en de !PE-Jiggers van de draagconstructie. Deze IPE-liggers zullen echter 
zwaarder zijn dan de andere IPE-liggers, omdat deze !PE-Jiggers ook drukkrachten uit de randen 
van de windverbanden moeten kunnen opnemen. Deze windverbanden vormen eveneens zeer 
stijve 'Jiggers' in de dakconstructie die het dak in het eigen vlak in de rich ting Joodrecht op deze 
windverbanden voJdoende stijfheid geven en dus de vakwerkliggers die loodrecht op deze 
windverbanden aansJuiten steun geven. De kniklengte van de beide randstaven van deze 
windverbanden is bij knik in het dakvJak gelijk aan de h.o.h. afstand van de vakwerkJiggers die 
loodrecht op deze windverbanden aansluiten en is dus gelijk aan 10 meter. De kniklengte van de 
randstaven die dee! uit maken van de vakwerkliggers van de draagconstructie is bij knik uit het 
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dakvlak gelijk aan de afstand tussen de knooppunten van deze vakwerkliggers en is dus 4 meter. 
De randstaven van de windverbanden die opgebouwd zijn uit IPE-liggers warden bij knik uit het 
dakvlak gesteund door de stijve vakwerkliggers van de draagconstructie die loodrecht op deze 
windverband staan. De kniklengte is dus gelijk aan de h.o.h.afstand van deze vakwerkliggers en is 
dus gelijk aan 10 meter. Bij deze windverbanden zijn de kniklengten van de randen dus 
aanzienlijk groter. Door de grate breedtes van de windverbanden en het aanbrengen van twee 
windverbanden in elke richting zullen de krachten in de randen vrij beperkt blijven en zullen er 
dus geen problemen ontstaan. 
De windverbanden zijn zo geplaatst dat de kruisen geen hinder ondervinden van de 
stabiliteitswanden en kolommen van de hoogbouw. De twee windverbanden evenwijdig aan de 
lange westgevel zijn allebei in een stuk uitgevoerd en hebben een lengte van 80 en 40 meter. 
Van de twee windverbanden evenwijdig aan de voorgevel is er een opgedeeld in twee gedeelten. 
Bij de plaatsing van de windbokken is om architectonische redenen als uitgangspunt genomen om 
de windbokken (behalve bij de hoofdingang) precies onder de windverbanden te plaatsen. Indien 
<lit opgedeelde lange windverband in een stuk over de hele breedte van de stastionshal zou zijn 
aangebracht, zou <lit windverband alleen zo in de dakconstructie kunnen warden ingepast dat de 
bijbehorende windbok voor een belangrijke uitgang zou staan. Dit was natuurlijk niet gewenst. Dit 
windverband is daarom zo verplaatst dat de bijbehorende windbok niet meer voor deze uitgang 
staat. Het windverband moest nu echter in twee gedeelten warden opgesplitst. Dit opsplitsen van 
het windverband is in de staionshal echter niet zichtbaar, omdat hier kantoren van de 1 e 
verdieping zijn gesitueerd. 
In de hoeken van de dakconsructie bij de entreehallen was het moeilijk om windverbanden aan te 
brengen. Omdat hier sprake is van een naar verhouding vrij klein dakoppervlak, de dakconstructie 
in zijn vlak gesteund wordt door de betonnen achtergevel en bovendien bij de oostgevel een 
vormvaste driehoek in de dakconstructie aanwezig is, zijn hier geen windverbanden aangebracht. 
De geprofileerde staalplaten zullen hier voor de benodigde stijfheid zorgen. 

2.3 .1.3 Stabiliteit van de stationshal 

De stationshal staat constructief los van de betonconstructies van de kantoortorens en moet dus 
zijn eigen stabiliteit verzorgen. Orn deze stabiliteit te waarborgen waren er verschillende 
mogelijkheden: 

■ De kolommen van de staalconstructie worden ingeklemd in de fundering en eventueel 
momentvast warden verbonden met de vakwerkliggers. Een voordeel is dat er dan geen 
windbokken of stabiliteitswanden nodig zijn die misschien hinderlijk kunnen zijn. Enkele 
nadelen zijn dat bij inklemming van de kolommen de funderingen van de kolommen door de 
optredende grote momenten zwaarder moeten warden uitgevoerd en dat er grote momenten in 
de kolommen zullen ontstaan (hoogte kolommen is 8 meter). Deze grate momenten in 
combinatie met de drukkrachten in de kolommen resulteren in zware (buis)profielen. Een 
belangrijk uitgangspunt was echter om de kolommen van de staalconstructie in contrast met 
de zware kolommen van de hoogbouw zo licht mogelijk uit te voeren. Dus geen zware stalen 
kolommen van de staalconstructie in de stationshal. 

■ Het aanbrengen van betonnen stabiliteitswanden bij de transparante gevels. Het gevolg is dat 
de kolommen samen met de dakconstructie een geschoorde constructie vormen en de 
kolommen als pendelstaven kunnen worden uitgevoerd. Voordelen zijn dat de kolommen en 
de fundering alleen op drukkrachten warden belast. De fundering en de kolommen kunnen 
dus lichter warden uitgevoerd dan bij de vorige situatie. Een nadeel is echter dat de betonnen 
stabiliteitswanden het uitzicht vanuit de stationshal op de buspleinen belemmeren. Bovendien 
passen deze betonnen stabiliteitwanden architectonisch niet bij de staalconstructie. Men zou 
niet meteen herkennen bij welke constructie deze stabiliteitswanden horen. 
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■ Het plaatsen van windbokken bij de transparante gevels. De kolommen vormen dus, net zoals 
bij het aanbrengen van stabiliteitswanden, samen met de dakeonstruetie een gesehoorde 
eonstruetie en kunnen als pendelstaven worden uitgevoerd. De fundering en de kolommen 
kunnen nu eveneens vrij lieht worden uitgevoerd, omdat ze sleehts op druk belast worden. 
Een voordeel is dat deze windbokken transparant zijn en het uitzieht vanuit de stationshal op 
de buspleinen niet hinderen. Deze windbokken passen tevens beter bij de arehiteetuur van de 
stationshal. 

Na de voor- en nadelen van deze drie mogelijkheden te hebben bekeken ging uiteindelijk de 
voorkeur uit naar het plaatsen van windbokken bij de transparante gevels. De belangrijkste 
voordelen t.o.v. de andere twee mogelijkheden, die tot het plaatsen van windbokken heeft geleid, 
zijn dat bij het plaatsen van windbokken de kolommen niet zo zwaar hoeven te zijn als bij het 
inklemmen van de kolommen in de fundering en dat de windbokken t.o.v. de betonnen 
stabiliteitswanden het uitzieht vanuit de stationshal op de buspleinen niet hinderen. Het was 
bovendien arehiteetoniseh interessant om bij de gevels windbokken te plaatsen om een zekere 
variatie in deze vrij lange gevels te krijgen. Alleen kolommen die in de fundering waren 
ingeklemd zouden de gevels te eentonig maken. Door het plaatsen van deze windbokken bij de 
transparante gevels zijn dus eonstruetieve elementen aan de staalconstruetie toegevoegd die een 
belangrijk onderdeel van de arehiteetuur van de stationshal vormen. 
De windbokken worden ieder gevormd door een van de kolommen op het stramien van 20 m bij 
20 men identieke kolommen die bij deze kolornmen op een onderlinge h.o.h. afstand van 8 of 10 
meter zijn geplaatst. Deze h.o.h. afstanden komen overeen met de breedtes van de erboven 
liggende windverbanden. In iedere windbok is een kruis aangebraeht dat is opgebouwd uit 
trekstaven. De kolommen en de fundering van deze windbokken worden op druk en trek belast. 
Deze windbokken zijn bij de transparante gevels dus preeies onder de windverbanden geplaatst. 
Aan de voorgevel bij de hoofdingang eehter is de windbok niet onder het windverband geplaatst, 
maar is er aan beide zeiden van de hoofdingang een windbok geplaatst om deze hoofdingang te 
aeeentueren. Bij de betonnen achtergevel zijn natuurlijk geen windbokken geplaatst, maar zorgt 
deze achtergevel samen met stabiliteitswanden die tegen deze gevel zijn geplaatst voor de nodige 
stabiliteit van de staalconstruetie. Op enkele plaatsen in de achtergevel waar de staalconstruetie 
geschoord moet worden zijn betonnen stabiliteitswanden onder een hoek van 60 graden tegen 
tegen de achtergevel geplaatst om de horizontale kraehten naar de fundering over te kunnen 
brengen. Deze stabiliteitswanden zijn bij de uiteinden van de windverbanden geplaatst (zie 
tekening). 
Aan de aehterzijde van de stationshal is het maaiveld (niveau van de sporen) ea. 4 meter hoger 
dan dan de begane grond vloer van de stationshal. Dit betekent dat de betonnen aehtergevel van 
de stationshal ea. 4 meter grond moet keren. Deze aehtergevel moet dus vrij grote horizontale 
kraehten en dus momenten kunnen opnemen, maar wordt wel gesteund door de stabiliteitswanden 
die er tegenaan zijn geplaatst. 

2.3.1.4 Korte besehrijving van de eonstruetie van de gebouwtjes in de stationshal 

De gebouwtjes in de stationshal zijn alien opgebouwd uit een staalconstruetie. Aanvankelijk werd 
er aan gedaeht om de grotendeels losse gebouwtjes op de begane grond in beton uit te voeren. 
Deze gebouwtjes zijn namelijk vormgegeven als 'dozen' met grote raamopeningen. Het lag dus 
voor de hand om deze gebouwtjes uit prefab beton op te bouwen. Een groot nadeel was eehter dat 
wanneer de stationshal na verloop van tijd anders ingerieht zou moeten worden (aan de nieuwe 
eisen van de tijd aanpassen) het slopen van deze betonnen een flinke endure klus zou worden. 
Een stalen eonstruetie is sneller gesloopt of verbouwd en komt dus de flexibiliteit van de 
inriehting van de stationshal ten goede. 
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Deze gebouwtjes op de begane grond zijn dus opgebouwd uit een raamwerk van staalprofielen. 
Deze staalconstructies moeten hun eigen stabiliteit verzorgen en zijn zodoende voorzien van de . 
nodige momentvaste verbindigen. De vloeren van de le verdieping die aan de meeste gevels ea. 3 
meter uitkragen worden opgebouwd uit IPE-liggers met daar bovenop kanaalplaten. De 
staalconstructies op de begane grond worden op zodanige wijze van beplating voorzien, dat er 
sprake is van 'dozen' met grote raamopeningen. 
De transparante gevels van de le verdieping worden opgebouwd uit een lichte staalconstructies. 
Deze staalconstructies zijn opgebouwd uit stijlen en regels waar de glasvlakken in zijn 
aangebracht. De stabilieit van deze staalconstructie wordt eveneens gewaarbord door het 
aanbrengen van de nodige momentvaste verbindingen. 

2.3.2 Het constructief ontwem van de kantoortorens 

Enkele belangrijke uitgangspunten bij het ontwerp van de constructie van de kantoortorens waren: 

■ De kantoortorens worden grotendeels opgebouwd uit prefab-beton. 
■ De betonconstructie moet een belangrijk deel van de vorrngeving van de hoogbouw vorrnen. 

■ De constructie van de kantoortorens moet een heldere structuur hebben. 
■ De kolommen en de stabiliteitswanden van de kantoortorens moeten zo goed mogelijk in het 

stramien van de dakconstructie van de stationshal passen. Het strarnien van de staalconstructie 
mag niet door de kolommen en stabiliteitswanden van de hoogbouw warden onderbroken. 

■ De kolommen en stabiliteitswanden moeten zodanig worden ontworpen en geplaatst dat deze 
in de stationshal zo min mogelijk hinder opleveren. 

■ Er moet duidelijk sprake zijn van een constructie die met zijn kolommen en 
stabiliteitswanden door de stationshal heen prikt. 

■ De kantoorruimtes in de kantoortorens moeten vrij zijn van kolommen, zodat deze ruimtes 
vrij in gedeeld kunnen warden. 

2.3.2.l Constructievarianten. 

Bij aanvang van het ontwerpproces van de constructie van de hoogbouw stonden de vorrn van de 
plattegronden, afmetingen, plaatsen en richtingen van de kantoortorens globaal vast. Ook de 
plaatsen van de liftkokers en de trappenhuizen stonden globaal vast. Deze zaken zijn immers bij 
het stedebouwkundig en functioneel/architectonisch ontwerp in grote lijnen vastgesteld. De 
structuur van de staalconstructie van de stationshal stond eveneens al in grote lijnen vast, maar bij 
het ontwerpproces van de staalconstructie van de stationshal was natuurlijk reeds rekening 
gehouden met de betonconstructie van de hoogbouw. De constructie van de stationshal was zo 
ontworpen dater een zekere mate van vrijheid was in het ontwerpproces van de betonconstructie 
wat betreft de afmetingen en plaatsing van kolommen en stabiliteitswanden binnen het stramien 
van de straalconstructie. En bij het ontwerpproces van de betonconstructie van de kantoortorens 
is natuurlijk rekening gehouden met de staalconstructie. Deze ontwerpprocessen wisselden elkaar 
af en waren van elkaar afhankelijk. Bij deze twee ontwerpprocessen moest er natuurlijk sprake 
zijn van integratie. 

In het begin van het ontwerpproces van de betonconstructie van de kantoortorens zijn enkele 
constructievarianten bekeken. Vervolgens is de constructievariant gekozen, die het beste aan de 
eerder genoemde eisen aan de constructie voldeed. Bovendien moest de gekozen 
constructievariant constructief en architectonisch interessant zijn. 

Korte beschrijving bekeken constructievarianten: 
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■ Constructievariant 1: Raamwerk dat stabiliteit ontleent aan kernen en schijven 

De betonconstructie bestaat uit een raamwerk opgebouwd uit prefab kolommen en vloeren. In 
deze constructie zijn geen middenkolommen aanwezig en zijn dus alleen kolommen bij de gevels 
geplaatst. De kolommen hebben in lengterichting een strarnienmaat van 10 meter. In 
dwarsrichting is de stramienmaat ea. 13 meter. De vloerconstructie is opgebouwd uit 
voorgespannen kanaalplaten die dus van gevel tot gevel overspannen. In de gevel zijn deze 
kanaalplaten op prefab balkbodems opgelegd. De druklaag van deze balkboderns heeft dezelfde 
dikte als de kanaalplaten en wordt in het werk gestort. 
De kolommen zijn uitgevoerd als pendelstaven. De stabiliteit van de raamwerken wordt ontleend 
aan kemen en schijven. De liftkokers worden uitgevoerd als betonnen kemen. Aan het ander 
uiteinde van de kantoortorens worden bij de vluchttrappen schijven geplaatst. Samen zorgen deze 
voor de stabiliteit van de kantoortorens in beide richtingen. 
Op de kanaalplaten wordt een gewapende druklaag gestort, zodat er sprake is van schijfwerking. 
De kanaalplaten werken dus samen als horizontale schijven en voeren de horizontale belastingen 
af naar de kemen en schijven. 

■ Constructievarant 2: Dragende gevels op kolommen, waarbij in beide richtingen tussen 
de kolommen stabiliteitswanden zijn aangebracht die de stabiliteit waarborgen 

De betonconstructie is opgebouwd uit dragende gevels, die d.m.v. een overgangsconstructie op 
kolommen zijn geplaatst. Deze dragende gevels zijn opgebouwd uit verdiepingshoge prefab-beton 
gevelelementen die zodanig zijn verbonden dat ze een zodanig stijfraamwerk vorrnen dat ze in 
hun vlak de horizontale belastingen (wind) naar beneden kunnen overbrengen. De vloeren bestaan 
uit voorgespannen kanaalplaten en overspannen van langsgevel tot langsgevel en zijn 
schamierend opgelegd. Rondom de vloer wordt een in het werk gestort~ randbalk aangebracht, 
waar de benodigde trekbandwapening (schijfwerking van de vloeren) in kan worden aangebracht 
en waar een verbinding tussen de vloerplaten en de gevelelementen kan worden aangebracht. 
De kolommen hebben in lengterrichting en dwarsrichting eveneens een stramienmaat van 
respectievelijk 10 meter en 13 meter. 
De kopgevels en langsgevels vorrnen samen met de vloeren een stabiele constructie. Deze 
kopgevels kunnen eventueel met de langsgevels zodanig worden gekoppeld dat deze gevels 
samenwerken. Er is dan sprake van het gevelbuisprincipe. 
De draagconstructie die opgebouwd is uit, als pendelstaven uitgevoerde, kolommen en de 
overgangsconstructie en de dragende gevels draagt, is niet stabiel. Orn de stabiliteit van deze 
constructie te waarborgen worden in beide richtingen tussen de kolommen enkele 
stabiliteitswanden aangebracht. 
Er is hier dus sprake van twee verschillende constructies die op elkaar zijn geplaatst en samen een 
stabiele constructie vormen. 
De horizontale windbelasting op de gevels wordt op de vloeren, die als horizontale schijven 
werken, overgedragen. Deze vloeren brengen de horizontale krachten weer over op de gevels die 
loodrecht op de getroffen gevel staan. Deze gevels brengen de horizontale krachten vervolgens 
over op de aangebrachte stabiliteitswanden tussen de kolommen, die uiteindelijk de horizontale 
krachten naar de fundering overbrengen. Hierbij ontstaan dus ook norrnaalkrachten in de dragende 
gevels, stabiliteitswanden en kolommen. 
De liften en trappenhuizen zijn in een apart gebouwdeel geplaatst. Dit gebouwdeel is opgebouwd 
uit een staalconstructie die geschoord wordt door de betonconstructie. 

■ Constructievariant 3: Dragende gevels op kolommen, waarbij de stabiliteit in 
dwarsrichting door stabiliteitswanden wordt verzorgd en in lengterichting door de 
kolommen 

36 



Net als bij de vorige variant is de betonconstructie opgebouwd uit dragende gevels die d.m. v een 
overgangsconstructie op kolommen zijn geplaatst. De vloerconstructie is op dezelfde manier 
opgebouwd als bij variant 3. De dragende gevels hebben eveneens dezelfde opbouw als bij variant 
2 en vormen dus een stijfraamwerk, dat in hun vlak de horizontale belasting naar beneden kan 
overbrengen. De kolommen hebben dezelfde stramienmaten als bij de andere twee varianten. 
De kopgevels worden gevormd door stabiliteitswanden, die over de hele hoogte van de 
betonconstructie doorlopen. Deze stabiliteitswanden waarborgen de stabiliteit in dwarsrichting. 
In de lengterichting zijn geen stabiliteitswanden tussen de kolommen aangebracht, maar moeten 
de kolommen alleen de stabiliteit in de lengterichting waarborgen. De kolommen zijn daartoe 
beneden in de fundering ingeklemd en boven als het ware via de overgangconstructie in de 
dragende gevels ingeklemd. 
De kolommen hebben dus tevens de functie van stabiliteitswand en krijgen daarom een 
aangepaste rechthoekige doorsnede. 
De liften en trappenhuizen zijn evenals bij constructievariant 2 in een apart gebouwdeel, 
opgebouwd uit een staalconstructie, geplaatst. Deze staalconstructie wordt eveeens geschoord 
door de betonconstructie. 

■ Keuze constructievariant 

Bij constructievariant 1 zijn de liftkokers als kem uitgevoerd en bij de vluchttrap schijven 
geplaatst, zodat de stabiliteitselementen binnen de gebouwtjes in de stationshal kunnen warden 
geplaatst en geen hinder kunnen veroorzaken. Bij de eerste berekeningen bleken echter deze 
kemen en schijven aanzienlijk grotere dimensies dan de liftkokers en de vluchttrap te krijgen en 
vormden op deze plaatsen toch enigszins hinderlijke elementen in de stationshal en de 
entreehallen. Door de asymmetrische plaatsing van de stabiliteitselementen ontstond bovendien 
wringing in de kemen. 
Deze stabiliteitselementen vormden samen met het raamwerk, mede door de asymmetrich 
plaatsing van de stabiliteitselementen in het gebouw, geen fraaie constructie. De 
stabiliteitselementen gaven bovendien geen vorm aan het gebouw. Ze waren als het ware 
'verstopt' in het gebouw. Vanuit de stationsomgeving en in de stationshal was er geen sprake van 
een heldere en interessante constructie. Variant 1 viel dus vrij snel af. 
Bij constructievariant 2 zijn de, tussen de kolommen geplaatste, stabiliteitswanden duidelijk 
aanwezig in het ontwerp. De stabiliteitswanden zijn bovendien symmetrisch in de kantoortorens 
geplaatst. Hier is sprake van een heldere constructie en vormen de stabiliteitswanden een 
onderdeel van de architectuur van de kantoortorens. 
De dragende gevels hebben enkele voordelen t.o.v. het raamwerk opgebouwd uit kolommen en 
vloeren: 

■ Er zijn geen storende kolornmen in ofbij de gevels aanwezig. 
■ De dragende gevels kunnen, mits de gevelelementen goed met elkaar zijn verbonden, de 

horizontale krachten naar beneden overbrengen en doen dus zo dienst als stabiliteitswanden. 
■ Bij het spoor is vrij veel lawaai. De kantoortorens moeten dus voldoende geisoleerd warden 

tegen dit lawaai. De dragende gevelelementen hebben veel massa, die gunstig is voor de 
geluidwerendheid van de gevels. 

De stabiliteitswanden in de lengterichting van de kantoortorens bij de transparante gevels van de 
stationshal hebben echter het nadeel dat ze bet zicht op de buspleinen voor een gedeelte 
belernmeren. De stabiliteitswanden in de lengterichting van de kantoortorens die binnen in de 
stationshal staan, passen niet goed in de plattgrond van de stationshal. Deze grate schijven, 
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• 
eventueel voorzien van openingen, vormen in deze richting hinderlijke obstakels in de stationshal. 
De stabiliteitswanden in dwarsrichting kunnen echter beter in de plattegrond van de stationshal 
warden geplaatst. Door in beide richtingen stabiliteitswanden te plaatsen, staan er bovendien te 
veel stabiliteitswanden in de hal en blijft er van een transparante hal weinig over. 
Bij constructievariant 3 lopen de stabiliteitswanden in dwarsrichting over de hele hoogte van de 
kantoortorens door. Ze zijn daarbij aan de buitenkant van de kantoortorens duidelijk als 
steunberen aanwezig. Ze vormen zo een belangrijk deel van de vormgeving van de kantoortorens. 
In de lengterichting zorgen de ingeklemde kolomrnen met een aangepaste doorsnede voor de 
nodige stabiliteit. Deze kolomrnen zorgen voor minder hinder wat betreft uitzicht op de 
buspleinen en de indeelbaarheid van de stationshal. Deze kolomrnen prikken bovendien in 
tegenstelling tot de stabiliteitswanden in de lengterichting van de kantoortorens bij variant 2 
makkelijker door de dakconstructie van de stationshal heen. 
Door slechts in een richting stabiliteitswanden aan te brengen en in de andere richting de stabiliteit 
aan de kolomrnen te ontlenen, ontstaat er een heldere constructie van kolomrnen en 
stabiliteitswanden, die door de dakconstructie van de stationshal heen prikt. 

Uiteindelijk is dus voor constructievariant 3 gekozen. Deze constructievariant is in het vervolg 
van het ontwerpproces verder uitgewerkt. 

2.3.2.2 De verdere uitwerking van de constructie 

(figuur 8 en 9) 

Bij de verdere uitwerking van constructievariant 3 zijn nog belangrijke wijzingen aan de 
constructie aangebracht, maar in grote lijnen is de opbouw van de constructie, besproken bij 
variant 3, gelijk gebleven. De belangrijkste wijzigingen (vooral om architectonische redenen) 
betreffen de verplaatsing van de stabiliteitswanden en het aanbrengen van uitkragingen aan de 
uiteinden van de betonconstructie. 

De ingeklemde kolommen vormen samen met de overgangsconstructie de draagconstructie, die de 
dragende gevels in de lengterichting draagt. Deze ingeklemde kolommen staan in de 
lengterichting op een stramienmaat van 10 meter. Aanvankelijk werden de stabiliteitswanden aan 
de uiteinden van de betonconstructie tegen de eindkolommen geplaatst. Deze eindkolommen 
vielen dus samen met de stabiliteitswanden. Eindkolommen en stabiliteitswanden tegen elkaar 
plaatsen was constructief en architectonisch echter niet zo fraai. 
Bovendien was het de bedoeling dat iedere kolom een console draagt, die weer het bovenliggende 
gedeelte van de dragende gevel draagt. De eindkolommen echter droegen 'halve consoles'. Dit 
was constructief en architectonisch niet fraai en onlogisch. 
Vervolgens zijn de eindkolommen verwijderd, zodat aan de uiteinden van de betonconstructie 
alleen de stabiliteitswanden bleven staan. De 'halve consoles' van de overgangsconstructie bij de 
stabilieitswanden die nu door de stabiliteitswanden moesten warden gedragen leken echter te 
'zweven' nu de eindkolommen verwijderd waren. Bonendien bleven de 'halve consoles' 
onlogisch. 

Uiteindelijk is ervoor gekozen de eindkolommen en de 'halve consoles' dus te verwijderen en de 
stabiliteitswanden die aan de uiteinden van de betonconstructie stonden ea. 5 meter naar het 
midden van de kantoortorens te plaatsen, zodat er aan de uiteinden van de betonconstructie 
uitkragingen ontstonden. De stabiliteitswanden staan nu dus in de kantoortorens op de overgang 
van de kolommen, overgangsconstructie en dragende gevels aan de ene kant en de uitkragingen 
aan de andere kant. De overgangsconstructie is nu opgebouwd uit 'hele consoles'. De 
uitkragingen zijn aan de dragende gevels en de stabiliteitswanden bevestigd en belasting van deze 
uitkragingen wordt via de stabiliteitswanden overgedragen naar de fundering. Er komt op deze 
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manier toch een aanzienlijke belasting op de stabiliteitswanden wat gunstig is voor o.a. 
scheurvorming van de stabiliteitswand. 

2.3.2.3 Stabiliteit van de kantoortoren 

Stabiliteit in lengterichting 

De stabiliteit in lengterichting van het gebouw wordt beneden dus slechts gewaarborgd door de 
ingeklemde kolommen van de betonconstructie. De dragende gevels zijn opgebouwd uit 
geprefabriceerde betonelementen die samenwerken en zo een stijf raamwerk vormen dat in zijn 
vlak voldoende stijtheid heeft. Men kan als het ware spreken van een grote schijf met kleine 
openingen erin. 
De 11 m lange kolommen zijn om de stabiliteit te waarborgen via de consoles in deze dragende 
gevels ingeklemd. Deze inklemming boven bleek echter niet voldoende en daarom zijn de 
kolommen beneden ook ingeklemd. Orn een grotere funderingsstijtheid te verkrijgen zijn de 
funderingsplaten onder de kolommen bovendien met elkaar verbonden door een funderingsbalk. 
De kolommen hebben dus niet alleen een dragende functie maar doen dus tevens dienst als 
'stabiliteitswanden' en hebben daarom een aangepaste doorsnede rechthoekige doorsnede (1.2 * 
0.7 m2) gekregen. Door de grote belasting op de kolommen en de aangepaste en grote afmetingen 
van de doorsnede bleef de scheurvorming in de kolommen beperkt wat gunstig is voor de 
horizontale verplaatsing. Door deze zware kolommen beneden en boven in te klemmen werd aan 
de stabiliteit voldaan en bleef de verplaatsing aan de top van de kantoortoren kleiner dan de 
maximaal toegestane verplaatsing. 

Stabiliteit in dwarsrichting 

De stabiliteit in dwarsrichting van het gebouw wordt dus gewaarborgd door twee 
stabiliteitswanden. Deze stabiliteitswanden staan binnen in de kantoortoren en !open over de hele 
hoogte van de kantoortoren door. Een belangrijke eis bij het ontwerproces van deze 
stabiliteitswanden was dat beneden in de stationshal een grote opening in deze stabiliteitswanden 
aanwezig moest zijn, zodat de vakwerkliggers van de staalconstructie van de stationshal 
ongehinderd door konden !open volgens het stramien van de staalconstructie. 
Bovendien moesten deze stabiliteitswanden beneden een grote opening hebben om te voorkomen 
dat ze een hinderlijk element in de stationshal zouden vormen wat betreft inrichting, routing en 
uitzicht in de stationshal. 
Omdat de stabiliteitswanden binnenin de kantoortoren staan, moesten er ter hoogte van de 
verdiepingen ook openingen in de stabiliteitswand worden aangebracht. Het was nu wenselijk om 
deze openingen zo groot mogelijk te maken, zodat de kantoorruimtes tussen de 
stabiliteitselementen min of meer een geheel vormen met de kantoorruimte in de uitkragingen. Dit 
komt de vrije indeelbaarheid van de kantoorruimte ten goede. 

De stabiliteitswanden zijn met 16.7 m, mede door de eis van het aanbrengen van grote openingen, 
breder uitgevoerd dan de kantoortoren zelf ( 13 m). De stabiliteitswanden hebben tot een hoogte 
van 50 m deze breedte van 16.7 men zijn dus van buitenuit duidelijk als steunberen zichtbaar. Op 
de bovenste twee verdiepingen hebben de stabiliteitswanden dezelfde breedte als de kantoortoren 
zelf en zijn ze dus van buitenuit niet zichtbaar. 
Beneden is in de stabiliteitswanden een 10.5 m hoge opening aangebracht, die beneden 10.7 m 
breed is en naar boven toe smaller wordt met een breedte van 6 mop een hoogte van 10.5 m. Door 
deze grote opening ontstaan als het ware bij iederstabiliteitswand beneden twee 'poten' waarmee 
de stabiliteitswanden door de dakconstructie heen prikken en in de stationshal staan. Onder iedere 
'poot' van de stabiliteitswand is een grote funderingsplaat aangebracht. De 'poten' van de 
stabiliteitswand zijn momentvast verbonden met deze grote funderingsplaten. De funderingsplaten 
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zijn met elkaar verbonden doormiddel van een funderingsbalk. Deze funderingsbalk neemt de 
spatkrachten uit de stabiliteitswand op en geeft de fundering onder de 'poten' van de 
stabiliteitswand extra stijfheid. 
Ter hoogte van de verdiepingen van de kantoortoren zijn 2.8 m hoge openingen aangebracht met 
een breedte van 6 m. Deze openingen zijn vrij hoog, zodat er een verlaagd plafond kan worden 
aangebracht waarachter leidingen etc. kunnen worden aangelegd. 

De stabiliteitswanden hebben over de hele hoogte een dikte van 600 mm gekregen. Beneden zijn 
de stabiliteitswanden over een hoogte van ea. 14 m ongesteund. Aangezien door het eigen gewicht 
van het gebouw, de veranderlijke belasting op de vloeren en de windbelasting beneden grote 
drukkrachten in de 'poten' van de stabiliteitswanden ontstaan, was het nodig de stabiliteitswanden 
vrij dik te maken om het ongesteunde gedeelte van de stabiliteitswanden voldoende stabiliteit te 
geven. 
Door de vrij grote belasting uit de uitkragingen op de stabiliteitswanden, de brede stijlen en 
'poten' van de stabiliteitswanden en de grote dikte blijft de scheurvorming in de 
stabiliteitswanden, met uitzondering van de regels, vrij beperkt, wat gunstig is voor de horizontale 
verplaatsing aan de top van de stabiliteitswand. 

2.3.2.4 Opbouw dragende gevels 

De dragende gevels zijn opgebouwd uit geprefabriceerde betonnen gevelelementen die in een 
halfsteensverband zijn gestapeld. Door de prefab elementen in een halfsteensverband te stapelen 
krijgt de gevel meer stabiliteit in zijn vlak en kunnen dwarskrachten in de vertikale voegen door 
de bovenliggende en onderliggende elementen worden opgenomen. In de vertikale voegen hoeven 
dus geen extra verbindingen te worden aangebracht om de dwarskrachten te kunnen opnemen. In 
de horizontale voegen zijn stekverbindingen aangebracht 
De gevelelementen vormen dus samen een raamwerk dat in zijn vlak voldoende stijfheid bezit en 
de horizontale windbelasting in de lengterichting van het gebouw naar beneden kan overbrengen. 

Bovenop de consoles worden als eerste 10 m lange elementen met een hoogte van 1 m geplaatst, 
die de onderste vloer van de kantoorverdiepingen dragen. Vervolgens worden de verdiepingshoge 
gevelelementen in het genoemde halfsteenverband gestapeld. 
Deze gevelelementen hebben een lengte van 5 m, een hoogte van 3.6 men een dikte van 0.2 men 
zijn voorzien van twee ramen. De boven- en ondersregel hebben een hoogte van I m, de 
randkolommen een breedte van 0.4 men de middenkolommen een breedte van 2 * 0.4 = 0.8 m, 
zodat bij het in het halfsteensverband stapelen van de elementen de ramen in de gevels precies 
boven elkaar worden gepiaatst. Bij de stabiliteitswanden worden prefab elementen met een 
afwijkende lengte van 5.35 men 7.85 m aangebracht. 
Deze stapeling in halfsteensverband wordt t.m.de 1 0e verdieping doorgezet. De bovenste twee 
verdiepingen worden echter opgebouwd uit prefab gevelelementen met een groot raam en hebben 
dus alleen twee randkolommen met een breedte van 0.4 m. Bovendien zijn deze elementen recht 
boven elkaar gestapeld. Deze bovenste twee verdiepingen vormen dus een minder stijf raamwerk 
dan dat bij de andere I 0 verdiepingen het geval is, maar op deze twee bovenste twee verdiepingen 
is de totale horizontale windbelasting natuurlijk niet zo groot als op de onderliggende 
verdiepingen. De totale horizontale windbelasting wordt immers naar beneden toe groter. 
Tenslotte zijn op het dak nog 10 m lange prefab elementen met een hoogte van 1 m als 
borstwering geplaatst. 

De vloeren worden op een doorlopende console, die aan de bovenregel van de prefab 
gevelelementen is aangebracht, opgelegd. De gevelelementen worden d.m.v. koppelwapening aan 
de vloeren bevestigd. Dit in verband met windzuiging, maar ook om bij calamiteiten verdere 
instorting te voorkomen. 

40 



~ lTSJ~lz=\f 
l < 

I 

~ ~ [><J 
) 

I 

I 

~~ [><] 
t.US.VC«tllNDINCi 

TCR Pl.MTS( C.CSTIJU 

STillllLITCITSVNilD 

... 

GE DEEL TE VAN DE UITKRAGING 

F!GUUR 10 



2.3.2.5 Schijfwerking van de vloeren (windliggers) 

De vloeren van de betonconstructie van de hoogbouw overspannen zoals gezegd van gevel tot 
gevel en zijn opgebouwd uit kanaalplaten die scharnierend zijn opgelegd. Op deze kanaalplaten is 
een druklaag met een dikte van 50 mm aangebracht. Als gevolg van windbelasting loodrecht op 
de langsgevels ontstaat er buiging in de windliggers die zodoende worden geactiveerd als 
schijven. De trek t.g.v. het moment in deze schijven moet worden opgenomen door een trekband. 
Rondom de vloer wordt een in het werk gestorte randbalk aangebracht. De trekband wordt 
gevormd door wapening in de tussen de vloerkoppen en de gevelelementen aangebrachte randbalk 
aan te brengen. Verder ontstaan er tussen de kanaalplaten schuifspanningen,die (indien niet te 
groot) zonder extra maatregelen opgenomen kunnen worden in de voegen. 
De staalconstructie van het gebouwdeel, waar de trappen en liften in zijn aangebracht, wordt 
geschoord door de betonconstructie. Dit betekent dat de horizontale windbelasting op de gevels 
van dit gebouwdeel moet worden overgedragen op de betonconstructie. De vloeren (windliggers) 
van de betonconstructie lopen gewoon door in dit gebouwdeel en doen over de gehele 
gebouwlengte dus dienst als schijf. 

De windbelasting die loodrecht op de langsgevels aangrijpt wordt dus via de dragende 
gevelelementen van de betonconstructie en de glazen gevelelementen van het gebouwdeel, waar 
de trappen en liften in zijn aangebracht, overgedragen op de vloeren (windliggers), die op hun 
beurt deze horizontale belasting overdragen op de twee stabiliteitswanden. Deze 
stabiliteitswanden dragen tenslotte de horizontale windbelasting over op de fundering. 

De windbelasting die loodrecht op de kopgevels aangrijpt wordt via de glazen gevelelementen in 
de kopgevels overgedragen op de vloeren, die de horizontale belasting overdragen op de dragende 
gevelelementen in de langsgevels van de betonconstructie. Vervolgens wordt de horizontale 
belasting via de dragende gevels en de overgangsconstructie overgedragen op de kolommen, die 
deze belasting tenslotte overdragen op de fundering. 

2.3.2.6 Uitkragingen 

(figuur 10) 

De uitkragingen zijn eveneens opgebouwd uit geprefabriceerde betonnen gevelelementen, zodat 
de gevels van de betonconstructie in zijn geheel op de bouwplaats naar verhouding snel uit prefab 
elementen kunnen worden opgebouwd. Deze prefab gevelelementen worden in het verlengde van 
de dragende gevelelementen die tussen de stabiliteitswanden zijn geplaatst, aangebracht. Het lag 
dus aanvankelijk voor de hand om de dragende gevelelementen, die tussen de stabiliteitswanden 
zijn aangebracht, te laten uitkragen. Deze uitkragende elementen zouden echter te lang worden om 
op een dieplader te kunnen transporteren. Deze lange uitkragende elementen vielen dus af. 

Vervolgens is er voor gekozen om gevelelementen toe te passen die dezelfde lengte als de 
uitkragingen hebben (5 meter). Deze gevelelementen worden dus tegen de stabiliteitswanden 
geplaatst en worden verbonden met de dragende gevelelementen, die tussen de stabiliteitswanden 
zijn aangebracht. 
De prefab elementen hebben een lengte van 5 m, een hoogte van 3.6 men een dikte van 0.2 m. In 
deze elementen is een groot raam aanwezig. De boven- en onderregel hebben een hoogte van 1 m. 
Aan de zijde van de stabiliteitswand is in het element een brede stijl met een breedte van 0.75 m 
aanwezig en aan het uiteinde van de uitkraging een smalle stijl met een breedte van 0.3 m. 
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Deze gevelelementen moeten echter wel worden voorgespannen om aan de doorbuigingseisen te 
kunnen voldoen. 

De boven- en onderregelsregels van de prefab gevelelementen tussen de stabiliteitswanden en de 
boven- en onderregels van de gevelelementen van de uitkragingen hebben dezelfde afmetingen en 
zijn op dezelfde hoogte in de betonconstructie aanwezig. Het was nu logisch om deze boven- en 
onderregels aan beide zijden van de stabiliteitswand met elkaar te verbinden. 
Ter plaatse van de boven- en onderregels worden sparingen in de stabiliteitswand aangebracht. 
Ter plaatse van deze boven- en onderregels wordt in de aansluitende gevelelementen aan beide 
zijden van de stabiliteitswand in de fabriek wapening aangebracht die voldoende uitsteekt. Deze 
wapening van de beide gevelelementen overlapt elkaar in de sparingen in de stabiliteitswand en 
door deze sparingen in de stabiliteitswand vervolgens vol te storten met beton ontstaat bij 
voldoende wapening een momentvaste verbinding tussen de regels. Er onstaan zo als het ware 
doorgaande uitkragende liggers met een hoogte van 1 m. Deze verbindingen moeten de druk-, 
trekkrachten en de momenten t.g.v. de uitkragingen over brengen op de dragende gevel tussen de 
stabiliteitswanden. 

De vloeren overspannen t.p.v. de uitkragingen evenals in de rest van de betonconstructie van 
gevel tot gevel. Deze vloeren worden hierbij eveneens schamierend op een doorlopende console 
die aan de bovenregel van het gevelelement is bevestigd, opgelegd. In de kopgevel worden 
voorgespannen liggers aangebracht die de glazen gevel in de kopgevel dragen. Deze liggers 
overspannen ook van gevel tot gevel en worden scharnierend op een aan de bovenregel bevestigde 
console opgelegd. Doordat de boven- en de onderregel van de gevelelementen d.m.v. een smalle 
stijl met elkaar zijn verbonden, wordt de vloerbelasting en de belasting van de ligger in de 
kopgevel min of meer gelijkmatig over de beide 'uitkragende liggers' van een gevelelement 
verdeeld. 

Bij de bouw van de uitkragingen worden als eerste 5 m lange geprefabriceerde betonnen 
elementen met een hoogte van 1 m geplaatst die de onderste vloer van de kantoorverdiepingen 
dragen. Deze elementen worden bij de stabiliteitswand op een console die aan de stabiliteitswand 
is bevestigd opgelegd. Bij het uiteinde van de uitkragingen worden deze gevelelementen gedragen 
door een tijdelijke ondersteuning. Vervolgens worden bovenop deze 1 m hoge gevelelementen de 
eerste verdiepingshoge gevelelementen geplaatst. Deze onderste twee elementen in de gevel 
worden met voldoende stekken met elkaar verbonden, zodat deze samenwerken als een groot 
element dat twee verdiepingsvloeren draagt in tegenstelling tot de andere gevelelementen die een 
verdiepingsvloer dragen. Het was namelijk niet mogelijk om een groot prefab gevelelement met 
een hoogte van 3.6 + 1 = 4.6 mop een dieplader te transporteren. 
Wanneer de in het werk gestorte beton in de sparingen in de stabiliteitswand voldoende is verhard 
en de verbindingen dus voldoende sterk zijn, kan verder worden gestapeld en kan de 
ondersteuning na verloop van tijd worden verwijderd. Tussen de gestapelde gevelelementen 
worden enkele stekken aangebracht, maar de boven elkaar liggende regels van deze 
gevelelementen hoeven niet samen te werken. 
Per gestapelde bouwlaag worden natuurlijk de kanaalplaten en de Jiggers in de kopgevel geplaatst. 
Zo wordt doorgestapeld tot en met het dak en op het dak worden nog gevelelementen met een 
hoogte van 1 m als borstwering geplaatst. 

2.3.2.7 Gebouwdeel waarin de trappen en liften zijn gesitueerd 

(figuur 9) 

Het gebouwdeel waarin de trappen, liften en verder nog de toiletten zijn gesitueerd, moest in 
tegenstelling tot het kantoorgedeelte vrij transparant worden en is daarom opgebouwd uit een 
staalconstructie die zoals beschreven wordt geschoord door de betonconstructie. Omdat deze 
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staalconstructie door de betonconstructie wordt gesehoord, is het dus niet nodig om 
windverbanden aan te brengen, die op de begane grand in de entreebal erg hinderlijk zouden zijn. 
De vloeren van de betoneonstruetie lopen door in de staalconstruetie en zijn opgebouwd uit 
kanaalplaten. Tussen de naar verhouding liebte staalconstruetie en de zware betoneonstruetie 
kunnen zettingsversehillen ontstaan. Deze zettingsversebillen moeten op de overgang van de ene 
naar de andere eonstructie opgevangen kunnen warden. De kolommen van de staalconstructie 
warden niet tegen de betonconstructie, maar op een afstand van ea. 1.2 m van de betoneonstruetie 
geplaatst. Door tussen de kolommen van de staalconstructie en de betoneonstruetie stalen liggers 
met een lengte van ea. 1.2 m aan te brengen die sebamierend zijn verbonden met de beide 
eonstrueties, ontstaat er samen met de kanaalplaten die op deze korte liggers steunen een 
overgangseonstruetie die· de zettingsverschillen geleidelijk opvangt. 
De gevels zijn opgebouwd uit stijlen en regels die door de kolommen en liggers van de 
staalconstruetie warden gesteund. Tussen deze stijlen en regels warden glasvlakken aangebracbt 
die plaatselijk getint zijn uitgevoerd. De liftkokers zijn ook bekleed met glasvlakken, zodat dit 
gebouwdeel in zijn geheel vrij transparant wordt. 

2.3.2.8 Installatieruimte 

De installatieruimte van de kantoortoren is in de vorm van een 'doos' op het dak geplaatst. Zo 
hoefde er geen verdieping te warden opgeofferd voor deze installatieruimte. De installatieruimte 
is opgebouwd uit een licbte staalconstruetie die zijn stabiliteit ontleend aan windverbanden in de 
gevels en bet dak. De gevels warden opgebouwd uit stijlen en regels, die tegen de kolommen en 
liggers zijn aangebracht, en bekleed warden met een stalen beplating. Op de dakliggers warden 
geprofileerde staalplaten aangebraeht. 

2.3.2.9 Liggers in kopgevels betoneonstructie 

(figuur 11) 

De liggers in de kopgevels van de betoneonstrueties overspannen een lengte van 12.6 m. De 
liggers die grenzen aan de staalconstruetie dragen sleehts een smalle strook van 0.6 m van de 
vloer 
van de overgangseonstruetie tussen de beton- en staalconstruetie en de daarbij horende 
veranderlijke belasting. De liggers aan de andere kant in de kopgevel van bet gebouw dragen een 
1 m hoge betonnen borstwering en de glazen kopgevel. De belastingen op deze liggers zijn naar 
verhouding niet zo groat, maar bij deze grate overspanning en de strenge doorbuigingseis i.v.m. 
de glazen kopgevel zijn de liggers voorgespannen. 

2.3.2.10 De fundering 

(figuur 12) 

I.v.m. de grate kraehten op de fundering is er gekozen voor een fundering op palen. Door de 
strenge eisen die gesteld warden aan geluidsoverlast en trillingsbinder midden in de stad is 
gekozen voor een in de grand gevormde buisschroefpaal. Deze buisschroefpalen hebben een 
diameter van 560 mm en hebben een uiterst opneembare drukkraeht van 1500 kN en een uiterst 
opneembare trekkraeht van 600 kN. 
Onder de kolomrnen en 'paten' van de stabiliteitswanden zijn 1.2 m dikke funderingsplaten 
gestort. De funderingsplaten onder de kolommen zijn ieder gefundeerd op 9 palen. Deze palen 
hebben een h.o.b.afstand van 1.4 m. De kolommen zijn op deze manier verend ingeklemd. Door 
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deze funderingsplaten d.m.v een 1.2 m hoge funderingsbalk met elkaar te verbinden, wordt de 
funderingstijfueid van de fundering onder de kolommen vergroot. 
De funderingsplaten onder de 'poten' van de stabiliteitswanden zijn ieder gefundeerd op 20 palen. 
In deze 'poten' ontstaat namelijk t.g.v. de permanente belasting, veranderlijke belasting op de 
vloeren en de wind een grote drukkracht (ea. 22000 kN), die door de fundering moet worden 
opgenomen. Bovendien zijn de 'poten' verend ingeklemd en moeten de momenten in deze 'poten' 
eveneens door de fundering worden opgenomen. 
T.g.v. de wind ontstaan er grote trekkrachten in de 'poten' van de stabiliteitswand, maar doordat 
er ook een vrij grote drukkracht t.g.v. de permanente belasting in de 'poten' aanwezig is heffen 
deze elkaar voor een groot gedeelte op en blijft er als resultante een naar verhouding vrij kleine 
trekkracht in de 'poten' en dus in de fundering over die de funderingspalen makkelijk kunnen 
opnemen. Deze palen hebben eveneens een h.o.h.afstand van 1.4 m. De beide funderingsplaten 
onder een stabiliteitswand zijn ook d.m.v. een 1.2 m hoge funderingsbalk met elkaar verbonden. 
Deze funderingsbalk vergroot de funderingsstijfheid van de platen onder de 'po ten', maar kan 
bovendien de spatkrachten die beneden in de stabiliteitswanden ontstaan opnemen. 
De staalconstructie is eveneens gefundeerd op palen. De kolommen van de staalconstructie zijn 
schamierend met de poeren verbonden. De poeren onder de kolommen zijn d.m.v. koppelbalken 
met elkaar verbonden, zodat eventueel optredende momenten in de poeren door deze 
koppelbalken kunnen worden opgenomen. 

2.3.2.11 Constructie geknikte kantoortoren 

De constructie van de geknikte kantoortoren komt in grote lijnen overeen met de hiervoor 
beschreven constructie van de kantoortoren met de rechthoekige plattegrond. De geknikte 
kantoortoren telt echter slechts 10 kantoorverdieping i.p.v. 12 verdiepingen. 
De stabiliteifswanden verzorgen de stabiliteit in dwarsrichting en de ingeklemde kolommmen de 
stabiliteit in langsrichting van het gebouw (in zoverre bij deze geknikte kantoortoren sprake is van 
dwars- en langsrichting). Echter de stabiliteitswanden en de rijen ingeklemde kolommen hebben 
allen geen gemeenschappelijk snijpunt, waaromheen geen moment zou kunnen worden 
opgenomen en het gebouw in elkaar zou draaien. De torsiestabiliteit wordt dus gewaarborgd. 
T.p.v. de knik in de kantoortoren is i.p.v.een kolom gekozen voor een geknikte schijf als 
hoekoplossing. Deze geknikte schijf draagt een geknikte console en heeft zulke afmetingen dat de 
dagmaattussen deze schijf en de kolommen emaast gelijk is aan de dagmaat tussen de andere 
kolommen onderling. 
T.p.v. de knik in de kantoortoren konden de standaard toegepaste voorgespannen kanaalplaten 
niet worden toegepast, omdat er dan een scherpe hoek van de kanaalplaten zou moeten worden 
afgezaagd. De kanaaiplaten zouden dan krom trekken. Er is daarom gekozen voor speciaal op 
maat geprefabricereerde voorgespannen platen met dwarswapening (zonder kanalen) toe te 
passen. 

Enkele details van de betonconstructie zijn opgenomen in de bijlage (figuur 13 t.m. 17) 
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HOOFDSTUK 3: DIMENSIONERING VAN DE BETONCONSTRUCTIE 

De dimensionering heeft betrekking op de betonconstructie van de kantoortoren met de 
rechthoekige plattegrond. Enkele belangrijke aspecten van de betonconstructie waar aandacht is 
geschonken zijn: dimensionering stabiliteitswand, kolommen en fundering, stabiliteit in dwars- en 
lengterichting, dimensionering uitkragingingen en het palenplan. Verder is een voorgespannen 
Jigger in de kopgevel gedimensioneeerd en zijn de vloeren (windliggers) berekend. 
De dragende gevels, consoles en de vloeren zijn niet berekend, maar er is we! aandacht 
geschonken aan de onderlinge aansluitingen van de gevelelementen met de vloeren en de 
consoles. 

Met het programma pc-frame zijn de normaalkrachten, dwarskrachten en momenten in de 
doorsneden bepaald. Met de uitkomsten van dit rekenprogramrna zijn de betondoorsneden 
gedimensioneerd. 

3.1 Invoer langsrichting van de betonconstructie van de kantoortoren in programma 

Bij de schematisering van de langsrichting van de kantoortoren is als eerste de betonconstructie 
als het ware over de lengte doorgesneden en een van de helften van de constructie en de daarbij 
behorende halve belasting ingevoerd. (figuur 18) 
Deze berekening is bedoeld om de krachten in de kolommen, stabiliteitswanden en de fundering 
t.g.v. alleen de windbelasting op de kopgevel te berekenen. Tevens moesten de vergrotingsfactor 
(stabiliteit) en de horizontale verplaatsing in de lengterichting m.b.v. deze schematisering 
berekend worden. 
De dragende gevel vormt zoals gezegd een raamwerk dat in zijn vlak een zeer grote stijfheid bezit 
dat nagenoeg niet vervormt in zijn vlak. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij de schematisering 
van de betonconstructie. 
Een antler belangrijk uitgangspunt is dat de staven over de hartlijnen van de constructieelementen 
worden geplaatst. Bij bet schematiseren van de constructie zijn de volgende opmerkingen te 
plaatsen. 

■ De kolommen zijn via de consoles in de dragende gevel ingeklemd. De dragende gevel wordt 
nu vervangen door een doorgaande Jigger met een oneindige buigstijfheid waarin de 
kolommen zijn ingeklemd. 

■ Van de windbelasting die op de kopgevel aangrijpt is bet zwaartepunt bepaald. Op deze 
hoogte is de halve windbelasting d.m. v. een ingeklemde staaf in de doorgaande oneindig 
stijve Jigger, op de constructie geplaatst. 

■ Omdat hier sprake is van een tweedimensionaal programma moest elke rij funderingspalen 
onder de funderingsplaten worden vervangen door een funderingspaal. Deze ene 
funderingspaal moet dezelfde veerconstante hebben als de rij funderingspalen die hij 
vervangt. 

Om de krachten in de kolommen, fundering en funderingspalen t.g.v. alleen de pemrnnente 
belasting en de veranderlijke belasting op de vloeren te bepalen is voor de eenvoud een fragment 
uit de lengtedoorsnede van de betonconstructie genomen. ( figuur 19) Dit fragment bestaat uit een 
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kolom, de onderliggende funderingsplaat en funderingspalen en de funderingsbalk die dus op 
twee plaatsen op een onderlinge afstand van I Orn (h.o.h.afstand kolommen) is doorgesneden. 
Op de plaatsen waar de funderingsbalk is doorgesneden zijn inklemmingen aangebracht, die we! 
een vertikale verplaatsing toestaan. Bij de aanwezigheid van alleen permanente belasting en de 
veranderlijke belasting op de vloeren zal in deze punten de hoekverdraaiing namelijk nul zijn en 
zullen deze punten vertikaal verplaatsen. Bovendien is in deze punten een moment aanwezig. 
(bijlage 3.2) 

3.2 Invoer stabiliteitswand van de betonconstructie van de kantoortoren in programma 

De stabiliteitswand is als het ware doormidden gesneden en er is slecht een helft van de 
stabiliteitswand in het progranuna ingevoerd. ( figuur 20 en 21) Met deze schematisering moesten 
de krachten in de stabiliteitswand en de fundering t.g.v. de permanente belasting, de veranderlijke 
belasting op de vloeren en de windbelasting worden berekend. Tevens moesten de horizontale 
verplaatsing en de vergrotingsfactor (stabiliteit) van de stabiliteitswand worden berekend. (bijlage 
3.2) 
Door de stabiliteitswand door midden te snijden en slechts een helft in te voeren was het niet 
mogelijk alle belastingen (permanent, veranderlijk en wind) tegelijk op deze halve constructie te 
plaatsen. Bij de plaatsing van alleen de windbelasting op de stabiliteitswand zijn op de plaats waar 
de stabiliteitswand is doorgesneden rolopleggingen aangebracht die een horizontale verplaatsing 
toelaten. Bij alleen een horizontale belasting zal de stabiliteitswand natuurlijk horizontaal 
verplaatsen en zal in het midden van de regels van de stabiliteitswand een hoekverdraaiing 
optreden. Het moment in deze punten is nu!. 
Bij de plaatsing van alleen de permanente belasting en de veranderlijke belasting op de vloeren 
zijn op de plaats waar de stabiliteitswand is doorgesneden inklemmingen die echter we! een 
vertikale verplaatsing toestaan, aangebracht. Bij alleen pem1anente belasting en veranderlijke 
belasting op de vloeren zal de hoekverdraaiing in het midden van de regels van de stabiliteitswand 
namelijk nu! zijn en zullen deze punten vertikaal verplaatsen. De horizontale verplaatsing zal nu! 
zijn. Bovendien is in deze punten een moment aanwezig. 
Verder zijn bij het schematiseren van de stabiliteitswand de volgende opmerkingen te plaatsen. 

■ Op de plaatsen waar de regels op de stijlen aansluiten is de buigstijfbeid van de regels t.g.v. 
de aansluitende stijlen zeer groot (Eloo) t.o.v. de buigstijfbeid van de rest van de regel. 
Omgekeerd is op de plaatsen waar de stijlen aansluiten op de regels de buigstijfbeid van de 
stijlen t.g.v. de aansluitende regels zeer groot (Eloo) t.o.v. de rest van de stijl. 

■ De 'poten' van de stabiliteitswand hebben een verlopende doorsnede. De 'poot' is opgedeeld 
in twee stukken om enigszins deze verlopende doorsnede te benaderen. In de schematisering 
zijn dus een tussenpunt en twee staven aangebracht. Voor deze twee staven is van ieder van 
de beide gedeelten van deze 'poot' de gemiddelde oppervlakte, het gemiddelde kwadratisch 
oppervlaktemoment en het gemiddelde weerstandsmoment ingevoerd. 

■ Evenals bij de invoer van de lengtedoorsnede van de betonconstructie zijn hier rijen 
funderingspalen onder de funderingsplaten aanwezig die omdat er sprake is van een 
tweedimensionaal progranuna moeten warden vervangen door een funderingspaal met 
dezelfde veerconstante als de rij funderingspalen die hij vervangt. 

■ De windbelasting op de gevels wordt via de vloeren overgebracht op de stabiliteitswanden. 
De windbelasting op de stabiliteitswand wordt dus als puntlasten ingevoerd. 

■ De permanente belasting en de veranderlijke belasting op de vloeren afkomstig uit de 
uitkragingen worden als puntlasten afgevoerd op de stabiliteitswand. Deze puntlasten grijpen 
echter excentrisch aan in de stijlen van de stabiliteitswand. Daarom zijn aan de stijlen 
ingeklemde staven met de lengte van de excentriciteit aangebracht waar de puntlasten op de 
uiteinden op aangrijpen. 
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3.3 Belastingen op kolommen en stabiliteitswand betonconstructie 

Belastingen op geschematiseerde langsrichting van de betonconstructie 

Daar de betonconstructie over de lengte is doorgesneden en de halve constructie is ingevoerd, is 
ook de halve windbelasting op de kopgevel ingevoerd. (figuur 18) Van deze windbelasting op de. 
kopgevel is het zwaartepunt bepaald. Op de hoogte van dit zwaartepunt is de halve windbelasting 
op de constructie geplaatst. Zo zijn de krachten in de kolommen, fundering en funderingspalen 
t.g.v. de wind bepaald. 

De krachten in de kolommen en de eronder gelegen fundering en funderingspalen t.g.v. de 
permanente belasting van het gebouw en de veranderlijke belasting op de vloeren is bepaald door 
voor een kolom de totale permanente belasting en veranderlijke belasting op de vloeren van het 
kantoorgebouw bovenop de kolom met een oppervlakte van 10m (h.o.h.afstand kolommen) bij 
6.5m (halve breedte kantoortoren) te bepalen. Deze belasting wordt als een puntlast op een kolom 
met het bijbehorende fragment van de constructie geplaatst (funderingsplaat, funderingspalen en 
een gedeelte van de funderingsbalk). Hierbij wordt het eigen gewicht van de fundering als een 
gelijkmatige verdeelde lijnbelasting op de funderingsplaat en de funderingsbalk geplaatst. 

Deze belastinggevallen zijn gecombineerd en hiermee zijn de kolornmen en de funderingbalk 
gedimensioneerd en de funderingspalen getoetst. (bijlage 3.1) 

Belastingen op stabiliteitswand 

De windbelasting op de langsgevels wordt via de vloeren op de beide stabiliteitswanden 
overgedragen. Er is hier als het ware sprake van een ligger op twee steunpunten. De verdeling van 
de horizontale windbelasting op de beide stabiliteitswanden volgt uit het evenwicht (statisch 
bepaalde ligger).(bijlage 3.1) (figuur 22 bijlage) De stabiliteitswand bij het gebouwdeel waarin de 
liften en de trappen zijn gesitueerd wordt hierbij het zwaarst belast door de wind en is dus 
maatgevend. 
Omdat de stabiliteitswand voor de helft is ingevoerd, wordt eveneens de helft van de 
windbelasting op deze stabiliteitswand ingevoerd. Omdat de windbelasting via de vloeren op de 
stabiliteitswand wordt overgedragen wordt deze windbelasting als puntlasten op de 
stabiliteitswand geplaatst. Hierbij zijn de horizontale windbelastingen van de vloeren ongeveer 
gelijk en daarom zijn de waarden van de puntlasten voor de eenvoud gelijk aangenomen. 

Het eigen gewicht van de regels, funderingsplaten en de funderingsbalk van de stabiliteitswand 
zijn als een gelijkmatig verdeelde lijnbelasting ingevoerd. Het eigen gewicht van de stijlen van de 
stabiliteitswand worden als puntlasten ingevoerd. Deze puntlasten worden per verdieping 
ingevoerd. Het eigen gewicht van de 'poot' van de stabiliteitswand wordt eveneens als puntlast 
ingevoerd. 
De permanente belasting en de veranderlijke belasting op de vloeren afkomstig van de 
uitkragingen worden als puntlasten op de stabiliteitswand overgedragen. Op elke verdieping is dus 
een puntlast aangebracht. 

Deze belastinggevallen zijn gecombineerd en hiermee is de stabiliteitswand en de fundering 
gedimensioneerd. 
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De belastingsfactoren 1.2 (ongunstig) en 0.9 (gunstig) zijn de factoren voor de permanente 
belasting die zijn gebruikt. Voor de veranderlijke belasting op de vloeren geldt de belastingsfactor 
1.5 voor de extreme waarde. Er is echter ook gebruik gemaakt van de belastingsfactor 0.75 voor 
de veranderlijke belasting op de vloeren. Deze bestaat uit 1.5 maal de momentaanfactor 0.5. Voor 
de windbelasting is de belastingsfactor 1.5 genomen. 

Bij de belastingscombinaties voor de berekening van de sterkte van de constructie is voor de 
veranderlijke belasting wind steeds de extreme waarde genomen (y=l.5). 
Voor de permanente be lasting is of de belastingsfactor 1.2 ( ongustig) in combinatie met de 
belastingsfactor 0.75 (momentaan) voor de veranderlijke belasting op de vloeren genomen. 
Of er is voor de permanente belasting de belastingsfactor 0.9 (gunstig) in combinatie met de 
belastingsfactor O voor de veranderlijke belasting op de vloeren genomen. 
Deze combinaties van belastingen leverden de maatgevende krachten op. 

De extreme waarde van de veranderlijke belasting op de vloeren, waarbij volgens de voorschriften 
voor kantoren op 1 vloer de extreme belasting en op de andere vloeren de momentane belasting 
moet worden geplaatst, in combinatie met de momentane waarde voor de wind, is niet 
maatgevend. 

In de bruikbaarheidsgrenstoestand geldt y= 1.0 (bijlage 3.1) 

3.4 Berekening van de stabiliteit (vergrotingsfactor) 

3.4.1 Stabiliteit in langsrichting 

Schematisering en invoer 

De stabiliteit in langsrichting van de kantoortoren wordt gewaarborgd door de twee rijen 
kolommen die beneden in de fundering en boven in de dragende gevels zijn ingeklemd. (figuur 
18) 
Bij alleen een windbelasting op de constructie treden eerste-orde horizontale verplaatsingen op 
van de constructie en ontstaan er eerste-orde krachten in de constructie. Door de aanwezige 
normaalkracht kunnen deze eerste-orde verplaatsingen en krachten worden vergroot. Er ontstaan 
dus naast eerste-orde verplaatsingen en krachten ook tweede-orde verplaatsingen en krachten. In 
dit geval is er sprake van een zeer grote normaalkracht (groot totaal gebouwgewicht). 
Bij de controle van de stabiliteit is het de vraag of de eerste-orde verplaatsingen niet te groot 
worden en de tweede-orde verplaatsingen snel genoeg uitdempen. De vergrotingsfactor, die de 
verhouding tussen de to tale verplaatsing en de eerste-orde (begin-) verplaatsing aangeeft ( en de 
verhouding tussen het totale moment en het eerste-orde (begin-) moment aangeeft) moet worden 
bepaald. 

Bij de berekening van de stabiliteit (vergrotingsfactor) is gebruik gemaakt van een kinematisch 
model. Hierbij is de buiging veroorzakende horizontale windbelasting gescheiden van de vertikale 
belasting (gebouwgewicht). Bij de schematisering is de betonconstructie, net zoals bij de bepaling 
van de krachten in de constructie t.g.v. alleen de windbelasting, over de lengte doorgesneden en is 
een van de helften van de betonconstructie ingevoerd. De halve windbelasting op de kopgevel is 
op de constrnctie geplaatst. De halve constructie is op een hoogte van 11.6 m d.m.v. een 
horizontale pendelstaafverbonden met een oneindig stijve pendelstaafwaar de helft van het totale 
gebouwgewicht op staat. 

Berekening en resultaten 
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De horizontale verplaatsing aan de top van het gebouw moet aan twee eisen voldoen om van een 
stabiele constructie te kunnen spreken. Ten eerste mag de totale horizontale eindverplaatsing de 
eis van de gebouwhoogte/500 niet overschreiden. Bovendien moet de verplaatsing voldoende snel 
uitdempen. 
Door de totale eindverplaatsing te delen door de eerste-orde beginverplaatsing wordt de 
vergrotingsfactor dus verkregen. Hierbij wordt de vergrotingsfactor berekend met belastingen in 
de uiterste grenstoestand. V oor de windbelasting is de be lastings factor dus 1.5. V oor de globale 
bepaling van het totale gebouwgewicht wordt een gebouwmassa van 4 kN/m3 genomen. Orn de 
horizontale verplaatsing te toetsen wordt gerekend met belastingen in de gebruikstoestand. De 
belastingsfactor voor de windbelasting is dus 1.0. (bijlage 3.1) 

Het rekenproces is als volgt opgebouwd. Als eerste wordt alleen de horizontale windbelasting 
ingevoerd en worden de eerste-orde verplaatsingen berekend. De knoopverplaatsingen worden 
ingevoerd als de nieuwe plaatsen van de knopen. Vervolgens worden de tweede orde 
verplaatsingen berekend die onstaan door de horizontale windbelasting en de vertikale belasting. 
Nu ontstaan weer nieuwe plaatsen van de knopen. De laatste stap wordt herhaald tot de 
bijkomende verplaatsingen nu! zijn. De eindverplaatsingen zijn dan bekend. 
De vergrotingsfactor kan nu worden bepaald. M.b.v. de vergrotingsfactor kunnen de tweede-orde 
momenten uit de eerste-orde momenten t.g.v. de windbelasting worden bepaald: 
M2eorde= n/(n-1) * M,eorde 

De horizontale verplaatsing t.g.v. alleen de windbelasting in de gebruikstoestand op een hoogte 
van 11 m is 15.4 mm. De vergrotingsfactor is 1.12. De totale tweede-orde verplaatsing in de 
gebruikstoestand is dan 15.4* 1.12=17.2mm. Omdat de dragende gevels zeer stijf zijn in hun vlak, 
zullen deze in langsrichting weinig vervormen en zal de horizontale verplaatsing aan de top van 
het gebouw niet erg veel groter zijn dan 17.2mm. De horizontale verplaating aan de top van de 
constructie op een hoogte van 58 m mag maximaal 116mm zijn. Aan deze eis wordt, ook al zou 
de dragende gevel nog aanzienlijk vervormen, voldaan. Na drie stappen was de bijkomende 
verplaatsing nul. In langsrichting is de constructie dus voldoende stabiel. (bijlage 3.3) 

3 .4.2 Stabiliteit in dwarsrichting (stabiliteitswand) 

De stabiliteit in dwarsrichting van de kantoortoren wordt gewaarborgd door de twee 
stabiliteitswanden. (figuur 20) Bij de berekening van de stabiliteit (vergrotingsfactor) is wederom 
gebruik gemaakt van een kinematisch model. De helft van de stabiliteitswand is ingevoerd gelijk 
aan de schematisering bij de berekening van de krachten t.g.v. alleen de windbelasting. Deze 
constmctie is aan de top d.m.v. een horizontale pendelstaaf verbonden met een oneindig stijve 
pendelstaaf. 
De horizontale windbelasting op de halve stabiliteitswand heeft dezelfde waarde als bij de 
berekening van de krachten in de constructie t.g.v. alleen de windbelasting. In dezelfde verhoudig 
als de totale windbelasting over de beide stabiliteitswanden wordt verdeeld (Jigger op twee 
steunpunten) wordt het totale gebouwgewicht over de beide stabiliteitswanden verdeeld. Aan de 
stabiliteitswand bij het gebouwdeel waarin de trappen en liften zijn gesitueerd, die het zwaarst 
door de windbelasting wordt be last, "hangt" ook het grootste gedeelte ven het totale 
gebouwgewicht. 
Omdat de helft van deze stabiliteitswand is ingevoerd, wordt ook de helft van van gebouwgewicht 
dat aan deze stabiliteitswand "hangt" ingevoerd. Het zwaaiiepunt van het totale gebouwgewicht is 
bepaald en op deze hoogte is het gebouwgewicht dat aan deze halve stabiliteitswand "hangt'' op 
de oneindig stijve pendelstaaf geplaatst. (bijlage 3.1) 
Het rekenproces is verder identiek aan de bepaling van de stabiliteit (vergrotingsfactor) in 
langsrichting. 
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De horizontale verplaatsing aan de top van het gebouw t.g.v. alleen de windbelasting in de 
gebruikstoestand is 98 mm. De vergrotingsfactor is 1.09. De totale tweede-orde verplaatsing is 
dan 107mm. De verplaatsing aan de top van de constructie op een hoogte van 58 m mag maximaal 
116mm zijn. Aan deze eis wordt dus voldaan. Na drie stappen was de bijkomende verplaatsing 
nul. 
In dwarsrichting is de constructie (stabiliteitswand) dus voldoende stabiel. (bijlage 3.3) 

3.4.3 Stabiliteit kolommen 

De kolornmen worden in de dwarsrichting van het gebouw via de vloeren door de 
stabiliteitswanden geschoord. (figuur 23) Omdat elke kolom momentvast verbonden is met de 
console erboven (goed wapenen) en de console op zijn beurt weer momentvast verbonden is met 
de daarbovenop geplaatste 1 m hoge gevelelementen, ontstaat als het ware een buigstijf 
constructieelement dat in dwarsrichting op een hoogte van 14 m zijdelings wordt ondersteund 
door de vloer. (bijlage 3.4) 
De systeernlijn van de dragende gevel valt samen met de systeemlijn van de kolommen. De 
(grote) belasting uit het gebouw die via de dragende gevel naar beneden wordt afgevoerd grijpt 
dus centrisch aan. Er moet echter volgens de VBC art. 7.3.4. laltijd worden uitgegaan van een 
minimale beginexcentriciteit die de grootste waarde is van 1/300, h/10 of 10 mm. In dit geval is de 
maatgevende beginexcentriciteit 70 mm. Aan de bovenzijde van het element ter hoogte van de 
zijdelingse ondersteuning moet dus bij de berekening van de stabiliteit worden gerekend met een 
moment. (M = beginexcentriciteit * belasting op element) 

De tweede-orde momenten in het constructieelement kunnen met de ec-methode (geschoorde 
raamwerken) warden berekend. Omdat hier echter sprake is van een verlopende doorsnede is 
gebruik gemaakt van de computer om de verlopende doorsnede van het element (kolom,console 
en gevelelementen) te kunnen benaderen. 

Onder invloed van de grote normaalkracht en het moment (t.g.v. de minimale beginexcentriciteit) 
op het element moet de stabiliteit (vergrotingsfactor) worden berekend. M.b.v de 
vergrotingsfactor kan bovendien het tweede-orde moment uit het eerste-orde moment worden 
berekend. Bij de berekening van 
de stabiliteit (vergrotingsfactor) en het maatgevende tweede-orde moment in de kolom zijn drie 
gevallen bekeken. 

1 De fundering is als het ene uiterste als een scharnier geschematiseerd. De wind staat in 
langsrichting op het gebouw. Dit betekent dater naast de perrnanente belasting en de verandcrlijke 
belasting op de vloeren ook een normaalkracht (druk) t.g.v. de wind op het element aangrijpt. 

2 De fundering is als het andere uiterste als een inklemming geschematiseerd. De wind staat 
wederom in langsrichting op het gebouw. In werkelijkheid is er sprake van een verende 
inklemming en deze ligt dus tussen de twee geschematiseerde uitersten in. De maatgevende 
vergrotingsfactor en het maatgevende tweede-orde moment van deze twee schematiseringen zijn 
dus aan de veilige kant. 
( Zonder berekening blijkt eigenlijk al dat, bij gelijke belastingen, van de eerste twee 
schematiseringen de eerste schematisering vanwege de grotere kniklengte de grootste 
vergrotingsfactor heeft en waarschijnlijk ook het grootste tweede-orde moment zal hebben.) 

3 De wind staat in dwarsrichting op het gebouw. De fundering is als inklemming geschematiseerd. 
De horizontale verplaatsing in dwarsrichting van het gebouw is voor het element een opgelegde 
verplaatsing en veroorzaakt een momentenverloop in bet element en een moment in de fundering. 
Bij de bepaling van de stabiliteit (vergrotingsfactor) is de de fundering als scharnier 
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geschematiseerd (veilige kant) en zijn de momenten t.g.v. de wind en de minimale 
beginexcentriciteit op dit scharnier geplaatst ter vervanging van de inklemming. 

Het rekenproces verloopt als volgt. Als eerste wordt alleen het moment t.g.v. de minimale 
beginexcentriciteit en eventueel het moment t.g.v. de wind ingevoerd en onder invloed van deze 
momenten worden de eerste-orde verplaatsingen berekend. De knoopverplaatsingen worden nu 
ingevoerd als de nieuwe plaatsen van de knopen. Vervolgens worden de tweede-orde 
verplaatsingen bepaald die door het ingevoerde momenten en de vertikale belasting ontstaan. Nu 
ontstaan weer nieuwe plaatsen van de knopen. De laatste stap wordt herhaald tot de bijkomende 
verplaatsingen nu! zijn. De eindverplaatsingen zijn dan bekend. M.b.v de vergrotingsfactor die nu 
kan worden bepaald kunnen de tweede-orde momenten uit de eerste-orde momenten worden 
bepaald. ( De tweede-orde momenten volgen echter ook rechtstreeks uit het beschreven 
rekenproces. Dit zijn namelijk de momenten in het element die aanwezig zijn als de 
eindverplaatsingen worden bereikt.) 

Uit de maximale horizontale verplaatsing over de hoogte van het element is de vergrotingsfactor 
berekend. In geval 1 ontstond volgens de berekeningen de grootste vergrotingsfactor 1. 7 en het 
grootste tweede-orde moment in de kolom van 876 kNm. Tevens ontstond in dit geval de grootste 
totale tweede-orde horizontale verplaatsing. Deze bedroeg bij de belasting in gebruikstoestand 24 
mm wat bij een element met een hoogte van 14 m acceptabel is. Na vier stappen was de 
bijkomende verplaatsing nu!. Dit element is dus voldoende stabiel. 

3.4.4 Stabiliteit onderste gedeelte van de stabiliteitswand 

Het onderste gedeelte van de stabiliteitswand tot een hoogte van 14 m wordt in de lengterichting 
van het gebouw geschoord door de twee rijen kolommen. (bijlage 3.4) (figuur 23) Dit gedeelte 
van de stabiliteitswand wordt op een hoogte van 14 m zijdelings ondersteund door de vloeren. De 
stabiliteitswanden !open over de voile hoogte van het gebouw door. De grote vertikale belasting 
uit de stabiliteitswand grijpt dus centrisch in het onderste gedeelte van de stabiliteitswand aan. 
Zoals eerder besproken moet echter altijd rekening worden gehouden met een minimale 
beginexcentriciteit die de grootste waarde is van 1/300, h/10 of 10 mm. In dit geval is de 
maatgevende beginexcentriciteit 60 mm. Aan de bovenzijde van het onderste gedeelte van de 
stabiliteitswand ter hoogte van de zijdelingse ondersteuning moet bij de berekening van de 
stabiliteit net als bij de kolommen worden gerekend met een moment ( M = beginexcentriciteit * 
de vertikale belasting op 14 m hoogte op het onderste gedeelte van de stabiliteitswand). 

Bij de berekening van de stabiliteit (vergrotingsfactor) is de halve stabiliteitswand tot een hoogte 
van 14 m geschematiseerd. Dit gedeelte van de stabiliteitswand heeft een verlopende doorsnede 
t.p.v. de "poot''. Deze "poot'' is in twee even lange stukken verdeeld en van deze beide gedeelten 
zijn de gemiddelde oppervlakte, het gemiddeld kwadratisch oppervlakte moment en het 
gemiddelde weerstandsmoment bepaald. Voor de "poot'' zijn dus twee staven ingevoerd met de 
genoemde gemiddelde snedegrootheden om deze verlopende doorsnede enigszins te benaderen. 
Bij de bepaling van de stabiliteit (vergrotingsfactor) zijn weer drie gevallen bekeken die wat 
schematisering betreft gelijk zijn aan de kolom. 

1 De fundering is als een schamier geschematiseerd. De wind staat in dwarsrichting op het 
gebouw. Dit betekent dat naast de permanente belasting en de veranderlijke belasting op de 
vloeren ook een normaalkracht (druk) t.g.v. de wind op de constructieelement staat. 

2 De fundering is als een inklemming geschematiseerd. Wederom staat de wind in dwarsrichting 
op het gebouw. 
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3 De wind staat in langsrichting op het gebouw. De fundering is als inklemming geschematiseerd. 
Er ontstaat dus een (waarschijnlijk klein) moment t.g.v. de wind in het onderste gedeelte van de 
stabiliteitswand. 

In geval 1 ontstond volgens de berekeningen de grootste vergrotingsfactor 1.6 en het grootste 
tweede orde-moment van 1005 kNm in de "poot''. Bovendien ontstond in dit geval de grootste 
totale tweede-orde horizontale verplaatsing. Deze bedroeg bij de belastingen in gebruikstoestand 
12 mm. Deze verplaatsing is acceptabel bij een hoogte van 14 m. Na drie stappen was de 
bijkomende verplaatsing nul. Dit onderste gedeelte van de stabiliteitswand is dus voldoende 
stabiel. 

3.5 Dimensionering kolommen, stabiliteitswand en fundering stabiliteitswand 

3.5. l kolommen 

In de kolommen is een drukkracht en dubbele buiging aanwezig. (bijlage 3.5)Er ontstaat t.g.v. de 
windbelasting op de kopgevel een moment om de sterke as. De dragende gevel is geschematiseerd 
als oneindig stijfin zijn vlak en de consoles en de belastingen zijn symmetrisch t.o.v. de 
kolommen, zodat er nauwelijks momenten t.g.v. het gebouwgewicht ontstaan. Voor de veiligheid 
(de gevel is in werkelijkheid niet echt oneindig stijf, mogelijke asymmetrische belastingen) is 
echter gerekend met een minimale beginexcentriciteit in de kolom, zodat er t.g.v. het 
gebouwgewicht ook een moment om de sterke as ontstaat. 
Verder ontstaat er om de zwakke as een moment. De kracht uit de dragende gevel grijpt in het 
midden van de kolom aan. Er moet echter rekening warden gehouden met een minimale 
beginexcentriciteit, zodat er t.g.v het gebouwgewicht een moment om de zwakke as ontstaat. 
In de kolommen wordt dus buigtrekwapening langs de vier zijden aangebracht. Deze wapening 
loopt door in de console en de funderigsplaat zodat er momentvaste verbindingen ontstaan. 

V erder zijn er van de langsrichting van de betonconstructie de funderingsbalk tussen de 
funderingsplaten van de kolommen gedimensioneerd (bijlage 3.6) en de funderingspalen onder de 
kolommen getoetst. (bijlage 3.7) 

3.5.2 "Paten" stabiliteitswand 

In het geval dater druk in de paten aanwezig is, is er sprake van dubbele buiging. T.g.v de wind 
ontstaan er grate momenten om de sterke as. De permanente belasting en de veranderlijke 
belasting op de vloeren veroorzaken naar verhouding kleine momenten om de sterke as. Omdat er 
rekening moet worden gehouden met de minimale beginexcentriciteit ontstaan er t.g.v de 
drukkracht momenten om de zwakke as. Druk in de paten is echter niet maatgevend. 
De situatie dater trek in de paten aanwezig is, is maatgevend voor de wapening. Er is dan echter 
alleen buiging om de sterke as aanwezig. Langs de lange zijden van de doorsnede moet echter ook 
wapening warden aangebracht om een moment op te kunnen nemen ( calamiteiten). 
In de poten is veel dwarskrachtwapening (horizontale staven in wapeningsnetten) nodig. De -r 1 

moet namelijk warden gereduceerd, indien er trek aanwezig is. 
De maatgevende beneden- en bovendoorsnede zijn gedimensioneerd. (bijlage 3.8) 

3.5.3 Regels stabiliteitswand 

De onderste, zware regel wordt in verhouding tot de andere lichte regels zeer zwaar belast. In deze 
regel moet daarom veel buigtrek- en dwarskrachtwapening warden aangebracht. 
T.g.v. de permanente belasting en veranderlijke belasting op de vloeren zijn de normaalkrachten 
in de regels klein. Door de gekozen invoer van de halve constructie zijn de normaalkrachten t.g.v. 
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de wind onbekend. Dit zijn drukkrachten. De berekening van de dwarskrachtwapening en de 
buigtrekwapening zonder deze drukkrachten is aan de veilige kant. 
Verder zullen langs de lange zijden van de doorsnede volgens de voorschriften horizontale 
wapeningsstaven moeten worden aangebracht met een h.o.h.afstand van ten hoogste 200 mm. 
(bijlage 3.8) 

3.5.4 Stijlen stabiliteitswand 

De brede stijlen zijn gedimensioneerd op de maatgevende krachten op de le verdieping en de 
smalle stijlen op de maatgevende krachten op de l le verdieping. In deze stijlen, vooral de 
onderste, zijn grote momenten om de sterke as aanwezig. De momenten om de zwakke as t.g.v. 
de minimale beginexcentriciteit zijn zo klein dat een berekening op dubbele buiging achterwege is 
gelaten. Langs de lange zijden moeten echter ook vertikale wapeningsstaven worden aangebracht 
om momenten op te kunnen nemen ( o.a.calamiteiten). 
De buigtrekwapening en dwarskrachtwapening in de stijlen kan eventueel over de hoogte van het 
gebouw worden aangepast. (bijlage 3.8) 

3.5.5 Fundering stabiliteitswand 

In de funderingsbalk die de funderingsplaten onder de poten van de stabiliteitswand met elkaar 
verbindt is een trekkracht aanwezig t.g.v. de spatkrachten die door de vertikale belasting op de 
stabiliteitswand ontstaan. Deze ligger moet dus worden gedimensioneerd op trek en buiging. 
(bijlage 3.9) 

In de funderingsplaten onder de poten van de stabiliteitswand is om beide assen een moment 
aanwezig. Er is gekeken naar de situatie dat er trek in de poot aanwezig (buigtrekwapening boven) 
en naar het geval dat er druk in de poot aanwezig is (buigtrekwapening onder). 

De funderingspalen onder de stabiliteitswand worden op druk en trek belast. De krachten voldoen 
aan de uiterst opneembare drukbelasting van 1500 kN en de uiterst opneembare trekbelasting van 
600 kN. 

3.6 Dimensionering ligger in kopgevel 

De liggers in de kopgevels hebben een overspanning van 12.6 m. (bijlage 3.11) (figuur 24) Een 
van de liggers in de kopgevel die bekleed is met de glazen vlakken is gedimensioneerd. De grootte 
van de belastingen op de liggers in de beide kopgevels verschilt echter maar weinig. 
De belastingen op deze iiggers zijn niet zo groot, maar vanwege de grote overspanning en de 
strenge doorbuigingseisen i. v .m. de glazen gevel is er voor gekozen deze liggers voor te spannen. 

Het moment in de ligger is tijdens de drie volgende belastingssituaties berekend. 

1 Het bijsen uit de mal een dag na bet storten 

De beton is dan nog niet volledig uitgehard. Na een dag werkt de volledige voorspankracht op de 
doorsnede. De betonkwaliteit van de ligger is B65. Als materiaaleigenschappen voor de een dag 
oude beton worden die van B45 aangehouden: f b,,=27N/mm2 en fbm,,=3.3N/mm2

. Tijdens het 
hijsen geldt een belastingsfactor van 1.5. De hijspunten zijn aan de uiteinden van de ligger. 

2 Het vervoer van de ligger van de fabriek naar de bouwplaats 28 dagen na bet storten 

De beton is dan volledig uitgehard. De toelaatbare betondrukspanning is 
fb=0.75*39.0=29.3N/mm2 en de toelaatbare buigtrekspanning is fbm=4.3N/mrn2

• Tijdens het 
vervoer geldt een stootfactor van 2.2. De steunpunten zijn aan de uiteinden van de Jigger. 
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3 De ligger in de gebruikstoestand 

In de gebruikstoestand wordt de ligger maxirnaal belast als de vloer, de betonnen borstwering en 
de glazen gevel zijn aangebracht. De beJasting van de vJoer op de ligger zal gering zijn, omdat de 
belasting van de vloer grotendeeJs rechtstreeks naar de gevelelementen zal warden afgedragen. 
AJs belasting afkomstig van de vloer is de vloer boven de ligger genomen. De belastingsfactoren 
zijn 1.2 en 1.5. De toelaatbare spanningen zijn geJijk aan situatie 2. 

Er zijn twee maatgevende doorsneden: de begin/einddoorsnede en de middendoorsnede. Van de 
beJastingssituaties 2 en 3 (eindsterkte beton) is beJastingssituatie 3: de gebruikstoestand 
maatgevend wat betreft het moment. 

3 .6.1 Grenzen voorspankracht 

De aanvangsvoorspankracht Fpi is t.g.v. direct optredende verliezen kleiner dan de vijzelkracht 
Fp0. Deze direct optredende verliezen warden o.a. door de eJastiche verkorting van de beton 
veroorzaakt. De werkvoorspankracht Fpw is t.g.v. vertraagd optredende verliezen weer kJeiner 
dan de aanvangsvoorspankracht Fpi. Deze vertraagd optredende verliezen warden o.a. door 
krimp- en kruipverkorting veroorzaakt. Er is voor de eenvoud van uitgegaan dat de 
aanvangsvoorspankracht 95% van de vijzelkracht is en de werkvoorspankracht in de eindtoestand 
75% van de vijzelkracht is. De werkvoorspankracht is dan 79% van de aanvangsvoorspankracht. 
De grenzen van de aanvangsvoorspankracht Fpi en de werkvoorspankracht Fpw voJgen uit de eis 
dat aan de boven- en onderkant van de doorsnede van de Jigger de maximaal opneembare druk- en 
buigtrekspanning niet mogen worden overschreden. 
Er ontstaan zo vier grenzen waar de Fpi tijdens het hijsen en de Fpw tijdens het vervoer en in de 
gebruikstoestand aan moeten voJdoen. 

Tijdens het hijsen een dag na het storten gelden de toeJaatbare drukspanning en buigtrekspanning 
van B45. Tijdens het vervoer en in de gebruikstoestand geJdt 75% van de toelaatbare 
drukspanning en de toeJaatbare buigtrekspanning van B65. 

De voorspanwapening is dus aan de onderzijde aangebracht. De afstand tussen het zwaartepunt 
van de voorspanwapening en van de betondoorsnede, de excentriciteit, is in dit gevaJ (voor de 
eenvoud) over de hele lengte van de Jigger geJijk genomen. De pJaats van de voorspanwapening 
moet zo gekozen worden dat een voJdoende hoge bovengrens van Fpi (bij de 
begin/einddoorsnede) wordt bereikt bij het hijsen. Bovendien moet een voJdoende lage ondergrens 
van Fpw (bij de middendoorsnede) worden bereikt. Zo ontstaat er een gebied tussen Fpi en Fpw 
ingekJemd door beide krachten. 
Er wordt gekozen voor een vijzelkracht Fp0 van 850 kN. De benodigde hoeveelheid 
voorspanwapening is: 7 voorspanstrengen 0 12.5 FeP 1860 

3.6.2 Opneembaar bezwijkmoment 

Het maximaaJ buigend moment in de uiterste grenstoestand moet kJeiner zijn dan het uiterst 
opneembaar moment. De bepaling van het opneembaar bezwijkmoment is gebaseerd op het 
verband tussen spanningen en rekken voor beton en voorspanstaaJ volgens figuur. Uit de twee cr-E: 
diagrammen volgen twee eisen: 

to.9pu < tp,tot < tpu 
0.9fpu < crp < fpu 
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De berekening van bet uiterst opneembaar moment is m.b.v. de doorsnede methode uitgevoerd. 
Uit de berekeningen volgt dat Md veel kleiner is dan Mu. 

3.6.3 Dwarskracbt 

In de doorsneden bij de opleggingen bereikt de dwarskracht de maximale waarde. Er is echter 
geen dwarskrachtwapening nodig. Volgens de betonvoorschriften dienen in balken echter altijd 
beugels te worden aangebracht met een h.o.h. afstand van ten hoogste 300 mm. 

3.6.4 Vervormingen 

T.g.v. de voorspanning wordt de ligger omhoog gebogen. T.g.v. de belastingen op de ligger buigt 
de Jigger echter door. Uit de berekeningen volgt dat de doorbuiging in de eindtoestand 7.4 mm ,J, 
is. Aan de doorbuigingseis voor vloeren wordt ruim voldaan. Deze liggers dragen echter ook de 
glazen kopgevel en dan gelden natuurlijk zeer strenge eisen. 
De bijkomende doorbuiging t.g.v. alleen de glazen kopgevel is bovendien zeer klein: 2.6 mm. 
Deze bijkomende belasting is namelijk klein en de ligger is ongescheurd. 

3.7 Dimensionering uitkraging 

3. 7 .1 Schematisering en berekening van de uitkragingen 

Bij de bepaling van de krachten in de twaalfuitkragende verdiepingen is een uitkragende 
verdieping bekeken. (bijlage 3.10) (figuur 25,26 en 27) De uitkragingen zijn immers, behalve de 
onderste, allemaal identiek. Een van de elf "standaard" uitkragingen is uiteindelijk 
gedimensioneerd. Van de onderste afwijkende uitkraging, die uit twee elementen is opgebouwd, 
zijn echter wel de snedekrachten en de vervormingen bepaald om dezc: waarden met de 
snedekrachten en vervormingen van de andere elf te vergelijken. 
De totale belastingen in de uiterste grenstoestand en de bruikbaarheidsgrenstoestand op een van de 
elfuitkragendegevelelementen zijn bepaald en op dit uitkragende gevelelement geplaatst. Bij de 
invoer van alle uitkragende elementen en de bijbehorende belastingen zou de gevonden 
krachtenverdeling in een element immers niet veel afwijken van de krachtenverdeling bij de 
invoer van een element. Het onderste samengestelde element, dat twee vloeren draagt, blijkt iets 
minder door te buigen dan de andere elf elementen. Dit onderste element zal dus een klein 
gedeelte van de belastingpp de andere elementen dragen tot hier het vloeimoment wordt bereikt 
en dit element geen grotere krachten op kan nemen. Er treedt dus een herverdeling van krachten 
op over de elementen. 
Bovendien is er vanuit gegaan dat een uitkragend element, in geval van calarniteiten als in het 
uiterste geval het onderliggend en/ofbovenliggend element bezwijkt, de belastingen op de 
verdieping zelf kan drag en. 

Ter hoogte van de boven- en onderegel van de uitkragende elementen en de gevelelementen van 
de dragende gevels zijn sparingen in de stabiliteitswanden aangebracbt. Deze sparingen hebben 
dezelfde doorsnede als de boven- en onderregels. Uit de elementen aan beide zijden van de 
stabiliteitswand steken lussen die elkaar in de sparingen overlappen. Deze sparingen worden 
volgestort en zo onstaan er als het ware doorgaande Jiggers die 5 m uitkragen. T.p.v. de sparingen • 
die volgestort zijn worden de "uitkragende liggers" ondersteund door de stabiliteitswand. Verder 
wordt bet uitkragend element t.p.v. de stijlen tussen de ramen van de dragende gevel vertikaal 
ondersteund. De stijl aan het uiteinde van de bet uitkragend element doet dienst als pendelstaaf. 
Door deze pendelstaaf wordt de be lasting op de re gels ( de bovenregels worden zwaarder be last, 
omdat deze de vloeren dragen) gelijkmatiger verdeeld. 
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Op de plaatsen waar de stijlen en regels op elkaar aansluiten is de buigstijtbeid zeer groot t.g.v. de 
aansluitende regels respectievelijk stijlen. Er zijn dus bij de aansluitingen van de stijlen en regels 
staven ingevoerd met een buigstijfheid Eloo. 

Zonder voorspanning van de uitkragende elementen zouden deze gaan scheuren en zou de 
doorbuiging te groot worden. Daarom is er voor gekozen om de boven- en onderregels en de 
brede stijlen van de uitkragende elementen voor te spannen. De smalle stijl draagt bijna niet bij 
aan de stijtbeid en doet dienst als pendelstaaf en is daarom niet voorgespannen. 

De krachten in het element zijn in dezelfde drie belastingssituaties als de ligger in de kopgevel 
bekeken. 

1 Het hijsen uit de mal een dag na bet storten 

De betonkwaliteit van het uitkragend element is B65. Als materiaaleigenschappen gelden dan 
weer de materiaaleigenschappen van B45. De belastingen op het element bestaat uit het eigen 
gewicht van bet element. Er geldt een belastingsfactor van 1.5. De hijspunten zijn aan de uiteinden 
van het element 

2 Het vervoer van het element van de fabriek naar de bouwplaats 28 dagen na bet storten 

De belastingen op het element bestaat uit het eigen gewicht van het element. Er geldt een 
stootfactor van 2.2. De steunpunten zijn aan de uiteinden van het element. 

3 Het element in de gebruikstoestand 

In de gebruikstoestand wordt het element het zwaarst belast. De belastingsfactoren zijn 1.2 en 1.5. 

Van de twee belastingssituaties 2 en 3 ( eindsterkte beton) is belastingssituatie 3 natuurlijk 
maatgevend. 

3.7.2 Grenzen voorspankracht 

In de boven-, onderregel en de brede stijl van het element wordt aan de boven- en onderkant van 
de doorsnede evenveel voorspanwapening, syrnmetrisch t.o.v. de zwaartelijn van de 
betondoorssnede aangebracht. Tevens wordt dezelfde voorspankracht aangebracht, zodat er in 
deze doorsneden alleen een normaaldrukkracht en geen moment t.g.v. de voorspanning ontstaat. 
De grenzen van de aanvangsvoorspankracht Fpi en de werkvoorspankracht Fpw volgen wederom 
uit de eis dat aan de boven- en onderkant van de doorsneden de maximaal toegestane druk- en 
buigtrekspanningen niet mogen worden overschreden. 
Er ontstaan zo twee te toetsen grenzen waar de Fpi tijdens het hijsen en de Fpw tijdens het vervoer 
en in de gebruikstoestand aan moeten voldoen. 

De maximale momenten en dus spanningen in de boven- en onderregel verschillen niet veel. Het 
moment in de bovenregel was echter maatgevend. Uit de berekening volgt dat er in de bovemegel 
22 strengen 0 12.9 mm nodig waren. In de onderregel zijn dus ook 22 strengen 0 12.9 mm 
aangebracht. 
In de brede stijl waren volgens de berekening 16 strengen 0 12. 9 mm nodig. 

3.7.3 Opneembaar bezwijkrnoment 
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De maximaal optredende buigende momenten in de beide regels en de brede stijl moeten kleiner 
zijn dan de uiterst opneembaar momenten in deze doorsneden. De berekening van het uiterst 
opneembaar moment is wederom volgens de doorsnede methode uitgevoerd. Bij de berekening 
van het uiterst opneembaar moment is de voorspanwapening in de gedrukte zone en de druk t.g.v. 
de voorspanning buiten beschouwing gelaten. Deze berekening is dus aan de veilige kant. 

3. 7.4 Dwarskracht 

De optredende schuifspanning t.g.v. van de dwarskracht zijn in de bovenregel en stijl vrij groot. 
De drukkrachten in de doorsneden die t.g.v. de voorspanning ontstaan geven echter een 
aanzienlijke toeslag •n op de afschuifsterkte ,: 1 van de beton. Er is in principe geen 
dwarskrachtwapening nodig. Volgens de VBC 9.11.4.4 moeten echter in balken altijd beugels 
worden aangebracht met een h.o.h. afstand van ten hoogste 300 mm. 

3.7.5 Vervormingen 

Omdat bet uitkragend element grotendeels voorgespannen is en dus ook grotendeels ongescheurd 
blijft zijn de vervormingen vrij gering. De doorbuiging in de eindtoestand is 19 mm en voldoet 
dus aan de maximaal toegestane doorbuiging in de eindtoestand van 0.004 * (2 * 5000) = 40 mm. 

3.7.6 Verbindingen prefab element met de dragende gevel 

In de verbindingen van de gevelelement met de dragende gevel en de stabiliteitswand treden 
momenten, dwarskrachten en normaalkrachten op. In elke verbinding zijn aan de boven- en 
onderkant lusverbindingen aangebracht. De lussen van de elementen aan beide zijden van de 
stabiliteitswanden overlappen elkaar in de in het werk gestorte beton. 
Aangezien er dus boven en onder in de verbindingen wapening wordt aangebracht en deze 
verbindingen op een moment en een normaalkracht ( druk/trek) worden belast, is de benodigde 
wapening m.b.v de GTB tabellen "buiging en normaalkracht" berekend. 
Omdat de lussen op enige afstand van elkaar liggen ontstaat een krachtsoverdracht van !us op !us, 
waardoor ter plaatse van de luseinden een trekkracht loodrecht op het vlak van de lussen ontstaat. 
Hiervoor moet dwarswapening worden angebracht. 

3.8 Vloeren hoogbouw: "windliggers" 

De vloeren over de hele lengte van het gebouw (dus inclusiefhet gebouwdeel voor trappen en 
liften) nemen de wi.ndbelasting op de gevels op en dragen deze over op de stabiliteitswanden. Ze 
doen hierbij dienst als "windliggers".(bijlage 3.12) (figuur 28) 
Op deze uitkragende windliggers op twee steunpunten staat over de hele lengte dus t.g.v. de wind 
een horizontale lijnbelasting. T.g.v. deze belasting ontstaan momenten en dwarskrachten die door 
de vloeren moeten worden opgenomen. 
Door de momenten ontstaat een trekband-drukboog systeem, waarvan de trekband wordt gevormd 
door wapening die in de ruimte tussen de uiteinden van de voorgespannen kanaalplaten en de 
gevelelementen is aangebracht. Deze trekbandwapening wordt t.p.v. de stabiliteitswanden 
doorgekoppeld. 
Tussen de vloerplaten ontstaan schuifkrachten die, indien ze niet te groot zijn, zonder extra 
maatregelen opgenomen kunnen worden in de voegen. 
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LITERA TUURLIJST (geraadpleegde bronnen) 

Twee brochures 'Amhem Centraal' van de gemeente Amhem. 

Krantenknipsels in het gemeentelijk informatiecentrum van het project Amhem Centraal. 

Artikelen over de problematiek van het stationsgebied in Amhem. ( databank TUE). 

Het boek 'NS laat bouwen'. 

Artikelen over de visie van NS op de huidige stationsgebouwen en de eisen aan deze 
stationsgebouwen. 

'Voorgespannen beton' Walraven/Galjaard 

Dictaten: beton 1.2.3, prefab beton, stabiliteit. 
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Bijlage 3.1 

INVOER REKENW AARDEN VAN BELASTINGEN OP KANTOORTOREN 

Berekening belastingen kantoortoren: 

a Bepaling belastingenen per kolom van de kantoortoren (l*b*h = 10m * 6.5m * 58m): 

Permanente belasting 

funderingsplaat: 
funderingsbalk: 

kolom: -beton 
-afwerking (natuursteen) 

console: -beton 

3.6 * 1.2 * 25 
0.75 * 1.2 * 25 

11 * 0.7 * 1.2 * 25 
(2 * 11 * 0.7 + 2 * 11 * 1.2) * 0.75 

(2*4.4*0.7* 1.5+2* 1.2*0.7)*25 

= 108 kN/m 
= 23 kN/m 

= 231 kN 
= 31kN 

-afwerking (natuursteen) (4 * 4.4 * 1.5 + 2 * 2 * 1.2 + 2 * 0.7 * 4.4) * 0.75 
= 273 kN 

= 28kN 

gebouwdeel bovenop console: 
-gevel: 
gevelelement met 2 ramen: -beton 

-afwerking 
(5 * 3.6 * 0.2 - 2 * 1.7 * 1.6 * 0.2) * 25 = 63 kN 

5 * 3.6 * 0.75 = 16kN+ 

gevelelement met 1 raam: -beton 
-afwerking 

20 elementen: 20 * 79 
(5 * 3.6 * 0.2 - 4.2 * 1.6 * 0.2) * 25 

5 * 3.6 * 0.75 

4 elementen: 4 * 70 

79kN 

=56kN 
= 14 kN + 

70kN 

= 1580 kN 

= 280 kN 
gevelelement beneden: -beton 5 * 1 * 0.4 * 25 = 50kN 

-afwerking 

gevelelement boven: -beton 

5*1*0.75 

2 elementen: 2 * 54 
5 * 1 * 0.2 * 25 

-afwerking 5 * 1 * 0.75 

2 elementen: 2 * 29 
-vloeren 
kanaalplaten + afwerking: 10 * 6.3 * 5 * 13 

V eranderlij ke belasting vloeren 

1 vloer: 10 * 6.3 * 2.5 
12 verdiepingen + installatieruimte/dak: 13 * 15 8 

Rekenwaarden belastingen: 

■ Permanente belasting + veranderlijke belasting bovenop funderingsplaat: 
permanente belasting y=l .2 
I vloer extreem veranderlijke belasting:y=l.5 

4kN+ 
54kN 

=25kN 
= 4kN+ 

29kN 

108 kN 

58 kN 

=4095 kN 

158 kN 
= 2054 kN 
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12 vloeren momentane veranderlijke belasting: y=0.5*1.5=0.75 

N'= 6684 * 1.2 + 1 * 158 * 1.5 + 12 * 158 * 0.75=9680 kN 

■ Pennanente belasting + veranderlijke belasting bovenop funderingsplaat: 
permanente belasting y=l.2 
13 vloeren momentane veranderlijke belasting: y=0.75 

N'=6684 * 1.2 + 2054 * 0.75=956lkN 

■ Alleen permanente belasting bovenop funderingsplaat: 
permanente belasting y=0.9 

N'=6684 * 0.9=6016 kN 

■ Pennanente belasting funderingsplaat 
y=l.2 q=l08 * l.2=130 kN/m y=0.9 q=l08 * 0.9=97 kN/m 

■ Pennanente belasting funderingsbalk 
y=l.2 q=23 * l.2=28 kN/m y=0.9 q=23 * 0.9=21 kN/m 

b Bepaling belastingen op schijven van de kantoortoren: 

Permanente belasting 

funderingsplaat: 
funderingsbalk: 

schijf: 
onderste gedeelte ('poot') -beton 

-afwerking 

stijl t.p.v. onderste regel 

brede stijl: h*b=3.6 * 5.35 m 
smalle stijl: h*b=3.6 * 3.5 m 
onderste regel: h= 3.5m 
regel: h=0.8m 

-beton 
-afwerking 

uitkraging + klein gedeelte trappenhuis (0.6m): 
-langsgevel: 

5 * 1.2 * 25 
0.75 * 1.2 * 25 

10.5 * 4.2 * 0.6 * 25 
2 * 10.5 * 4.2 * 0.75 

5.35 * 3.5 * 0.6 * 25 
2 * 5.35 * 3.5 * 0.75 

3.6 * 5.35 * 0.6 * 25 
3.6 * 3.5 * 0.6 * 25 
3.5 * 0.6 * 25 
0.8 * 0.6 * 25 

gevelelement met 1 raam: -beton 5 * 3.6 * 0.2 * 25 - 3.95 * 1.6 * 0.2 * 25 =58 kN 
-afwerking 5 * 3.6 * 0.75 =14 kN + 

12 elementen: 12 * 72 
gevelelement (boven en onder):-beton I * 5 * 0.2 * 25 

-afwerking 1 * 5 * 0.75 

72kN 

=25 kN 
= 4kN+ 

29kN 

= 150 kN/m 
= 23 kN/m 

= 662 kN 
= 66 kN+ 

728 kN 

= 281kN 
= 28 kN + 

309kN 

= 289 kN 
= 189 kN 

53 kN/m 
= 12 kN/m 

= 864 kN 
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-ligger in kopgevel 

-vloeren 
kanaalplaten + afwerking: 

Veranderlijke belasting vloeren 

-beton 
2 elementen: 2 * 29 

6.3 * 0.3 * 0.7 * 25 
13 liggers: 13 * 33 

(5 * 6.3 * 5 + 0.6 * 6 * 5) * 13 

1 vloer: (5 * 6.3 + 0.6 * 6) * 2.5 

=33 kN 

=88 kN 

= 58 kN 

=429 kN 

=2282 kN 

12 verdiepingen + installatieruimte/dak: 13 * 88 =1144 kN 

Rekenwaarden belastingen: 

- Permanente+ veranderlijke belasting per uitkragend gevelelement: 
permanente belasting y=l.2 
1 vloer extreme veranderlijke belasting y=l.5 
12 vloeren momentane veranderlijke belasting y=0.5*1.5=0.75 

p 1 = (3633 * 1.2 + 1 * 88 * 1.5 + 12 * 88 * 0.75)/12=440 kN 

- Permanente+ veranderlijke belasting per uitkragend gevelelement: 
permanente belasting y=l.2 
13 vloeren momentane veranderlijke belasting y=l.2 

p2 =: (3633 * 1.2 + 13 * 88 * 0.75)/12=435 kN 

- Alleen permanente belasting per uitkragend gevelelement: 
permanente belasting y=0.9 

p3 =3633 * 0.9/12=272 kN 

■ Permanente belasting funderingsplaat: 
y=l.2 q 1 =150 * l.2=180 kN/m y=0.9 

■ Permanente belasting funderingsbalk: 
y=l.2 q3 =23 * 1.2=28 kN/m y=0.9 

■ Permanente belasting onderste gedeelte schijf ('poot'): 
y=l.2 p4=728 * 1.2=874 kN y=0.9 

■ Permanente belasting stijl t.p.v. onderste regel: 
y=l.2 p6=309 * 1.2=371 kN y=0.9 

■ Permanente belasting brede stijl: 
y=l.2 p8=289 * 1.2=347 kN y=0.9 

■ Permanente belasting smalle stijl: 
y=l.2 p 10=189 * l.2=227 kN y=0.9 

■ Permanente belasting onderste regel: 
y=l.2 q5=53 * 1.2=64 kN/m y=0.9 

■ Permanente belasting regels: 

~=150 * 0.9=135 kN/m 

q4=23 * 0.9=2 l kN/m 

p5=728 * 0.9=655 kN 

p7=309 * 0.9=278 kN 

p9=289 * 0.9=260 kN 

p 11 =189 * 0.9=170 kN 

q6=53 * 0.9=48 kN/m 
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y=l.2 q7=12 * l.2=14 kN/m y=0.9 q8=12 * 0.9=1 l kN/m 

Windbelasting 

Gebied III, bebouwd, h=60m 

Prep= cdim * cindex * ceq * ~ I * Pw 

cdim = Ceq = ~ I = 1 
Pw = 1.24 kN/m2 
Cindex= 0.8 + 0.4 = 1.2 
p,ep= 1 * 1.2 * 1 * 1 * 1.24 = 1.5 kN/m2 

Rekenwaarden windbelasting 

Uiterste grenstoestand: extreme windbelasting y=l .5 
Bruikbaarheidsgrenstoestand: y= 1.0 

p=l.5 * 1.5 =2.3 kN/rn2 
p=l.5 * 1.0 =1.5 kN/rn2 

■ Wind in langsrichting van het kantoorgebouw 

Oppervlakte van de kantoorgevel ( kopgevel ) waarop de wind aangrijpt: 
■ glazen kopgevel: 13 * 45 

■ schijf: 2 * 2 * 37 + 17 * 2.5 
■ installatieruimte en liftkoker 2 * 10 

Halve gebouw wordt ingevoerd bij de berekeningen: 
Uiterste grenstoestand: h1= 796 * 2.3/2 = 915 kN 
Bruikbaarheidsgrenstoestand: h2= 796 * 1.5/2 = 597 kN 

Zwaartepunt windbelasting op kopgevel: 

Z =( Al * Z1 + A2 * Z2 + A3 * Z3 + A4 * Z4 )/ A,01 

z =(585 * 35.5 + 148 * 31.5 + 42.5 * 11.75 + 20 * 59)/796 = 34m 

■ Wind in dwarsrichting van het kantoorgebouw 

Oppervlakte van de kantoorgevel (langsgevel) waarop de wind aangrijpt: 
70 * 47 = 3290 rn2 

Uiterste grenstoestand: 

h101 = 3290 * 2.3 = 7567 kN 

= 585 rn2 
= 191 rn2 
= 20 rn2 + 

796 rn2 

Uit het evenwicht volgen de horizontale krachten op de stabiliteitsschijven (statisch bepaalde Jigger): 

L M,ovA = 0 1li01 * 21 - R8 * 51 = 0 
R8 = 7567 * 21/51= 3116 kN schijfB 

L V = 0 RA + Rs - h,o, = 0 
RA= -3116 + 7567 = 4451 kN schijf A 

Halve schijf wordt ingevoerd bij de berekeningen: 
De schijf met de grootste horizontale windbelasting wordt berekend; dus schijf A 

Horizontale windbelasting op halve schijf A: h = 4451/2 = 2226 kN 
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Horizontale windbelasting per vloer op halve schijf A: h3 = 2226/13 = 171 kN 

Bruikbaarheidsgrenstoestand: 

1li01 = 3290 * 1.5 = 4935 kN 

Uit het evenwicht volgen wederom de horizontale krachten op de stabiliteitsschijven (statisch bepaalde ligger): 

hi01 *21-R8 *51=0 
R8 = 4935 * 21/51 = 2032 kN schijf B 

LV=0 RA + RB - htot = 0 
RA= -2032 + 4935 = 2903 kN schijf A 

Wederom wordt halve schijf ingevoerd bij de berekeningen: 
De schijfmet de grootste horizontale windbelasting wordt berekend; dus schijf A. 

Horizontale windbelasting op halve schijf A: 

Horizontale windbelasting per vloer op halve schijf A: 

h = 2903/2 = 1452 kN 

h4 = 1452/13 = 112 kN 

Bepaling van de totale massa van bet kantoorgebouw t.b.v. de stabiliteitsberekeningen 

Er is sprake van een globale berekening en er wordt zodoende uitgegaan van: massa = 4 kN/m2 (permanente + 
veranderlijke belasting) 

Volume kantoren + gebouwdeel met trappen en liften: 
Totale lengte = 70 m 
Breedte = 13 m 
Hoogte 45 m 
Massa 'doos' = 70 * 13 * 45 * 4 
Massa kolomrnen = 10 * 11 * 0.7 * 1.2 * 25 * 1.2 
Massa regels = 10 * 10 * 0.7 * 1.5 * 25 * 1.2 
Massa schijven = 2 * ( 50 * 16.7 + 7 * 13 - 12 * 2.8 * 6 - 10.5 * 10) * 0.6 * 25 * 1.2 

Totale massa gebouw 

■ Stabiliteitsberekening lengterichting 

= 163800 kN 
2772 kN 
3150 kN 

22298 kN + 
= 192020 kN 

Bij de stabiliteitsberekening in de lengterichting van het gebouw wordt het halve gebouw ingevoerd: 
p 12 = 192020/2 = 96010 kN 

■ Stabiliteitsberekening dwarsrichting 

Bij de stabiliteitsberekening in de dwarsrichting van het gebouw wordt de totale massa van het gebouw in de zelfde 
verhouding als de windbelasting over de beide schijven verdeeld: 

Schijf A: 4451/7567 = 0.59 P = 0.59 * 192020 = 113292 kN (aan schijf A 'hangt' eveneens 
de grootste gebouwmassa) 

Bij de stabiliteitsberekening wordt de halve schijf A ingevoerd: 

Gebouwmassa die aan de halve schijf A 'hangt': p 13 = 113292/2 =56646 kN 
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Zwaartepunt gebouwmassa: 
De massa van de 'doos' is veruit het grootste deel van de totale massa van het gebouw. Voor de eenvoud wordt 
daarom bet zwaartepunt van de massa van deze 'doos' als zwaartepunt van de totale massa van bet gebouw 
genomen. Dit is aan de veilige kant. 

z = 13 + 45/2 = 35.5 m 

7 



Bijlage 3.2 

INVOER DOORSNEDEGROOTHEDEN T.B.V. BEREKENING LANGSRICHTING CONSTRUCTIE EN 
ST ABILITEITSW AND 

■ langsrichting betonconstructie 

B65 E = 39/1.75*10·3 = 22286 N/mm2 = 2.2*107 kN/m2 Kleine reductie van de korte duur (wind) elastische 
stijfheid i.v.m. scheefstand en dergelijke VBC 7.2.2 

kolommen Ell h*b = 1.2 * 0.7 m2 
11 = 1/12 * 0.7 * 1.23 = 0.101 m4 
Al = 0.7 * 1.2 = 0.84 m2 
W2 = 1/6 * 0.7 * 1.23 m3 

funderingsplaat kolommen EI3 h*b = 1.2 * 3.6 m2 
13 = 0.518 m4 
A3 =4.32 m2 
W3 =0.864 m3 

halve stabiliteitswand EIS h*b = 0.6*4.5 m2 (gem) 
15 = 0.081m4 
AS= 2.7 m2 
W5 = 0.27 rn3 

funderingsbalk EI2 
12 = 0.108 m4 
A2 =0.9 m2 

W2 = 0.18 m3 

h*b = 1.2 * 0.75 m2 

funderingsplaat stabiliteitswand EI4 h*b = 1.2*6.4 m2 
14 = 0.922 m4 
A4 =7.68 m2 
W4 = 1.536 m3 

funderingspalen onder kolommen EI6 veerconstante 1 paal = 60 kN/mm (aanna~e) 
Telkens worden 3 palen met een lengte van 20 m vervangen door 1 paal met lengte 2 m 
A6 = F*V(E*8) = 3*60 * 2/(2.2* 107 * 1 * 10·3

) = 0.016 m2 

funderingspalen onder stabiliteitswand El7 veerconstante 1 paal = 60 kN/mm 
Telkens worden 5 palen met een lengte van 20 m vervangen door 1 paal met lengte 2 m 
A 7 = 5*60 * 2/(2.2* 107 * 1 * 10·3

) = 0.027 m2 

oneindige stijve staaf dragende gevel Eloo 
loo= 100 m4 
Aoo = 800 m2 
Woo= 1500 rn3 

Met deze (ongescheurde) snedegrootheden zijn de krachten en vervormingen in de constructie aanvankelijk 
berekend. Vervolgens is gekeken of de kolommen scheuren. Deze bleken te scheuren en voor deze kolommen is de 
bijbehorende fictieve elasticiteitsmodulus Efberekend m.b.v tabel 15 (VBC 7.2.3). Met deze nieuwe waarden is de 
constructie uiteindelijk nogmaals berekend. 

Kolommen: a
0 

= 0.18 ro 0, = 1.04 
⇒ Ef= 14993 N/mm2 

■ stabiliteitswand 

B65 E = 2.2*107 kN/m2 

lichte regels Ell h*b = 0.8 * 0.6 m2 
I1 = 0.026 m4 

tabel 15 Ef= 7000*1.04 + (52000 -8800*1.04)*0.18 = 14993 2: 8200 

onderste (zware) regel EI2 h*b = 3.5*0.6 m2 
12 = 2.144 m4 
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Al= 0.48 m2 
Wl = 0.064 m3 

bovenste stijlen EI3 h*b = 3.5 * 0.6 m2 
13 = 2.144 m4 
A3 = 2.1 m2 
W3 = 1.225 m3 

"poten" bovenste helft EIS h*b = 4.8 * 0.6 rn2 (gem) 
15 = 5.530 m4 
AS= 2.88 m2 
W5 = 2.304 m3 

A2 = 2.1 m2 
W2 = 1.225 m3 

brede stijlen EI4 h*b = 5.35 * 0.6 rn2 
14 = 7.657 m4 

A4= 3.21 m2 
W4 = 2.862 m3 

"poten" onderste helft EI6 h*b =3.6*0.6 m2 (gem) 
16 = 2.333 m4 
A6= 2.16 m2 
W6 = 1.296 m3 

funderingsplaat EI7 h*b = 1.2 * 5 m2 
17 = 0.72 m4 

funderingsbalk EIS h*b = 1.2 * 0.75 rn2 
IS= 0.108 m4 

A7 = 6 m2 AS= 0.9 rn2 
W7 = 1.2 m3 WS = 0.18 m3 

funderingspalen EI9 veerconstante I paal = 60 kN/mm 
Telkens worden 4 palen met een lengte van 20 m vervangen door I paal met een lengte van 2 m. 
A9 = F*l/(E*o) = 4*60 * 2/(2.2* I 07 * 1*10"3

) = 0.022 m2 

oneindig stijve staven Eloo 
loo= 80 m4 
Aoo =40 m2 
Woo= 30m3 

Met deze (ongescheurde) doorsnedegrootheden zijn de krachten en de vervormingen in de stabiliteitswand 
aanvankelijk berekend. Vervolgens is gekeken welke onderdelen van de stabiliteitswand scheuren. Alie regels, de 
onderste twee brede stijlen en bet onderste gedeelte van de poten bleken te scheuren. Vervolgens is van de 
gescheurde constructieonderdelen de bijbehorende fictieve elasticiteitsmodulus Efberekend. Met deze nieuwe 
waarden is de constructie nogmaals berekend. 

Lichte regels: Normaalkracht is te verwaarlozen ro 0 = 1.56/2 = 0.78 tabel 15 
Ef= 5000 + 9000*0.78 = 12020 ~ 7700 
⇒ Ef= 12020 N/mm2 

Onderste zware regel: Normaalkracht is te verwaarlozen ro 0 = 1.56/2 = 0.78 tabel 15 
⇒ Ef = 12020 N/mm2 

Onderste twee brede stijlen: an= 0.02 ro 0, = 0.78 tabel 15 
Ef= 7000 * 0.78 + (52000 - 8800*0.78) * 0.02 = 6363 ~ 8200 
⇒ Ef = 8200 N/mm2 

Onderste gedeelte van de poot: trek: an = 0 ro0t = 1.3 tabel 15 
Ef= 7000 * 1.3 + (52000 - 8800*1.3) * 0 = 9100 ~ 8200 
⇒ Ef= 9100 N/rnm2 

De invoer van de bijbehorende buigstijfheid van de gescheurde doorsneden bleek overigens niet zo veel invloed op 
de krachtenverdeling en vervormingen van de constructie te hebben. 
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Bijlage 3.3 

BEREKENING ST ABILITEIT BETONCONSTRUCTIE 

■ langsrichting 

Yerplaatsingen knoop op 11 m hoogte: u1 = 23.1 mm ueind = 25.9 mm (maximale horizontale verplaatsing) 

vergrotingsfactor: n/(n-1) =uein/u1 =25.9/23.1 = 1.12 

Controle verplaatsingen gebruikstoestand: 

Verplaatsing op 11 m hoogte U1 = 15.4mm 

toetsing: 
vervormen. 

h=58 m 

h = l lm 

■ stabiliteitswand 

17.2 mm< 58000/500 = 116 mm 

17.2 mm< 11000/300 = 37 mm 

Ueind= n/(n-1) * U1 = 1.12 * 15.4 = 17.2 mm 

De dragende gevel mag dus aanzienlijk 

Yerplaatsingen knoop op 58 m hoogte: u1 = 147.1 mm ueind = 160.3 mm (maximale horizontale verplaatsing) 

vergrotingsfactor: n/(n-1) = 160.3/147.1 = 1.09 

Controle verplaatsingen gebruikstoestand: 

Yerplaatsing op 58 m hoogte U1 =98 mm Ueind = n/(n-1) * U1 = 1.09 * 98 = 107 mm 

Toetsing: h = 58 m 107 mm< 58000/500 = 116 mm 
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Bijlage 3.4 

INVOER SNEDEGROOTHEDEN T.B.V. BEREKENING STABILITEIT KOLOMMEN EN ONDERSTE 
GEDEELTE ST ABILITEITSW AND 

■ kolom +console+ gevelelement (samen een buigstijf element) 

Gevelelement: Ell 
11 = 0.053 m4 

h*b=0.4 * 10m2 Console: EI2 h*b = 10 * 0.7 m2 
12 =0.286 m4 

Al =4 m2 A2 =7 m2 
WI =0.267 m3 W2 = 0.817 m3 

De krachten op de kolom ontstaan voomamelijk door permanente en veranderlijke belasting op de vloeren. Dus 
langdurende belasting. 
B65 E langeduur = E/(1 + ¾*<p) = 38500/(1 + ¾*2.2) = 14528 N/mm2 = l.5*107 kN/m2 

kolom: EI3 
I3 = 0.034 m4 
A3 =0.84 m2 
W3 = 0.098 m3 

h*b = 0.7 * 1.2 m2 

Deze kolom is gescheurd. Ef wordt berekend met tabel 15 
an= 0.18 ro 01 = 0.26:?: 0.5 ⇒ ro 01 = 0.5 Ef = 7000*0.5 + (52000 - 8800*0.5)*0. l 8 = I 2068 ~ 8200 
⇒ Ef= 12068 N/mm2 

■ onderste gedeelte stabiliteitswand 

bovenste brede gedeelte: Ell h*b = 0.6 * 8.35 m2 
11 = 0.150 m4 
Al= 5.01 m2 
WI = 0.501 m3. 

bovenste helft poot: EI2 
12 = 0.086 m4 
A2 = 2.88 m2 
W2 = 0.288 m3 

h*b = 0.6 * 4.8 m2 

In deze poten zijn kortdurende (wind) en langdurende krachten (permanente belasting en veranderlijke belasting op 
de vloeren) aanwezig: E = 2.2 * 107 kN/m2 
Onderste helft poot: EI3 h*b = 0.6 * 3.6 m2 
I3 = 0.065 m4 
A3 = 2.16 m2 
W3 = 0.216 m3 

Dit gedeelte van de poot is gescheurd. Efwordt berekend met tabel 15 
an= 0.27 ro 01 = 0.35 ~ 0.5 ⇒ ro 01 = 0.5 • Ef= 7000*0.5 + (52000 - 8800*0.5)*0.27 = 16352 ~ 8200 
⇒ Ef= 16352 N/rnm2 
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Bijlage 3.5 

BEREKENING KOLOMMEN 

Buigtrekwapening kolommen 

1 Wind in langsrichting van het gebouw 

afmeting doorsnede kolom: b * h = 700 * 1200 mm2 

Maatgevende krachten: buiging om sterke as: M = 1203 kNm * 1.12 = 1347 kNm (wind)+ (9561kN * 
0.12 = 1147 kNm t.g.v min.exc.) = 2494 kN 

N' = 6016 kN (perm. bel. y=0.9, ver. bel. = 0) 
buiging om zwakke as: M = 515 kNm * 1.7 = 876 kNm (t.g.v. min. excentriciteit) 

N' = 6016 kN 

Hier is sprake van een kolom die op dubbele buiging wordt belast. Hier moet in twee afzonderlijk te beschouwen 
gevallen van normaalkracht met enkele buiging in respectievelijk x- en y-richting worden voldaan aan de 
voorwaarde Md s Mu . 
De in rekening te brengen excentriciteiten moeten worden ontleend aan: VBC 7.3.4.3. 

e'o,= a* eo, 
e\y= a/ (a-1) * e0y 

Voor a moet een waarde a> 1 worden gekozen. Verder is de keuze van a vrij. 
Keuze a = 2 : e 'OX = 2 * eox 

e\y= 2/(2-1) * e0y=2 *eoy 

Buiging sterke as: e0,= 2494/6016 = 0.415m 
Buiging zwakke as: e0y= 876/6016 = 0.146m 

-Buiging sterke as: 

e'a, = 2 * 0.415 = 0.830m 
e\y= 2 * 0.146 = 0.292m 

Md= 0.830 * 6016 = 4993 kNm 
Md= 0.292 * 6016 = 1757 kNm 

G.T.B.1990 10.2.a. (h-d)/h = 0.10 FeB500 B65 

N'/(fb *Ab) = 6016*103/(39*700*1200) = 0.18 

r = 0.4 o:> 0 = r *P = 0.4 * 2.6 = 1.04 Ast= 00 0 * AJlOO = 1.04 * (700*1200)/100 = 8736mm2 

A,= A',= 0.5 *Ast= 0.5 * 8736 = 4368 mm2 9 0 25 A = 4418 mm2 

-Buiging zwakke as: 

G.T.B. 1990 10.2.a. (h-d)/h = 0.10 FeB500 B65 

r = 0.1 o:> 0 = r * P= 0.1 * 2.6 = 0.26 A" = o:> 0 * AJl 00 = 0.26 * (700 * 1200)/100 = 2184mm2 

A,= A',= 0.5 *Ast= 0.5 * 2184 = 1092 mm2 4 0 20 A= 1257 mm2 

2 Wind in dwarsrichting van het gebouw 
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Maatgevende krachten: Buiging om sterke as: M = 1285 kNm (t.g.v. min. excentriciteit) 
N' = 6016 kN 

Buiging om zwakke as: M = 470 kNm * 1.4 = 658 kNm(t.g.v.min. exc. en wind) 
N' = 6016 kN 

Deze krachten zijn niet maatgevend. 

■ minimum wapening 

In de kolommen is vrij veel wapening aanwezig. Instorting t.g.v. van brosse breuk is uitgesloten. De kolom scheurt 
namelijk eerst voordat Mu wordt bereikt zoals blijkt uit de toetsing van de scheurvorming hiema. Verder geldt er 
voor kolommen volgens VBC 9 .11.5 .1 een maximale h.o.h. staafafstand van 300mm waaraan bij deze kolomrnen 
wordt voldaan. Deze wapening zal bovendien in geval van calamiteiten een grote kracht (moment) op kunnen 
nemen. 

Toetsing scheurvorming 

Buiging sterke as: 

Buiging zwakke as: 

M=2494kNm 

M = 876 kNm 

crmax = 14.8 + 8.9 = 23.7 N/mm2 (druk/trek) 

W = 1.68*108 mm3 

W = 9.8* 107 mm3 

cr = 2494*106/1.68*108 = 14.8 N/mm2 

cr = 876*106/9.8*107 = 8.9 N/mm2 

N' = 6016 kN ( perm. bel. y=0.9, ver. bel.= 0) cr\md= 6016*103/(700*1200) = 7.2 N/mm2 

N' = 6684 kN ( perm. bel. y= 1.0 ) + 1027 kN ( ver. bel. y= 0.5* 1 =0.5 ) = 7711 kN(bruikbaarheidsgrenstoestand) 

cr\md = 7711*103/(700*1200) = 9.2 N/mm2 

Toetsing buigtrekspanning: 
O'b ~ 1.4 * fbm + cr' bmd 
23.7 > 1.4 * 4.3 + 7.2 = 13.2 
23.7 > 1.4 * 4.3 + 9.2 = 15.2 

Dus scheurvorming bij kleinste normaalkracht 
Dus scheurvorming in bruikbaarheidsgrenstoestand 

Er zal dus scheurvorming in de kolommen optreden. Deze zal echter in de praktijk vrij gering zijn. In de berekende 
gevallen is namelijk van de ongunstigste belastinggevallen (momenten t.g.v. min.beginexcentriciteiten) uitgegaan. 

Toetsing dwarskracht 

Maatgevende krachten: -in lengterichting van de doorsnede van de kolom Vd= 183kN * 1.12 = 205 kN 
-in dwarsrichting van de doorsnede van de kolom Vd = 68 kN * 1.2 = 82 kN 

Toetsing: 'd ~ 'u 'u = 't' I + 't' s ~ 't'2 

Twee zijden zijn opengescheurd door dubbele buiging 

•cti = 205* 103/(0.9* 1200 * 0.9*700) = 0.30 N/mm2 

't' dtot = ✓(0.302 + 0.122
) = 0.32 N/mm2 

•1 = 0.4 * fb * k, * kh * ✓1wo ~ 0.4 * fb 
fb = 2.15 Nlmm2 

'd2 = 82* 103/(0.9* 1200 * 0.9*700) = 0.12 N/mm2 
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ki- = 1 
kh = 1.6 - h 2': 1.0 kh = 1.6 - 1.2 = 0.4 kh=l.6-0.7=0.9 
ffi 0 = 1.04/2 + 0.26/2 = 0.65 

, 1 = 0.4 * 2.15 * 1 * 1 * ✓3(0.65) = 0.74 N/mm2 2': 0.4 * 2.15 = 0.86 N/mm2 ⇒ , 1 = 0.86 N/mm2 

'd < , 1 Geen dwarskrachtwapening nodig. 

In een kolom moeten volgens de voorschriften echter altijd over de gehele lengte beugels ofhaarspelden warden 
aangebracht, op een hart-op-hartafstand van ten hoogste 20 maal de kenmiddellijn van de dunste 
hoofdwapeningsstaaf. 
In deze kolom warden de beugels dus op een hart-op-hartafstand van 20 * 20 = 400 mm aangebracht. 
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Bijlage 3.6 

BEREKENING FUNDERINGSBALK TUSSEN FUNDERINGSPLATEN KOLOMMEN 

■ buigtrekwapening 

Afmetingen doorsnede balk: h * b = 1200 * 750 mm2 

M = 628 kNm * 1.12 (wind)+ 293 kNm (perm.be!. y = 1.2, ver.bel. y = 0.75) = 996 kNm 
N=0 

GTB 1990 10.2.a (h-d)/h = 0.10 B65 FeB500 

N/(fb* Ah)* e/h = M/(f\ *Ah* h) = 996*106/(39*1200*750*1200) = 0.02 

r = 0.1 ro 0 = 0.1 * 2.6 = 0.26 ffi0min = 0.27 ⇒ A51 = 0.27 * (1200*750)/100 = 2430 mm2 

A,= A',= 0.5 * 2430 = 1215 mm2 4020 A= 1256 mm2 

■ toetsing dwarskracht 

Vd = 247 kN * 1.12 (wind)+ 109 kN (perm.be!. y = 1.2, ver. be!. y =0.75) = 386 kN 

'd = Vi(b*d) = 386*103/(750 * 0.9*1200) = 0.48 N/mm2 

ro 0 = 0.27/2 =0.14 

, 1 = 0.4 * 2.15 * I * I * ✓3 (0.14) = 0.45 N/mm2 :?: 0.4 * 2.15 = 0.86 N/mrn2 

⇒ , 1 = 0.86 N/mrn2 

'd < -r I Geen dwarskrachtwapening nodig. Volgens de VBC 9 .11.4.4 moeten in balken altijd beugels 
worden aangebracht met een h.o.h. afstand van ten hoogste 300 mm. Dus beugels 0 6 met een h.o.h.afstand van 
300mm. 
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Bijlage 3.7 

FUNDERINGSPALEN ONDER FUNDERINGSPLATEN KOLOMMEN 

Als funderingspalen zijn buisschroefpalen met een diameter van 560 mm gekozen. De uiterst opneembare 
drukbelasting is 1500 kN en de uiterst opneembare trekbelasting is 600 kN. 
In deze palen zijn t.g.v windbelasting + permanente belasting en veranderlijke belasting vloeren alleen maar 
drukkrachten aanwezig. 

■ toetsing maximale drukbelasting aan uiterst opneembare drukbelasting 

Drukbelasting op een paal: (114kN*l.12)/3 (wind)+ 3646kN/3 (perm.bel. y = 1.2, ver.bel. y = 0.75) = 1258 kN 

1258 kN < 1500 kN voldoet dus 
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Bijlage 3.8 

DIMENSIONERING ST ABILITEITSW AND 

WAPENING STABILITEITSWAND (gedeelte tot 10.Sm hoogte) 

Buigtrekwapening in bovendoorsnede schijf (h = 10.Sm) 

Afmeting bovendoorsnede schijf: h * b = 5350 * 600 mm2 

1 Wind in dwarsrichting van het gebouw 

a trek in schijf 

Maatgevende krachten: 

Buiging om sterke as: 
M = 4058 kNm (wind)* 1.09 + 2214 kNm (perm.be!. y=l.2 + ver.bel.y=0.75) = 6637 kNm 
N = 10084 kN (wind, trek)* 1.09 - 7026 kN (perm.be!. y=0.9 ,ver.bel.=0,druk) = 3966 kN (trek) 

Zwakke as: alleen trek N = 3966 kN 

Buiging sterke as: 

G.T.B. 10.2.a. (h-d)/h = 0.10 FeB500 B65 

e1 =MIN= 6637/3966 = 1.67 

r = 0.2 ro 0 = r * [3 = 0.2 * 2.6 = 0.52 A,1 = ro 0 * Ai/100 = 0.52 * (5350*600)/100 = 16692 mm2 

A,= A',= 0.5 * A,1 = 0.5 * 16692 = 8346 mm2 

b Druk in schijf 

Maatgevende krachten: 

Buiging om sterke as: 

17 0 25 A= 8347 mm2 

M = 4058 kNm (wind)* 1.09 - 1485 kNm (perm. be!. y=0.9, ver. bel.=0) = 2938 kNm 
N' = 10084 kN (wind)* 1.09 + 7026 kN (perm. be!. y=0.9, ver. bel.=0) = 18018 kN 

Buiging zwakke as: 
M = 628 kNm * 1.6 = 1005 kNm (t.g.v. min. beginexcentriciteit) 
N' = 18018 kN 

Dubbele buiging: VBC 7.3.4.3 
a= 2 e' ox= 2 * eo, 

e'oy= 2 * eoy 

Buiging sterke as: e0 , = 2938/18018 = 0.163m 
Buiging zwakke as: e0 Y= 1005/18018 = 0.056m 

e'o, = 2 * 0.163 = 0.326m 
e'oy= 2 * 0.056 = 0.112m 

Md= 0.326 * 18018 = 5874 kNm 
Md= 0.112 * 18018 = 2018 kNm 
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Buiging sterke as: 

G.T.B. 10.2.a. (h-d)/h = 0.10 

r = 0 Geen buigtrekwapening nodig 

Buiging zwakke as: 

G.T.B. 10.2.a (h-d)h= 0.10 

r = 0 Geen buigtrekwapening nodig 

2 Wind in langsrichting van het gebouw 

Maatgevende krachten: 

Buiging om sterke as: 

FeB500 

FeB500 

M = 2214 kNm ( perm. bel. y=l.2, ver. be!. y=0.75) 
N' = 10278 kN ( perm. bel. y=l.2, ver. bel.y=0.75) (druk) 

Buiging om zwakke as: 

B65 

B65 

M = 281 kNm * 1.2 = 337 kNm ( t.g.v. min. excentriciteit en wind) 
N' = 10278 kN 

Hier is sprake van dubbele buiging: VBC 7.3.4.3. 

Buiging sterke as: e
0

x = 2214/10278 = 0.215m 
Buiging zwakke as: e0 Y = 33 7 /10278 = 0.033m 

Buiging sterke as: 

e\x = 2 * 0.215 = 0.430m 
e\y = 2 * 0.033 = 0.066m 

G.T.B. 10.2.a. (h-d)/h = 0.10 FeB500 B65 

Md = 0.430 * 10278 = 4420 kNm 
Md = 0.066 * 10278 = 678 kNm 

N' /(f' b * Ah) * e/h = 0.08 * 0.430/5.35 = 0.01 

r = 0 Geen buigtrekwapening nodig 

Buiging zwakke as: 

G.T.B. 10.2.a. (h-d)/h = 0.10 

r = 0 Geen buigtrekwapening nodig 

Conclusie: Trek in schijf is maatgevend. 

FeB500 B65 

Langs de lange zijden van de doorsnede moet echter ook wapening worden aangebracht om een moment om de 
zwakke as in geval van calamiteiten op te kunnen nemen. Bovendien mag volgens de VBC 9.11.2 in wanden de 



h.o.h. afstand van de wapeningsstaven ten hoogste 250 mm zijn. Daarom warden aan beide lange zijden 20 staven 
0 20 aangebracht. Ast= 40 * 314 = 12560 mm2 co 0 = 12560/(5350*600) * 100 = 0.39 

Buigtrekwapening in benedendoorsnede schijf ( h= 0 m) 

Afmetingen onderdoorsnede schijf: h * b = 3000 * 600 mm2 

1 Wind in dwarsrichting van het gebouw 

a Trek in schijf 

Maatgevende krachten: 

Buiging om sterke as: 
M = 643 lkNm * 1.09 (wind)+ 631 kNm ( perm. bel y=l.2, ver. bel. y=0.75) = 7641 kNm 
N= 10084 kN * 1.09 ( wind, trek) - 7660 kN (perm. bel. y=0.9, ver. bel. = 0 ,druk) = 3332 kN (trek) 

Zwakke as: alleen trek N= 3332 kN 

N = 3332 kN 

Buiging sterke as: G.T.B. 10.2.a 

e, = 7641/3332 = 2.293 

Ni(f b * Ab) = 3332* 103/(39*600*3000) = 0.05 

r= 0.5 co 0 = 0.5 * 2.6 = 1.3 

A,= A',= 0.5 * 23400 = 11700 mm2 

b Druk in schijf 

Maatgevende krachten: 

Buiging om sterke as: 

(h-d)/h = 0.10 FeB500 

Ni(f b * Ab) * e,/h = 0.05 * 2.293/3 = 0.04 

Ast= 1.3 * (3000*600)/100 = 23400 mm3 

15 0 32 A= 12060 mm2 

M = 643 lkNm * 1.09 (wind) - 420 kNm ( perm. bel. y=0.9, ver. bel. = 0) = 6590 kNm 
N' = 10084 kN * 1.09 (wind)+ 7660 kN (perm. bel. y=0.9, ver. bel. == 0) = 18652 kNm 

Buiging om zwakke as: 
M = 309 * 1.3 = 402 kNm 
N' = 18652 kNm 

Dubbele buiging: VBC 7.3.4.3. 

B65 

Buiging sterke as: e0 , = 6590/18652 = 0.353m e\, = 2 * 0.353 = 0.706m 
Buiging zwakke as: e0 Y = 402/18652 = 0.022m e' oy = 2 * 0.022 = 0.044m 

Md = 0.706 * 18652 = 13168 kNm 
Md= 0.044 * 18652 = 821 kNm 

Buiging sterke as: G.T.B. 10.2.a (h-d)/h == 0.10 FeB500 B65 

r = 0 Geen buigtrekwapening 
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Buiging zwakke as: G.T.B. 10.2.a 

N'd/(fb*Ab) = 0.27 

r = 0 Geen buigtrekwapening 

2 Wind in langsrichting van het gebouw 

Maatgevende krachten: 
Buiging om sterke as: 
M = 631 kNm ( perm. bel. y=l.2, ver. bel. y=0.75) 
N' = 11124 kN ( perm. bel. y=l.2, ver. bel.y=0.75 ) 

Buiging om zwakke as: 

(h-d)/h = 0.10 

M = 687 kNm * 1.2 =824 kNm ( t.g.v. min. excentriciteit en wind) 
N' = 11124 kN 

Dubbele buiging: VBC 7.3.4.3 

FeB500 

Buiging sterke as: e0x = 631/11124 = 0.057m 
Buiging zwakke as: e0 Y = 824/11124 = 0.074m 

e\x= 2 * 0.057 = 0.114m 
e\y = 2 * 0.074 = 0.148m 

Buiging sterke as: G.T.B. 10.2.a (h-d)/h = 0.10 FeB500 

r = 0 Geen buigtrekwapening 

Buiging zwakke as: G.T.B. 10.2.a (h-d)/h = 0.10 FeB500 

r = 0 Geen buigtrekwapening 

Conclusie: Trek in schijf is maatgevend. 

B65 

Md = 0.114 * 11124 = 1268 kNm 
Md = 0.148 * 11124 = 1646 kNm 

B65 

B65 

Langs de lange zijden van de doorsneden moet wederom wapening worden aangebracht om het moment om de 
zwakke as in het geval van calamiteitente op te kunnen nemen. De h.o.h. afstand van de wapeningsstaven mag ten 
hoogste 250 mm zijn. Langs de lange zijden worden 10 staven 0 20 aangebracht. 
Ast = 20 * 314 = 6280 mm2 ro 0 = 6280/(3000*600) * 100 = 0.35 

Toetsing scheurvorming 

■ bovendoorsnede Trek in schijf is maatgevend. 

Buiging sterke as: M = 6637 kNm W = 1/6 * 600 * 53502 = 2.86*109mm3 cr = 6637*106/2.86*109 = 2.3 N/mm2 

N = 3966 kN (trek) crbmd = 3966*103/(600*5350) = 1.2 N/mrn2 (trek) 

Toetsing buigtrekspanning: 
Cl'b :<; 1.4 * fbm - Cl'bmd 
2.3 < 1.4 * 4.3 - 1.2 = 4.8 
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Dus geen scheurvorming in het ongunstigste geval. 

■ onderdoorsnede Trek in schijf is maatgevend. 

Buiging sterke as: M = 7641 kNm W = 1/6 * 600 * 30002 = 9.0*108 mm3 cr = 7641 *106/9.0*108 = 8.5 N/mm2 

N = 3332 kN (trek) crbmd = 3332*103/(600*3000) = 1.9 N/mm2 (trek) 

Toetsing buigtrekspanning: 
CTb :S:: 1.4 * fbm - crbmd 
8.5 > 1.4 * 4.3 - 1.9 = 4.1 

Er treedt dus scheurvorming op. 

Toetsing dwarskracht 

A bovendoorsnede schijf (h = I 0.5m) 

Afmetingen bovendoorsnede schijf: h * b = 5350 * 600 mm2 

Maatgevende krachten (trek in schijf): 
■ in lengterichting van de doorsnede van de schijf: Vd = 1003 kN (wind)* 1.09 + 306 kN (perm. bel. y=l.2, ver. 

bel. y=0.75 ) = 1399 kN 

'd = 1399* 103/(600 * 0.9*5350) = 0.48 N/mm2 

'I = 0.4 * fb * k,. * kh * ✓3wo :?: 0.4 * fb 
fb = 2.15 N/mm2 

k,. = 1 
kh = 1.6 - h ~ 1.0 kh = 1.6 - 5.35 = -3.75 ⇒ 

0)0 = 0.52/2 + 0.39/2 = 0.46 

, 1 = 0.4 * 2.15 * 1 * 1 * ✓3(0.46) = 0.66 N/mm2 ~ 0.4 * 2.15 = 0.86 N/mm2 

⇒ , 1 = 0.86 N/mm2 

In de schijf is echter een trekkracht aanwezig: , 1 moet dan worden verlaagd met'" = 0.5 * crbmd 

N = 3966 kN crbmd = 3966*103/(600*5350) = 1.24 N/mm2 

⇒ , 1 = 0.86 - 0.62 = 0.24 N/mrn2 

•2= 0.2 * fb * ~ * ke :S:: 7.0 * ke 
rb = 39 N/mm2 

ko = 1.0 
~ = 5/3 * (1 - cr\m/fb):,; 1.0 

'" = 0.5 * 1.24 = 0.62 N/mm2 

cr\md is de rekenwaarde voor de gemiddelde betondrukspanning in de doorsnede t.g.v. de normaalkracht. In de 
doorsnede is echter trekspanning aanwezig. ⇒ ~ = 1.0 
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, 2 = 0.2 * 39 * 1.0 * 1.0 = 7.8 N/mm2 ~ 7.0 * 1.0 = 7.0 N/mm2 

⇒ , 2 = 7.0 N/mm2 

⇒ dwarskrachtwapening nodig 

Beugels 0 10 FeB500 

A,v = ((-rd - , 1)*b*d)/(z*f,) = ((0.48 - 0.24)*600*0.9*5350)/(0.9*0.9*5350*435) = 0.37 mm2/mm 

Beugel is tweesnedig: A= 2 * 79 = 158 mm2 

Beugelafstand: A/A,v = 158/0.37 = 427mm 

Afronden op een veelvoud van 25 mm ⇒ Beugelafstand = 425 mm 

Volgens de voorschriften echter mag de h.o.h. afstand van horizontale staven in wanden niet grater dan 200mm zijn. 
De beugelafstand (horizontale staven) wordt dan 200 mm. 

B Benedendoorsnede schiif (h = Orn) 

Afmetingen onderdoorsnede schijf: h * b = 3000 * 600 mm2 

Maatgevende krachten (trek in schijf): 
■ in lengterichting van de doorsnede van de schijf: Vd = 1003 kN * 1.09 (wind)+ 306 kN (perm. bel. y=l.2, ver. 

bel. y=0.75) = 1399 kN 

Toetsing: 'd ~ 'u 
'd = V j(b*d) 

'd = 1399*103/(600 * 0.9*3000) = 0.86 N/mm2 

't 1 = 0.4 * fb * ki_ * kh * ✓3wo::::: 0.4 * fb 
fb = 2.15 N/mm2 

ki. = 1 
kh=l.6-h'.2:1.0 kh=l.6-3=-l.4 
Wo = 1.3/2 + 0.35/2 = 0.83 

⇒ 

, 1 = 0.4 * 2.15 * 1 * 1 * ✓3(0.83) = 0.81 N/mm2 
::::: 0.4 * 2.15 = 0.86 N/mm2 

⇒ , 1 = 0.86 N/mm2 

In de schijfis echter een trekkracht aanwezig: 1: 1 moet dan verlaagd warden met 'n = 0.5 * crbmd 

N = 3332 kN O'bmd= 3332*103/(600*3000) = 1.85 N/mm2 

⇒ , 1 = 0.86 - 0.93 N/mm2 = -0.07 N/mm2 = O N/mm2 

'tz = 0.2 * f b * ~ * ke ~ 7 .0 * ke 
rb = 39 N/mm2 

ke = 1.0 
~ = 1.0 (trek) 

'n = 0.5 * 1.85 = 0.93 N/mm2 
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-r2 = 0.2 * 39 * 1.0 * 1.0 = 7.8 N/mm2 
::; 7.0 * 1.0 = 7 N/mm2 

⇒ -r 2 =7N/mm2 

⇒ dwarkrachtwapening nodig 

Beugels 0 10 FeB500 
A,v = ((-rd - -r 1)*b*d)/(z*f.) = ((0.86 - 0)* 600 * 0.9*3000)/(0.9 * 0.9*3000 * 435) = 1.32 mm2/mm 

Beugel is tweesnedig: A= 2 * 79 = 158 mm2 

Beugelafstand: A/A,v= 158/1.32 = 120 mm 

Afronden op een veelvoed van 25 mm. ⇒ Beugelafstand (h.o.h.afstand horizontale staven) = 100 mm 
De oppervlakte van de doorsnede van de schijf wordt naar boven toe groter. Hierdoor wordt 'tct kleiner. De 
beugelafstand wordt dus naar boven toe groter. 

W APENING REGELS ST ABILITEITSW AND 

A 'Lichte' regels in stabiliteitswand 

Afmetingen doorsnede lichte regels: h * b = 800 * 600 rnrn2 

■ buigtrekwapening 

M = 1045 kNm * 1.09 (wind)+ 42 kNm (perm.be!. y=l.2, ver.bel.y=0.75)=1181 kNm 
N = 25 kN (perm.be!. y=l.2, ver.bel. y=0.75, trek: ongunstigste geval) 

G.T.B. 1990 10.2.a (h-d)/h = 0.10 FeB500 B65 

NJ(f\ * Ab) = 25*103/(39*800*600) = 0.0013 

Ni(f\*Ab) * e/h = 0.0013 * 47/0.8 = 0.076 e1 = 1181/2 5 = 4 7 m 

r=0.6 m0 = r * P = 0.6 * 2.6 = 1.56 A"= ro 0 * AJlOO = 1.56 * (800*600)/100 = 7488 mm2 

A,= A',= 0.5 * A,1 = 0.5 * 7488 = 3744 mm2 

■ toetsing dwarskracht 

8 025 A, = 3927 rnrn2 

Vd = 348 kN * 1.09 (wind)+ 42 kN (perm.be!. y=l.2, ver.bel. y=0.75) = 421 kN 

-rd = V J(b*d) = 421 * 103
/( 600*0.9*800) = 0.97 N/rnrn2 

kh = 1.6 - h ~ 1.0 kh = 1.6 - 3.5 = -1.9 ⇒ 

co 0 = A/(b*d) * 100 = 3744/(600*0.9*800) * 100 = 0.87 

-r 1 = 0.4 * 2.15 * 1.0 * 1.0 * ✓3 (0.87) = 0.82 N/mm2 ~ 0.4 * 2.15 = 0.86 N/mm2 

⇒ -r 1 = 0.86 N/mm2 

In enkele regels is echter een kleine trekkracht aanwezig: 
't I moet dan verlaagd worden met 'tn = 0.5 * crbmd 

N = 25 kN crbmd = 25* 103/(600*800) = 0.05 N/mm2 
'tn = 0.5 * 0.05 = 0.03 N/mm2 
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⇒ ,,= 0.86 - 0.03 = 0.83 N/mm2 

, 2 = 0.2 * 39 * 1.0 * 1.0 = 7.8 N/mm2
:::; 7.0 * 1.0 = 7 N/mm2 

⇒ ,2 =7 N/mm2 

'1 < 'd < '2 
Beugels 0 6 

⇒ dwarskrachtwapening nodig 
FeB500 

A,v = ((,d - , 1) * b * d)/(z * f,) = ((0.97 - 0.83) * 600 * 0.9 * 800)/(0.9 * 0.9 * 800 * 435) = 0.21 rnrn2/mm 

Beugel is tweesnedig: A, = 2 * 28 = 56 mm2 

Beugelafstand: A,IA,v = 56/0.21 = 267 mm 
Afronden op een veelvoud van 25 mm ⇒ 

B Onderste regel in stabiliteitswand 

Afmetingen doorsnede: h * b = 3500 * 600 mm2 

■ buigtrekwapening 

Beugelafstand = 250 mm 

M = 18324 kNm * 1.09 (wind)+ 187 kNm (perm.bel. y=l.2, ver.bel. y=0.75) = 20160 kNm 
N' = 522 kN druk (perm. bel. y=0.9, ver .bel = 0) 

G.T.B.1990 10.2.a (h-d)/h = 0.10 FeB500 B65 

e, = 20160/522 = 38.6 m N' i(f b *Ah)* e/h = 0.006 * 38.6/3.5 = 0.07 

r=0.6 Olo = 0.6 * 2.6 = 1.56 

A,= A',= 0.5 * 32760 = 16380 mm2 

■ toetsing dwarskracht 

A51 = 1.56 * (3500 * 600)/100 = 32760 rnrn2 

21 0 32 A,= 16884 mm2 

Vd = 6108 kN * 1.09 (wind)+ 192 kN (perm. bel y=l.2 ,ver. bel. y=0.75) = 6850 kN 

,d= Vi(b*d) = 6850*103/(600*0.9*3500) = 3.62 N/mm2 

kh = 1.6 - 3.5 = -1.9 ⇒ 

w0 = As/(b*d) * 100 = 16884/(600*0.9*3500) * 100 = 0.89 

, 1 = 0.4 * 2.15 * 1.0 * 1.0 * ✓3 (0.89) = 0.83 N/mm2 ~ 0.4 * 2.15 = 0.86 N/mm2 

⇒ , 1 = 0.86 N/rnrn2 

, 2 = 7 N/mm2 

⇒ Dwarskrachtwapening nodig 

Beugels (vertikale staven) 0 20 FeB500 
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A,v = (('rd - , 1) * b * d)/(z * f,) = ((3.62 - 0.86) * 600 * 0.9 * 3500)/(0.9 * 0.9 * 3500 * 435) = 4.23 mm2/mm 

Beugel is tweesnedig: A,= 2 * 314 = 628 mm2 

Beugelafstand: A,/A,v = 628/4.23 = 148 mm 

Afronden op een veelvoud van 25 mm. ⇒ Beugelafstand (h.o.h.afstand vertikale staven) = 125 mm 

W APENING STIJLEN ST ABILITEITSW AND 

A Brede stijl le verdieping t.m. l0e verdieping 

Afmetingen doorsnede stijl: h * b = 5350 * 600 rnm2 

■ buigtrekwapening 

Krachten in de onderste stijl zijn maatgevend. Bovendien is het geval waarbij t.g.v. alleen wind trek in de stijl 
aanwezig is maatgevend (kleinste drukkracht in de stijl). 
Buiging sterke as: 
M = 23594 kNm * 1.09 (wind) - 472 kNm (perm. bel. y = 0.9, ver. bel. y = 0) = 25245 kNm 
N = 6328 kN (perm. be!. y = 0.9, ver. bel. y = 0, druk) - 3797 kN * 1.09 (wind, trek)= 2189 kN (druk) 

Buiging zwakke as: 
M = 0.06 * 2189 kN = 131 kNm (t.g.v. min. excentriciteit) 
N=2189kN 

Er is sprake van dubbele buiging. Het moment om de zwakke as is veel kleiner dan 10% van het moment om de 
sterke as. Berekening op dubbele buiging kan dan volgens VBC 7.3.4.3 achterwege blijven. 

Buiging sterke as: 
GTB 1990 10.2.a (h - d)/h = 0.10 

e1 =25245/2189=11.5 

r= 0.3 ffi 0 = 0.3 * 2.6 = 0.78 

A,= A',= 0.5 * 25038 = 12519 mm2 

B65 FeB500 

Ast= 0.78 * (600*5350)/100 = 25038 mm2 

16 0 32 A= 12864 mm2 

Langs de lange zijden van de doorsnede moet om dezelfde reden als bij de 'poten' van de stabiliteitswand wapening 
warden aangebracht. Daarom worden aan beide zijden 20 staven 0 20 aangebracht. Ast= 40 * 314 = 12560 mm2 

ro 0 = 12560/(600*5350) * 100 = 0.39 

■ toetsing dwarskracht 

Onderste stijl: 

Yd= 1967 kN * 1.09 (wind)+ 180 kN (perm.be!. y = 1.2, ver. bel. y = 0.75) = 2324 kN 

'd = V/(b*d) = 2324*103/(600 * 0.9*5350) = 0.80 N/mm2 
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co 0 = 0.78/2 + 0.39/2 = 0.59 
-r 1 = 0.4 * 2.15 * 1.0 * 1.0 * ✓3 (0.58) = 0.72 N/mm2 ~ 0.4 * 2.15 = 0.86 N/mm2 

⇒ -r 1 = 0.86 N/mm2 

-rd < -r 1 Geen dwarskrachtwapening nodig. In wanden mag volgens de voorschriften de h.o.h.afstand van 
horizontale staven echter niet groter dan 200 mm zijn. Dus horizontale staven 0 10 h.o.h. afstand 200 mm. 

B Smalle stijl 1 le t.m. 12e verdieping 

Afmetingen doorsnede stijl: h * b = 3500 * 600 mm2 

■ buigtrekwapening 

Krachten in de onderste stijl zijn maatgevend. Bovendien is wederom bet geval waarbij t.g.v. alleen wind trek in de 
stijl aanwezig is maatgevend (kleinste drukkracht in stijl). 

Buiging sterke as: 

M = 2178 kNm * 1.09 (wind)+ 376 kNm (perm.bel. y= 1.2, ver.bel.y=0.75) = 2750 kNm 
N' = 678 kN (perm. bel. y = 0.9, ver.bel. y = 0,druk) - 604 kN * 1.09 (wind, trek)= 20 kN (druk) 

Het moment om de zwakke as t.g.v. de minimale beginexcentriciteit is zeer klein. Er wordt dus alleen gerekend met 
buiging om de sterke as. 

G.T.B. 1990 10.2.a (h-d)/h = 0.10 

N' j(f' b * Ab) = 20* 103/(39*3500*600) = 0.0002 

e1 = 2750/20 = 137.5 

r = 0.1 co 0 = 0.1 * 2.6 = 0.26 

A,= A',= 0.5 * 5460 = 2730 mm2 

B65 FeB500 

N'j(f'b * Ab) * e/h = 0.0002 * 137.5/3.5 = 0.01 

A51 = 0.26 * (3500*600)/100 = 5460 mm2 

9 020 A =2826mm2 

Langs de lange zijden van de doorsnede moet ook wapening worden aangebracht. Aan beide zijden worden daarom 
12 staven 0 20 aangebracht. Ast= 24 * 314 = 7536 mm2 co 0 = 7536/(3500*600) * 100 = 0.36 

■ toetsing dwarskracht 

Onderste stijl: 

V d = 328 kN * 1.09 (wind) + 9 kN (perm.be!. y = 1.2, ver. be!. 0. 75) = 367 kN 

-rd = V j(b*d) = 367* 103/(600*0.9*3500) = 0.19 N/mm2 

co 0 = 0.26/2 + 0.36/2 = 0.31 

, 1 = 0.4 * 2.15 * 1.0 * 1.0 * ✓3 (0.31) = 0.58 N/mm2 ~ 0.4 * 2.15 = 0.86 N/mm2 

⇒ t 1 = 0.86 N/mm2 

'd < -r 1 Geen dwarskrachtwapening nodig. In wanden mag echter de h.o.h.afstand van horizontale staven niet groter 
dan 200 mm zijn. Dus horizontale staven 0 10 h.o.h. afstand 200 mm. 
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Bijlage 3.9 

FUNDERING ST ABILITEITSW AND 

A Funderingsbalk tussen twee funderingsplaten 

Afmetingen doorsnede funderingsbalk: h * b = 1200 * 750 mm2 

■ buigtrekwapening 

M = 775 kNm * 1.09 (wind)+ 230 kNm (perm. bel. y=l.2, ver.bel. y=0.75) = 1075 kNm 
N = 948 kN (perm. be!. y=l.2, ver. bel. y=0.75) trek 

G.T.B. 1990 10.2.a (h - d)/h = 0.10 

Nj(f b * Ab) = 948*103/(39* 1200*750) = 0.03 

e1 = 1075/948 = 1.13 m 

r = 0.3 0)0 = 0.3 * 2.6 = 0.78 

A,= A',= 0.5 * 7020 = 3510 mm2 

■ toetsing dwarskracht 

B65 FeB500 

Nj(f b * Ab) * e/h = 0.03 * 1.13/1.2 = 0.03 

A,1 = 0.78 * (1200 * 750)/100 = 7020 mm2 

12 0 20 A,= 3768 mm2 

Vd = 228 kN * 1.09 (wind)+ 98 kN (perm. bel. y=l.2, ver. bel. y=0.75) = 347 kN 

'd = V j(b*d) = 347*103/(750*0.9*1200) = 0.43 N/mm2 

kh = 1.6 - h ~ 1.0 kh = 1.6 - 1.2 = 0.4 ⇒ 

ro 0 = A/(b * d) * 100 = 3768/(750*0.9*1200) * 100 = 0.47 

, 1 = 0.4 * 2.15 * 1.0 * 1.0 * ✓3 
( 0.47) = 0.67 N/mm2 ~ 0.4 * 2.15 = 0.86 N/mm2 

⇒ , 1 = 0.86 N/mm2 

In de doorsnede is echter een trekkracht aanwezig: , 1 moet dan warden verlaagd met 'n = 0.5 * crbmd 

crbmd = 948* 103/(1200*750) = 1.05 N/mm2 •n = 0.5 * 1.05 = 0.53 N/mm2 

⇒ , 1 = 0.86 - 0.53 = 0.33 N/mm2 

, 2 = 7 N/mm2 

⇒ Dwarskrachtwapening nodig 

Beugels 0 6 FeB500 

A,v = ((,d - t' 1) * b * d)/(z * f,) = ((0.43 - 0.33)*750*0.9* 1200)/(0.9*0.9* 1200*435) = 0.19 mm2/mm 

Beugel is tweesnedig: A,= 2 * 28 = 56 mm2 

27 



Beugelafstand: AjA,v= 56/0.19 = 295 mm 

Afronden op een veelvoud van 25 mm ⇒ Beugelafstand = 275 mm 

B Funderingsplaten onder 'poten' stabiliteitswand 

Afmetingen funderingsplaat: I* b * h = 6400 * 5000 * 1200 mm3 

1 Toetsing dwarsdoorsnede funderingsplaat: h * b = 1200 * 5000 mm2 

■ buigtrekwapening beneden 

2870 kN * 1.3 m = 3731 kNm: 3731 kNm * 1.09 = 4067 kNm (wind;funderingspalen) 
2314 kN * 1.3 m = 3008 kNm (perm.bel.y=l.2,ver.bel.y=0.75;funderingspalen) 
135 kN/m * 1. 7 m * 0.85 m = 195 kNm (perm.bel.y=0.9;funderingsplaat) 

M,01 = 4067 + 3008 - 195 = 6880 kNm 

d = h - c - ½ * 0 hfd.wap. = 1200 - 30 - ½ * 32 = 1154 mm 

Mu = ¾ * Xu * f b * b * ( d - 7 /18 * xu) 

6880*106 =¾*Xu * 39 * 5000 * (1154 - 7/18 * xu) 

Mu= f, *A,* (d - 7/18 * xu) ⇒ 

⇒ xu=41 mm 

6880*106 =435*A,*(1154-7/18*41) ⇒ A,=13898mm2 

0) 0 = Aj(b * d) * 100 = 13898/(5000* 1154) * 100 = 0.24 < ro 0 ;,in = 0.27 

⇒ A,= 0.27 * (5000*1154)/100 = 15579 mm2 

⇒ 20 0 32 A,= 16080 mm2 

■ buigtrekwapening boven 

3 731 kNm * 1.09 = 4067 kNm ( wind;funderingspalen) 
1608 kN * 1.3 m = 2090 kNm (perm.bel.y=0.9,ver.bel.=O;funderingspalen) 
180 kNm * 1.7 m * 0.85 m = 260 kNm (perm.bel.y=l.2;funderingsplaat) 

M,01 = 4067 - 2090 + 260 = 2237 kNm 

d = h - c - ½ * 0 hfd.wap.= 1200 - 30 - ½ * 20 = 1160 mm 

2237*106 =¾*Xu * 39 * 5000 * (1160 - 7/18 * xu) 

2237*106 = 435 *A,* ( 1160 - 7/18 * 13) ⇒ 

Ol 0 =4452/(5000*1154) *JOO= 0.08 < O)omin = 0.27 

⇒ xu= 13 mm 

A,=4452 mm2 

Volgens de VBC 9.9.2.1 hoeft er echter nooit meer wapening dan 1.5 maal het berekende percentage aanwezig te 
zijn: Dusro 0 = 1.5 * 0.08=0.12 
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⇒ A,= 0.12 * (5000*1160)/100 = 6960 mm2 

⇒ 23 020 A,= 7222 mm2 

■ toetsing dwarskracht 

2870 kN * 1.09 = 3128 kN (wind;funderingspalen) 
2314 kN (perm.bel.y=l.2,ver.bel.y=0.75; funderingspalen) 
135 kN/m * 1. 7 m = 230 kN (perm.bel.y=0.9;funderingsplaat) 

vd = 3128 + 2314- 230 = 5212 kN 

'd = vd /(b * d) = 5212*103/(5000*1154) = 0.90 N/mm2 

kh = 1.6 -1.2 = 0.4 

ro 0 = 16080/(5000* 1154) * 100 = 0.28 

⇒ 

, 1 = 0.4 * 2.15 * 1.0 * 1.0 * ✓3 (0.28) = 0.56 N/mm2 ~ 0.86 N/mm2 

⇒ , 1 = 0.86 N/mrn2 

, 2 = 7 N/mm2 

⇒ Dwarskrachtwapening nodig 

Haarspelden 0 8 FeBS00 

A,v = ((,d - , 1) * b * d)/(z * f,) = ((0.90 - 0.86)*5000* 1154)/(0.9*1154*435) = 0.51 mm2/mm 

Telkens twee haarspelden: A, = 2 * 50 = 100 mm2 

h.o.h. afstand haarspelden: A/A,v =100/0.51 = 196 mm 

Afronden op een veelvoud van 25 mm: ⇒ h.o.h. afstand haarspelden = 175 mm 

2 Toetsing lengtedoorsnede funderingsplaat: h * b = 1200 * 6400 mm2 

■ buigtrekwapening beneden 

2870 kN/4 * 1.8 m + 2484 kN/4 * 1.8 m + 2062 kN/(4*2) * 1.8 m + 2870 kN/4 * 0.4 m + 2484 kN/4 * 0.4 m + 
2062 kN/(4*2) * 0.4 m = 3512 kNm (zwaarst belaste helft van de doorsnede van de funderingsplaat) 
Md = 3512 kNm * 2 * 1.09 = 7656 kNm (wind;funderingspalen;hele doorsnede funderingsplaat) 

(2314 kN + 2492 kN + 2601 kN + 257lkN + 2474 kN)/4 * (1.g + 0.4) = 6849 kNm 
(perm.bel.y=l .2. ver.bel.y=0. 75 ;funderingspalen;hele doorsnede funderingsplaat) 

6.4 m * 1.2 m * 25 kN/m3 * 0.9 * 2.2 m * I. Im= 418 kNm (perrn.bel.y=0.9;funderingsplaat;hele doorsnede 
funderingsplaat) 

M,01 = 7656 + 6849 - 418 = 14087 kNm (hele doorsnede funderingsplaat) 

d = h - c - 0 wap.eerste laag - ½ 0 wap.tweede laag 
d = 1200 - 30 - 32 - ½*32 = 1122 mm 
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14087*106 =¾*Xu * 39 * 6400 * (1122 - 7/18 * Xu) ⇒ Xu =69 mm 

14087*106 = 435 *A,* (1122 - 7/18 * 69) ⇒ A, = 29574 mm2 

m0 =29574/(6400*1122) * 100=0.41 >momin=0.27 

⇒ 37 0 32 A,= 29748 mm2 

■ buigtrekwapening boven 

7656 kNm (wind; funderingspalen; hele doorsnede funderingsplaat) 

(1608 kN + 1732 kN + 1807 kN +1787 kN + 1721 kN)/4 * (1.8 + 0.4) = 4760 kNm 
(perm. bel.y=0. 9, verbel. =0;funderingspalen;hele doorsnede funderingsplaat) 

6.4 m * 1.2 m * 25 kN/m3 * 1.2 * 2.2 m * 1.1 m = 558 kNm (perm.bel.y=l.2;funderingsplaat; hele doorsnede 
funderingsplaat) 

M,01 = 7656 - 4760 + 558 = 3454 kNm (hele doorsnede funderingsplaat) 

d = h - c - 0 wap.eerste laag - ½ wap.tweede laag 
d = 1200 - 30 - 20 - ½*20 = 1140 mm 

3454*106 =¾*Xu * 39 * 6400 * (1140 - 7/18 * Xu) 

3454*106 = 435 *A,* (1140 - 7/18 * 16) ⇒ 

⇒ Xu= 16 mm 

A,= 7002 mm2 

ffio = Aj(b * d) * 100 = 7002/(6400*1140) * 100 = 0.10 < O)Omin = 0.27 

Volgens de VBC 9.9.2.1 hoeft er echter nooit meer wapening dan 1.5 maal het berekende percentage aanwezig te 
zijn. Dus m0 = 1.5 * 0.10=0.15 

⇒ A,= 0.15 * (6400*1140)/100 = 10944 mm2 

⇒ 35 020 A, = 10990 mm2 

■ toetsing dwarskracht 

(2870 kN/4 + 2484 kN/4 + 2062 kN/(4*2)) * 2 = 3193 kN (zwaarst belaste helft van de doorsnede van de 
funderingsplaat) 
V d == 3193 * 2 * 1.09 = 696 I kN ( wind;funderingspalen;hele doorsnede funderingsplaat) 

(2314 kN/4 + 2492 kN/4 + 2601 kN/4 + 2571 kN/4 + 2474 kN/4) * 2 = 6226 kN 
(perm. bel. y= 1. 2, ver. be!. y=0. 7 5 ;funderingspalen;hele doorsnede funderingsplaat) 

6.4 m * 1.2 m * 25 kN/mm2 * 0.9 * 2.2 m == 380 kN (perm.bel.y=0.9;funderingsplaat;hele doorsnede 
funderingsp laa t) 

vd == 6961 + 6226 - 380 = 12807 kN 

'ct == V/(b * d) = 12807* 103/(6400* 1122) == 1.78 N/mm2 
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kh = 1.6 - 1.2 = 0.4 ⇒ 

ro 0 = A/(b * d) * 100 = 29748/(6400*1122) * 100 = 0.41 

, 1 = 0.4 * 2.15 * 1.0 * 1.0 * ✓3 (0.41) = 0.64 N/mm2 ~ 0.4 * 2.15 = 0.86 N/mm2 

⇒ , 1 = 0.86 N/mm2 

⇒ Dwarskrachtwapening nodig 

Haarspelden 0 32 FeB500 

A,v = ((td - t 1) * b * d)/(z * f,) = ((1.78 - 0.86)*6400* 1122)/(0.9* 1122*435) = 15.04 N/mm2 

Telkens twee haarspelden: A,= 2 * 804 = 1608 mm2 

h.o.h. afstand haarspelden: A,IA,v = 1608/15.04 = 107 mm 

Afronden op een veelvoud van 25 mm ⇒ h.o.h. afstand haarspelden = 100 mm 

C Funderingspalen onder funderingsplaten stabiliteitswand 

Als funderingspalen is gekozen voor buisschroefpalen met een diameter van 560 mm. 
De uiterst opneembare drukbelasting is 1500 kN en de uiterst opneembare trekbelasting is 600 kN. 

■ toetsing maximale drukbelasting aan uiterst opneembare drukbelasting 

maximale drukbelasting per paal: (2870 kN* 1.09)/4 (wind)+ 2314 kN/4 (perm.bel.y=l.2,ver.bel.y=0.75) =136lkN 

1361 kN < 1500 kN voldoet dus 

■ toetsing maximale trekbelasting aan uiterst opneembare trekbelasting 

maximale trekbelasting per paal: (2870 kN* 1.09)/4 (wind) - 1608 kN/4 (perm.bel.y=0.9.ver.bel.=O) =380 kN 

380 kN < 600 kN voldoet dus 
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Bijlage 3.10 

UITKRAGENDE PREFAB GEVELELEMENTEN 

Bepaling rekenwaarden belastingen gevelelement in gebruikstoestand: 

Uiterste grenstoestand: 
Permanente belasting y = 1.2 Veranderlijke belasting y = 1.5 

0nderregel: -beton 1 * 0.2 * 25 5 kN/m 
-afwerking 0.8 kN/m + 

5.8 kN/m q1 = 5.8 * 1.2 = 7.0 kN/m 

Bovemegel: -beton 1 * 0.2 * 25 = 5 kN/m 
-afwerking = 0.8 kN/m 
-vloerplaten 6.3 * 4.5 =28.4 kN/m 

-druklaag 6.3*0.125 = 0.8 kN/m+ 
35.0 kN/m 

-ver. bel. vloeren 6.3 * 2.5 = 15.8 kN/m 
Ch = 35.0 * 1.2 + 15.8 * 1.5 = 65.7 

kN/m 

Brede stijl: -beton 0.75 * 0.2 * 25 = 3.8 kN/m 
-afwerking 0.75 * 0.75 = 0.6 kN/m + 

4.4 kN/m q3 = 4.4 * 1.2 = 5.3 kN/m 

Smalle stijl: -beton 0.3 * 0.2 * 25 = 1.5 kN/m 
-afwerking 0.75 * 0.3 =0.2 kN/m + 

Ligger kopgevel: -beton 
-borstwering 

1.7 kN/m q4 = 1.7 * 1.2 = 2.0 kN/m 

6.3*0.7*0.3*25 =33.1 kN 
6.3*0.1*1*25 =15.8 kN 

-afwerking 6.3 * 1.5 =9.5 kN+ 
58.4 kN p 1 = 58.4 * 1.2 = 70.1 kN 

Bruikbaarheidsgrenstoestand: 
Permanente belasting y = 1.0 Veranderlijke belasting y = 1.0 

Onderregel: 
Bovemegel: 
Brede stijl: 
Smalle stijl: 
Ligger kopgevel: 

Hijsen uit de mal 

Onderregel: 
Bovemegel: 
Brede stijl: 
Smalle stijl: 

q5 = 5.8 * 1.0 = 5.8 kN/m 
q6 = 35.0 * 1.0 + 15.8 * 1.0 = 50.8 kN/m 
q7 = 4.4 * 1.0 = 4.4 kN/m 
q8 = 1.7 * 1.0 = 1.7 kN/m 
p2 = 58.4 * 1.0 = 58.4 kN 

y = 1.5 

q9 = 5 * 1.5 = 7.5 kN/m 
q10 = 5 * 1.5 = 7.5 kN/m 
q 11 = 3.8 * 1.5 = 5.7 kN/m 
q 12 = 1.5 * 1.5 = 2.3 kN/m 
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Transport y = 2.2 

Onderregel: 
Bovenregel: 
Brede stijl: 
Smalle stijl: 

q13 = 5 * 2.2 = 11 kN/m 
q 14 = 5 * 2.2 = 11 kN/m 
q 15 = 3.8 * 2.2 = 8.4 kN/m 
q16 = 1.5 * 2.2 = 3.3 kN/m 

INVOERSNEDEGROOTHEDEN 

B65 E langeduur = E/(1 +¾*qi)= 38500/(1 + ¾*2.2) = 14528 N/mm2 = 1.5*107 kN/m2 

boven-en onderregel Ell 
II= 0.017 m4 

h*b = 1 * 0.2 m2 stijlen naast stabiliteitswand EI2 h*b = 0.75 * 0.2 m2 
12 = 0.0074 m4 

Al =0.2 m2 A2 = 0.15 m2 
WI= 0.033 m3 W2 =0.019m3 

smalle stijl EI3 h*b = 0.3 * 0.2 m2 stijl dragende gevel EI4 h*b = 0.8 * 0.2 m2 
I3 = 0.0005 m4 14 = 0.009 m4 
A3 =0.06 m2 A4 = 0.16 m2 
W3 = 0.003 m3 W4 = 0.021 m3 

oneindig stijve staven Eloo 
loo= 2 m4 
Aoo = 20m2 
Woo =4 m3 

BEREKENING VOORGESP ANNEN GEVELELEMENT UITKRAGING 

Boven- en onderregel: 

Afmetingen doorsnede boven- en onderregel: h * b = 1000 * 200 mm2 

l = 1/12 * 200 * 10003 = 1.67* 1010 mm4 

A = 200 * 1000 = 200000 mm2 

W = 1/6 * 200 * 10002 = 3.33* 107 mm3 

Beton B65 
i::\p1 = 1.75 %@ 

i::\u = 3.50 %@ 

fb = 39 N/mm2 

fbm = 4.3 N/mm2 

E '1,oc =f Ji::' bpi = 22286 N/mm2 

Staal FeP 1860 
fpurep = 1860 N/mm2 

fpu = 1690 N/mm2 

fP = 1450 N/mm2 

EP = 2*10 5 N/mm2 

to 9pu = 0.9fp/Ep = 7 .605 '%@ 
tpu = 35 %@ 

Aanvangsvoorpanning: crpi = 75 % van fpurep = 1395 N/mm2 

Werkvoorspanning: crpw = 0.79 * crp; = 1102 N/mm2 

In zowel de boven- als de onderregel zijn 22 strengen 0 12.9 mm aangebracht ⇒ AP = 2200 mm2 

Werkvoorspankracht: Fpw = crpw * AP = 1102 * 2200 = 2.42*106 N = 2420 kN 

A Toetsing optredende betondruk- en buigtrekspanning aan de toelaatbare betondruk- en buigtrekspanning ldag na 
het storten (hijsen uit de ma!): 
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rb, = 27.0 N/mm2 B45 
fbmt = 3.3 N/mm2 

F · = cr. * A = 1395 * 2200 = 3 07*106 N = 3070 kN pt p, p . 
Maatgevend moment = 12 kNm 

- F p/ Ab - MIW 2: r bt 
-3070*103/200000 - 12*106/3.33*107 2:-27.0 
-15.7 > -27.0 voldoet dus 

- Fp/Ab + M/W S fbmt 
-3070*103/200000 + 12*106/3.33*107 s 3.3 
-15.0 < 3.3 voldoet dus 

B Toetsing optredende betondruk- en buigtrekspanning aan de toelaatbare betondruk- en buigtrekspannig 28 dagen 
na het storten (transport en gebruikstoestand): 
f b = 0.75 * 39.0 = 29.3 N/mm2 

fbm = 4.3 N/mm2 

Fpw = 2420 kN Maatgevend moment= 531 kNm 

-FPJAb - MIW 2: rb 
-2420* 103/200000 - 531 * 106/3.33* 107 2: -29.3 
-28.0 > -29.3 voldoet dus 

-FpjAb + M/W S fbm 
-2420*103/200000 + 531 *106/3.33*107 s 4.3 
3.8 < 4.3 voldoet dus 

Bezwij kmoment 

Uitgangspunten: 0.9fpu < crp < fpu 
1521N/mm2 < crP < 1690 N/mm2 

2 Eo 9pu < Eptot < Epu 
7 .605 %. < Eptot < 35 %. 

Verwaarlozing voorspanstaal in drukzone: 
K.rachtenevenwicht in doorsnede: N' b = NP d = 830 mm 
N\ =¾*Xu * f b * b =¾*Xu * 39.0 * 200 = 5850 * Xu N 
NP= crP * AP 

b = 200 mm 

= 1521 + (Eptot - 7.605*10-3)/(35*10-3 
- 7.605*10-3

) * (1690 - 1521) 

= 1521 + (Eptot - 7.605*10-3)/27.395*10-3 * 169 N/mm2 

= 2.01 * 10-3 + 2905/xu * 10-3 

⇒ crP = 1521 + 2.01 *10-3 + 2905/x *10-3 
- 7.605*10-3 * 169 

27.395*10-3 

34 



5850 *Xu= [1521 + 2905/xu * 10·3 
- 5.595*10·3 * 169] * 1100 

- 27.395*10"3 

5850 * x/- 1635133 * Xu - 19713068 = 0 
Xu= 291.1 mm 

N\ = 8550 * 291.1 = 1702935 N = 1703 kN 

NP= [ 1521 + 2905/291.1 * 10·3 
- 5.595*10·3 * 169] * 1100 = 1702852 N = 1703 kN 

27.395*10"3 

Eptol = 2.01 * 10·3 + 2905/291.1 * 10·3 = 11.99* 10·3 voldoet 

crP = 1548 N/mm2 voldoet 
Mu= N\ * (d - 7/18 * xu) = 1703*103 * (830 - 7/18 * 291.1) = 1.22*109 Nmm = 1220 kNm 
Md = 531 kNm 
Md < Mu voldoet dus 

Toetsing dwarskracht 

De berekening op dwarskracht is gelijk aan niet-voorgespannen constructies. 

Onderregel: vdmax = 123 kN 
'td = V /(b*d) 
'td = 123*103/(200*830) = 0.74 N/mm2 

't 1 = 0.4 * fb * k,. * kh * ✓3 ro 0 ~ 0.4 * fb 
fb = 2.15 N/mm 
k,. = 1.0 
kb = 1.6 - h ~ 1.0 kh = 1.6 - 1 = 0.6 

ro 0 = A/(b*d) * 100 = 1100/(200*830) * 100 = 0.66 

't 1 = 0.4 * 2.15 * 1.0 * 1.0 * ✓3 (0.66) = 0. 75 N/mm2 ~ 0.4 * 2.15 = 0.86 N/mrn2 

⇒ •1 = 0.86 N/mm2 

Geen dwarskrachtwapening nodig 

Volgens de betonvoorschriften dienen in balken echter altijd beugels te worden aangebracht met een h.o.h.afstand 
va::1 ten hoogste 300 mm. 
Dus beugels 0 5 - 300 

Bovemegel: V dmax = 265 kN 
'td = V /(b*d) 
'td = 265* 103/(200*830) = 1.60 N/mm2 

't 1 = 0.86 N/mm2 

'td > •1 
De waarde van 't 1 mag bij normaaldrukkrachten echter worden verhoogd met: 't0 = 0.15 * cr\md 

cr\md = 2420*103/200000 = 12.1 N/mm2 

⇒ • 1 = 0.86 + 1.82 = 2.68 N/mm2 

•n = 0.15 * 12.l = 1.82 N/mm 
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⇒ Geen dwarskrachtwapening nodig 

Beugels 0 5 - 300 

Brede stijl: 

Afmetingen doorsnede stijl: h * b = 750 * 200 mm2 

I= 1/12 * 200 * 7503 = 7.03*109 mm4 

A= 750 * 200 = 150000 mm2 

W = 1/6 * 200 * 7502 = 1.88* 107 mm3 

Aanvangsvoorspanning: 
Werkvoorspanning: 

crp; = 1395 N/mm2 

crpw = 1102 N/mm2 

In de stijl zijn 16 strengen 0 12.9 mm aangebracht. ⇒ AP = 1600 mm2 

W erkvoorspankracht: F = cr * A = 1102 * 1600 = 1 7* 106 N = 17 60 kN pw pw p · 

A Toetsing optredende betondruk- en buigtrekspanning aan de toelaatbare betondruk- en buigtrekspanning 1 dag na 
het storten (hijsen uit de mal): 
f bt = 27 N/mm2 B45 
fbmt = 3.3 N/mm2 

F-=cr-*A =1395* 1600=223*106 N=2230kN p, pi p . 
Maatgevend moment = 4 kNm 
N' = 29 kN (druk) 

-Fp/Ab - M/W - N'/Ab2 fbt 
-2230* 103/150000 - 4* 106/1.88*107 

- 29*103/150000 2 -27.0 
-15.3 > -27.0 voldoet 

N = 29 kN (trek ) 

-Fp/Ab + M/W + N/Ab $: fbm 
-2230*103/150000 + 4*106/1.88*107 + 29*103/150000 $: 3.3 
-14.5 < 3.3 voldoet 

B Toetsing optredende betondruk- en buigtrekspanning aan de toelaatbare betondruk- en buigtrekspanning 28 dagen 
na het storten (transport en gebruikstoestand): 
fb = 0.75 * 39.0 = 29.3 N/rnm2 

fbm = 4.3 N/mm2 

Fpw = 1760 kN Maatgevend moment= 276 kNm 
N' = 124 kN (druk) 

- Fp✓Ab - N'/Ab - M/W 2 f b 
-1760*103/150000- 124*103/150000- 276*106/1.88*107 2 -29.3 
-27.2 > -29.3 voldoet 

N' = 124 kN (druk) 

-fp✓Ab + M/W - N'/Ab $; fbm 
-1760* 103/150000 + 276* 106/1.88* 107 

- 124* 103/150000 $: 4.3 
2.1 < 4.3 voldoet 
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Bezwijkmoment 

V erwaarlozing voorspanstaal in drukzone. 
Krachtenevenwicht in doorsnede: N' b = NP d = 625 mm b=200mm 
N\ =¾*Xu * f b * b =¾*Xu * 39.0 * 200 = 5850 * Xu N 
NP= crP * AP 

= 2.01 * 10-3 + 2188/xu * 10-3 

eptot invullenincrP: ⇒ crP= 1521 + 2.01*10-3 +2188/x * 10·3 -7.605*10-3 * 169 
27.395*10-3 

5850*xu=[1521 + 2188/xy* 10-3 -5.595*10-3 * 169]*800 
27.395*10-3 

5850 * x}- 1189188 * Xu - 10798233 = 0 
Xu= 212.0 mm 

N\ = 5850 * 212.0 = 1240200 N = 1240 kN 

Np= [ 1521 + 2188/212.0 * 10-3 
- 5.595*10-3 * 169] * 800 = 1240123 N = 1240 kN 

27.395*10-3 

gptot = 2.01 *1Q·3 + 2188/212.0 * 10-3 = 12.33*10-3 voldoet 

crP = 1550 N/mm2 voldoet 

Mu= N\ * (d - 7/18 * xu) = 1240*103 * (625 - 7/18 * 212.0) = 6.73*108 Nmm = 673 kNm 
Md = 276 kNm 

voldoet 

Toetsing dwarskracht 

V dmax = 332 kN 
'd = V/(b*d) 
'ct = 332* 103/(200*625) = 2.66 N/mm2 

't 1 = 0.4 * fb * ki. * kh * ✓3 m0 ~ 0.4 * fb 

fb = 2.15 N/mm2 

kA=l.O 
kh = 1.6 - h ~ 1.0 kh = 1.6 - 0.75 = 0.85 ⇒ 

m0 = AJ(b*d) * 100 = 800/(200*625) * 100 = 0.64 

1 1 = 0.4 * 2.15 * 1.0 * 1.0 * ✓3 (0.64) = 0.74 N/mm2 ~ 0.4 * 2.15 = 0.86 N/rnm2 

⇒ 1 1 = 0.86 N/rnm2 

'd > 'J 
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De waarde van 11 mag echter bij normaaldrukkrachten worden verhoogd met: 1n = 0.15 * cr\md 

cr\md = 1760*103/(200*750) = 11.7 N/mm2 1" = 0.15 * 11.7 = 1.76 N/mm2 

⇒ 11 = 0.86 + 1.76 = 2.62 N/mm2 

12 = 0.2 * f\ * k,, * ke :-,; 7.0 * ke 
rb = 39.0 N/mm2 

ke = 1.0 
k,, = 5/3 * (1 - cr\mjf b) :-,; 1.0 k,, = 5/3 * (1 - 11.7/39.0) = 1.2 

-r2 = 0.2 * 39.0 * 1.0 * 1.0 = 7.8 N/mm2 
:-,; 7.0 * 1.0 = 7 N/mm2 

⇒ 12 = 7N/mm2 

11 < 1d < 12 Dwarskrachtwapening nodig 

Beugels 0 5 FeB500 

⇒ k,, = 1.0 

A,v = ((1d - 11) * b * d)/(z * f,) = ((2.66 - 2.62) * 200 * 625)/(0.9 * 625 * 435) = 0.02 mm2/mm 

Beugel is tweesnedig A, = 2 * 20 = 40 mm2 

Beugelafstand: A/A,v = 40/0.02 = 2000 mm 

⇒ Beugelafstand is 300 mm 

Verbindingen prefab gevelelement met schijf en dragende gevel 

Deze verbindingen worden belast op een moment, een dwarskracht en een normaalkracht. 
Afmetingen doorsnede verbindingen: h * b = 1000 * 200 mm2 

Verbinding onderkant gevelelement: 

Md=219 kNm vd =255 kN N' d = 332 kN ( druk) 

Buigtrekwapening 

De buigtrekwapening bestaat uit lusverbindingen. 
(h-d) = ea. 100 mm (h-d)/h = 100/1000 = 0.1 GTB 1990 10.2.a. FeB500 B65 

e1 = 219/332 = 0.66 m N' j(f b * Ab) * e/h = 0.04 * 0.66/1 = 0.03 

r = 0.1 ro 0 = r * ~ = 0.1 * 2.6 = 0.26 A,1 = ro 0 * Ai/100 = 0.26 * (200* 1000)/100 = 520 mm2 

A,= A',= 0.5 * A,1 = 0.5 * 520 = 260 mm2 

Lus ( dubbelsnedig): 2 lussenparen 0 10 = 4 * 79 = 316 mm2 

Toetsing dwarskracht 

vd = 255 kN 
1d = V/(b*d) = 255* 103/(200*900) = 1.42 N/mm2 
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, 1 = 0.4 * fb * k,. * kh * ✓3 ro 0 ~ 0.4 * fb 
fb = 2.15 N/mm2 

k,. = 1.0 
kh = 1.6 - h ~ 1.0 kh = 1.6 -1 = 0.6 ⇒ 

OJ 0 = A/(b*d) * 100 = 316/(200*900) * 100 = 0.18 

, 1 = 0.4 * 2.15 * 1.0 * 1.0 * ✓3 (0.18) = 0.49 N/mm2 ~ 0.4 * 2.15 = 0.86 N/rnm2 

⇒ , 1 = 0.86 N/mm2 

In de doorsnede is een normaaldrukkracht aanwezig en rnag , 1 worden verhoogd met: , 0 = 0.15 * cr\md 

cr\md = 332*103/(200*1000) = 1.66 N/mrn2 
'" = 0.15 * 1.66 = 0.25 N/mrn2 

⇒ , 1 =0.86+0.25=1.11N/mrn2 

•2 = 0.2 * f b * k_ * ~ S 7.0 * ~ 
r b = 39 N/rnrn2 

~= 1.0 
k. = 5/3 * (1 - cr\m/f 6) s 1.0 k. = 5/3 * ( 1 - 1.66/39) = 1.6 

, 2 = 0.2 * 39 * 1.0 * 1.0 = 7.8 N/mm2 s 7.0 * 1.0 = 7 N/mm2 

⇒ , 2 = 7 N/rnrn2 

Dwarskrachtwapening nodig 

Beugels 0 5 FeB500 

⇒ k.= 1.0 

A,v = (( ,d -, 1) * b * d)/(z * f,) = (( 1.42 - 1.11) * 200 * 900)/(0.9 * 900 ,i. 435) = 0.16 mm2 

Beugel is tweesnedig: A,= 2 * 20 = 40 rnm2 

Beugelafstand: A/ A,v = 40/0.16 = 250 mm 

Dwarswapening 

VBC 9.15.2 
De oppervlakte A,d van de totale doorsnede van de dwarswapening moet worden bepaald uit: 

a = 0.5 + 0.05 * s/0k s 1 a= 0.5 + 0.05 * 50/10 = 0.75 s 1 ⇒ a= 0.75 

A,d ~ 79 * (435/2.15 * 1/(0.75 * ( 40 + 1.6 * 500/10)) - 4) = -138 mrn2 (negatief) 
Volgens de formule is geen dwarswapening nodig. Voor de veiligheid wordt echter toch 
dwarswapening aangebracht. 2 0 8 A = 100 mm2 

Verbinding bovenkant gevelelement: 

Md =316 kNm vd = 202 kN Nd= 332 kN (trek) 

Buigtrekwapening 

De buigtrekwapening bestaat uit lusverbindingen. 
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(h-d) = ea. 150 mm (h-d)/h = 150/1000 = 0.15 GTB 1990 10.2.b. FeB500 B65 

Nj(f\*Ab) = 332*103/(39*200*1000) = 0.04 

e1 = 316/332 = 0.95 Nj(f b * Ab) * e/h = 0.04 * 0.95/1 = 0.04 

r = 0.4 ro 0 = r * P = 0.4 * 2.6 = 1.04 A,1 = ro 0 * AJlOO = 1.04 * (200* 1000)/100 = 2080 mm2 

A,= A',= 0.5 * A,1 = 0.5 * 2080 = 1040 mm2 

Lus ( dubbelsnedig): 2 lussenparen 0 20 = 4 * 314 = 1256 mm2 

Toetsing dwarskracht 

vd = 202kN 
'd = Vj(b*d) = 202*103/(200*850) = 1.19 N/mm2 

ro 0 = A/(b*d) * 100 = 1256/(200*850) * 100 = 0.74 
, 1 = 0.4 * 2.15 * 1.0 * 1.0 * ✓3 (0.74) = 0.78 N/mm2 ~ 0.4 * 2.15 = 0.86 N/mm 
⇒ , 1 = 0.86 N/mm2 

In de schijfis echter een trekkracht aanwezig: , 1 moet dan verlaagd worden met , 0 = 0.5 * crbmd 

crbmd= 332*103/(200*1000) = 1.66 N/mm2 
,

0 
= 0.5 * 1.66 = 0.83 N/mm2 

⇒ , 1 = 0.86 - 0.83 = 0.03 N/mm2 

k,, = 1.0 (trek) 
, 2 = 0.2 * 39 * 1.0 * 1.0 = 7.8 N/mm2 s 7.0 * 1.0 = 7 N/mm2 

⇒ , 2 =7 N/mm2 

Dwarskrachtwapening nodig 

Beugels 0 8 FeB500 

A,v = ((,r , 1) * b * d)/(z * f,) = ((1.19 - 0.03) * 200 * 850)/(0.9 * 850 * 435) = 0.59 mm2 

Beu gel is tweesnedig: As = 2 * 50 = 100 mm2 

Beugelafstand: A/A,v= 100/0.59 = 169 mm 

Afronden op een veelvoud van 25 mm. 

Dwarswapening 

VBC 9.15.2 

o: = 0.5 + 0.05 * 50/20 = 0.63 s I ⇒ 

⇒ Beugelafstand = 150 mm 

o: = 0.63 

A,d;::: 314 * ( 435/2.15 * 1/( 0.63 * ( 40 + 1.6 * 500/20)) - 4) = 5 mm2 

Volgens de formule is zeer weinig dwarswapening nodig. 
2 0 8 A = 100 mm2 
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1ndsnaam UITKRST 
~et : 
_ing 
1 8/6/2000 
=====---==-=-----=====---=-----========================================== 

~eningsresultaten van programma PC-FRAME 
Versie 4.03 Nov 1994 

~den: lengte 
kracht 
hoek 

.eem specificatie 

~nopen 
:taven 
>rofielen 
>plegg ingen 

m 
kN 
rad 

1oorgeschreven verplaatsingen 
lelastinggevallen 
~lastingcombinaties 
:noopbelastingen 
:taafbelastingen 



chnische Universiteit Eindhoven 
oject 

oopcoordinaten 
============================----====== 
Knoop 
nummer 

X 
coordinaat 

(m) 

y 
coordinaat 

(m) 
==============================-======= 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

0.0000 
0.4000 
0.8000 
0.4000 
0.4000 
0.0000 
0.4000 
0.8000 
2.5000 
2.9000 
3.2500 
2.9000 
2.9000 
2.5000 
2.9000 
3.2500 
3.3500 
3.5000 
3.6500 
3.3500 
3.5000 
3.6500 
3.7500 
4.1000 
4.5000 
4.1000 
3.7500 
4.1000 
4.5000 
4.1000 
8.6000 
8.7500 
8.6000 
8.6000 
8.6000 
8.7500 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.5000 
2.1000 
2.6000 
2.6000 
2.6000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.5000 
2.1000 
2.6000 
2.6000 
2.6000 
2.6000 
2.6000 
2.6000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
2.6000 
2.6000 
2.6000 
2.1000 
0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.5000 
2.6000 
2.6000 
2.1000 
0.5000 
0.0000 
0.0000 

Pagina: 
Datum: 8/6/20 
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~et : Datum: 8/6/20 
-------------------------------------------------------------------------
:gegevens staaf type . . 
==============--====================================== 1 -----

Beg End Staaf Profiel Lengte 2 o----
~r knoop knoop type nr/type (m) 3 ----o 
==============--====================================== 4 o---o 

1 2 1 7 0.400 
2 3 1 7 0.400 
2 4 1 7 0.500 
5 7 1 7 0.500 
6 7 1 7 0.400 
7 8 1 7 0.400 
9 10 1 7 0.400 

10 11 1 7 0.350 
10 12 1 7 0.500 
13 15 1 7 0.500 
14 15 1 7 0.400 
15 16 1 7 0.350 
23 24 1 7 0.350 
24 25 1 7 0.400 
24 26 1 7 0.500 
27 28 1 7 0.350 
28 29 1 7 0.400 
30 28 1 7 0.500 
31 33 1 7 0.500 
34 35 1 7 0.500 

8 14 1 1 1.700 
25 31 1 1 4.100 
31 32 1 1 0.150 
16 17 1 1 0.100 
17 18 1 1 0.150 
18 19 1 1 0.150 
19 23 1 1 0.100 

3 9 1 1 1.700 
29 35 1 1 4.100 
35 36 1 1 0.150 
11 20 1 1 0.100 
20 21 1 1 0.150 
21 22 1 1 0.150 
22 27 1 1 0.100 
12 13 1 2 1.600 
30 26 1 2 1.600 

4 5 1 4 1. 600 
34 33 4 3 1.600 



~hnische Universiteit Eindhoven 
:>j ect 

:>fielgegevens 

Pagina: 
Datum: 8/6/20 

==========================----==================-==-=============-===----
:>fiel 
nmer 

Elasticiteits Oppervlakte Traagheids 
modulus doorsnede moment 
(kN/mA2) (mA2) (mA4) 

Weerstands 
moment 
(ffiA3) 

Naam 
profiel 

================================================-==-============--====-=-
1 9.70000E+06 2.00000E-01 1.70000E-02 
2 9.70000E+06 1.50000E-Ol 7.00000E-03 
3 9.70000E+06 6.00000E-02 5.00000E-04 
4 9.70000E+06 1.60000E-Ol 9.00000E-03 
5 9.70000E+06 4.00000E-01 1. 33000E-Ol 
6 9.70000E+06 3.00000E-01 5.60000E-02 
7 9.70000E+06 4.00000E+02 1.50000E+02 

leggingen 

legging Knoop Op legging 

Oplegging type 
1 rol ux = o 
2 rol uy = O 
3 scharnier 
4 inklemming 

mmer nummer 

1 
2 
3 
4 

2 
7 

21 
18 

.. 

:>opbelastingen (kN) 

type 

3 
3 
2 
2 

(kNm) 

3.30000E-02 
1. 90000E-02 
3.00000E-03 
2.lOOOOE-02 
1. 33000E-Ol 5 
7.50000E-02 
1.50000E+02 

================================================== 
oopbel 
mmer 

Belasting Knoop 
geval nummer 

Type Kracht/ 
koppel 

Type: 1 Fx 
2 Fy 
3 Tz 

1 1 31 2 -78.40000 



1ische Universiteit Eindhoven 
~et 

Pagina: 
Datum: 8/6/20 

-------------------------------------------------------------------------
:belastingen (kN) (kNm) (kN/m) 
----------------------========---===--=========================---======= 
type: 1 Tz 

2 FXL 
3 FyL 
4 FxG 
5 FyG 

6 qxL/xL 
7 qyL/xL 
8 qxG/xL 
9 qyG/xL 

10 qxG/yG 
11 qyG/xG 

==---====--=----------==============--=====-============================= 
Bel. Staaf Bel. 
gev. nr. type 

Beg Belasting 
beg 

End Bel as ting 
end 

====-==----==---=-=--=================-================================== 
1 5 11 0.00000 -66.3000 1.00000 -66.3000 
1 6 11 0.00000 -66.3000 1.00000 -66.3000 
1 21 11 0.00000 -66.3000 1.00000 -66.3000 
1 11 11 0.00000 -66.3000 1.00000 -66.3000 
1 12 11 0.00000 -66.3000 1.00000 -66.3000 
1 13 11 0.00000 -66.3000 1.00000 -66.3000 
1 14 11 0.00000 -66.3000 1.00000 -66.3000 
1 22 11 0.00000 -66.3000 1.00000 -66.3000 
1 23 11 0.00000 -7.8000 1.00000 -7.8000 
1 1 11 0.00000 -7.8000 1.00000 -7.8000 
1 2 11 0.00000 -7.8000 1.00000 -7.8000 
1 28 11 0.00000 -7.8000 1.00000 -7.8000 
1 7 11 0.00000 -7.8000 1.00000 -7.8000 
1 8 11 0.00000 -7.8000 1.00000 -7.8000 
1 16 11 0.00000 -7.8000 1.00000 -7.8000 
1 17 11 0.00000 -7.8000 1. 00000 -7.8000 
1 29 11 0.00000 -7.8000 1.00000 -7.8000 
1 30 11 0.00000 -7.8000 1.00000 -7.8000 
1 24 11 0.00000 -6.0000 1.00000 -6.0000 
1 25 11 0.00000 -6.0000 1.00000 -6.0000 
1 26 11 0.00000 -6.0000 1.00000 -6.0000 
1 27 11 0.00000 -6.0000 1.00000 -6.0000 
1 31 11 0.00000 -6.0000 1.00000 -6.0000 
1 32 11 0.00000 -6.0000 1.00000 -6.0000 
1 33 11 0.00000 -6.0000 1.00000 -6.0000 
1 34 11 0.00000 -6.0000 1.00000 -6.0000 
1 35 6 0.00000 -6.2000 1.00000 -6.2000 
1 36 6 0.00000 -6.2000 1.00000 -6.2000 
1 38 6 0.00000 -2.3000 1.00000 -2.3000 
1 37 6 0.00000 -6.2000 1.00000 -6.2000 



::hnische Universiteit Eindhoven Pagina: 
Jject Datum: 8/6/20 
---------------------------------------------------------------------------
3.afkrachten in lokaal assenstelsel BELASTINGGEVAL 1 
=--=---=-------==---=---=---=-==================-========================== 
f St End Fx Fx Fy Fy Tz Tz 
. knp knp beg end beg end beg end 

(kN) (kN) (kN) (kN) (kNm) (kNm) 
=====--=---==--=--------=---====================-========================== 
1 1 2 0.000 0.000 0.000 3.120 -0.000 -0.624 
2 2 3 317.311 -317.311 -90.607 93.727 -87.860 50.993 
3 2 4 4.960 -4.960 65.288 -65.288 88.484 -55.839 
4 5 7 -4.960 4.960 65.288 -65.288 -48.621 81.265 
5 6 7 0.000 0.000 -0.000 26.520 -0.000 -5.304 
6 7 8 -317.310 317.310 -31. 055 57.575 -75.961 58.236 
7 9 10 317.311 -317.311 -106.987 110.107 119.614 -163.033 
8 10 11 331.921 -331.921 -120.024 122.754 145.518 -188.005 
9 10 12 9.917 -9.917 14.609 -14.609 17.514 -10.210 
0 13 15 -0.003 0.003 14.609 -14.609 -13.165 20.470 
1 14 15 -317.310 317.310 -170.285 196.805 135.445 -208.863 
2 15 16 -331.920 331. 920 -196.807 220.012 188.393 -261.337 
3 23 24 -331.920 331.920 200.472 -177.267 266.222 -200.117 
4 24 25 0.000 -0.000 291.899 -265.379 642.344 -530.889 
5 24 26 114.631 -114.631 -331.920 331. 920 -442.227 276.267 
6 27 28 331.921 -331.921 253.252 -250.522 155.380 -67.220 
7 28 29 0.001 -0.001 125.971 -122.851 487.985 -438.220 
8 30 28 124.551 -124.551 -331. 920 331.920 254.805 -420.765 
9 31 33 86.022 -86.022 0.000 0.000 0.000 0.000 
0 34 35 89.702 -89.702 0.000 0.000 0.000 0.000 
1 8 14 -317.310 317.310 -57.575 170.285 -58.236 -135.445 
2 25 31 0.000 -0.000 265.379 6.451 530.889 -0.088 
3 31 32 -0.000 0.000 1.170 -0.000 0.088 -0.000 
4 16 17 -331.920 331. 920 -220.012 220.612 261. 337 -283.368 
5 17 18 -331. 920 331. 920 -220.612 221. 512 283.368 -316.527 
6 18 19 -331.920 331. 920 201. 973 -201. 073 316.527 -286.299 
7 19 23 -331. 920 331. 920 201. 073 -200.473 286.299 -266.222 
8 3 9 317.311 -317.311 -93.727 106.987 -50.993 -119.614 
9 29 35 0.001 -0.001 122.852 -90.872 438.220 -0.088 
0 35 36 -0.000 0.000 1.170 0.000 0.088 0.000 
1 11 20 331.921 -331. 921 -122.754 123.354 188.005 -200.310 
2 20 21 331.921 -331. 921 -123.354 124.254 200.310 -218.881 
3 21 22 331.921 -331.921 254.752 -253.852 218.881 -180.735 
4 22 27 331.921 -331. 921 253.852 -253.252 180.735 -155.380 
5 12 13 9.917 0.003 14.609 -14.609 10.210 13.165 
6 30 26 124.551 -114.631 -331.920 331. 920 -254.805 -276.267 
7 4 5 4.960 4.960 65.288 -65.288 55.839 48.621 
8 34 33 89.702 -86.022 0.000 0.000 0.000 0.000 
---------------------------------------------------------------------------



lische Universiteit Eindhoven Pagina: 
~et Datum: 8/6/20 
-------------------------------------------------------------------------
'krachten in globaal assenstelsel BELASTINGGEVAL 1 
:============----======================================================== 
:t End Fx Fx Fy Fy Tz Tz 
:np knp beg end beg end beg end 

(kN) (kN) (kN) (kN) (kNm) (kNm) 
=============-----======================================================= 

1 2 0.000 0.000 0.000 3.120 -0.000 -0.624 
2 3 317.311 -317.311 -90.607 93.727 -87.860 50.993 
2 4 -65.288 65.288 4.960 -4.960 88.484 -55.839 
5 7 -65.288 65.288 -4.960 4.960 -48.621 81.265 
6 7 0.000 0.000 -0.000 26.520 -0.000 -5.304 
7 8 -317.310 317.310 -31. 055 57.575 -75.961 58.236 
9 10 317.311 -317.311 -106.987 110.107 119.614 -163.033 

10 11 331. 921 -331.921 -120.024 122.754 145.518 -188.005 
10 12 -14.609 14.609 9.917 -9.917 17.514 -10.210 
13 15 -14.609 14.609 -0.003 0.003 -13.165 20.470 
14 15 -317.310 317.310 -170.285 196.805 135.445 -208.863 
15 16 -331. 920 331.920 -196.807 220.012 188.393 -261.337 
23 24 -331.920 331.920 200.472 -177.267 266.222 -200.117 
24 25 0.000 -0.000 291.899 -265.379 642.344 -530.889 
24 26 -331. 920 331.920 -114.631 114.631 -442.227 276.267 
27 28 331.921 -331. 921 253.252 -250.522 155.380 -67.220 
28 29 0.001 -0.001 125.971 -122.851 487.985 -438.220 
30 28 -331. 920 331.920 -124.551 124.551 254.805 -420.765 
31 33 0.000 0.000 -86.022 86.022 0.000 0.000 
34 35 0.000 0.000 -89.702 89.702 0.000 0.000 

8 14 -317.310 317.310 -57.575 170.285 -58.236 -135.445 
25 31 0.000 -0.000 265.379 6.451 530.889 -0.088 
31 32 -0.000 0.000 1.170 -0.000 0.088 -0.000 
16 17 -331. 920 331.920 -220.012 220.612 261. 337 -283.368 
17 18 -331. 920 331.920 -220.612 221.512 283.368 -316.527 
18 19 -331. 920 331.920 201.973 -201.073 316.527 -286.299 
19 23 -331. 920 331.920 201.073 -200.473 286.299 -266.222 

3 9 317.311 -317.311 -93.727 106.987 -50.993 -119.614 
29 35 0.001 -0.001 122.852 -90.872 438.220 -0.088 
35 36 -0.000 0.000 1.170 0.000 0.088 0.000 
11 20 331.921 -331. 921 -122.754 123.354 188.005 -200.310 
20 21 331. 921 -331.921 -123.354 124.254 200.310 -218.881 
21 22 331. 921 -331.921 254.752 -253.852 218.881 -180.735 
22 27 331. 921 -331.921 253.852 -253.252 180.735 -155.380 
12 13 -14.609 14.609 9.917 0.003 10.210 13.165 
30 26 331.920 -331.920 124.551 -114.631 -254.805 -276.267 

4 5 -65.288 65.288 4.960 4.960 55.839 48.621 
34 33 0.000 0.000 89.702 -86.022 0.000 0.000 
------------------------------------------------------------------------
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treme veldmomenten BELASTINGGEVAL 1 

Pagina: 
Datum: 8/6/20 

---------------------------------------------------------------------------
f Beg End 
. knp knp 

M 
beg 

(kNm) 

M 
end 

(kNm) 

M 
min 

(kNm) 

Mmin 
plaats 

M 
max 

(kNm) 

Mmax 
plaats 

===========================-=============================================== 
1 1 2 
2 25 31 
0 35 36 

-0.000 
530.889 

0.088 

-0.624 
-0.088 

0.000 

-0.000 
-0.226 
-0.000 

0.0000002 
0.9762670 
0.9999987 

legreacties in globaal assenstelsel BELASTINGGEVAL 1 

legging Knoop 
mmer nummer 

1 
2 
3 
4 

2 
7 

21 
18 

Op legging 
type 

3 
3 
2 
2 

Fx 

(kN) 

252.02329 
-252.02217 

0.00000 
-0.00000 

rplaatsingen BELASTINGGEVAL 1 

oop 
mmer 

ux 
(m) 

uy 
(m) 

Fy 

(kN) 

-82.52695 
0.42516 

379.00613 
423.48482 

phiz 
(rad) 

================================================== 
1 . 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

0.00000 
0.00000 

-0.00000 
-0.00007 

0.00003 
0.00000 
0.00000 
0.00000 

-0.00028 
-0.00028 
-0.00028 
-0.00018 

0.00019 
0.00028 
0.00028 
0.00028 
0.00030 
0.00032 
0.00035 

-0.00030 
-0.00032 
-0.00035 

0.00036 
0.00036 
0.00036 

-0.00016 

rvolg op volgende pagina 

-0.00005 
0.00000 
0.00005 

-0.00000 
-0.00000 
-0.00003 

0.00000 
0.00003 
0.00024 
0.00016 
0.00009 
0.00016 
0.00015 
0.00022 
0.00015 
0.00010 
0.00007 
0.00000 

-0.00011 
0.00006 
0.00000 

-0.00009 
-0.00021 
-0.00058 
-0.00099 
-0.00058 

0.00013 
0.00013 
0.00013 
0.00013 
0.00007 
0.00007 
0.00007 
0.00007 

-0.00020 
-0.00020 
-0.00020 
-0.00020 
-0.00017 
-0.00017 
-0.00017 
-0.00017 
-0.00033 
-0.00061 
-0.00088 
-0.00032 
-0.00051 
-0.00069 
-0.00105 
-0.00105 
-0.00105 
-0.00105 

0.624 
530.889 

0.088 

Tz 

1.0000000 
0.0000000 
0.0000000 

(kNm) 

0.00000 
0.00000 
0.00000 
0.00000 
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_aatsingen BELASTINGGEVAL 1 
===========================================-----

ux 
(m) 

uy 
(m) 

phiz 
(rad) 

==========================------========--------
-0.00036 
-0.00036 
-0.00036 

0.00003 
0.00036 
0.00036 

-0.00231 
0.00262 

-0.00036 
-0.00036 

-0.00017 
-0.00044 
-0.00076 
-0.00044 
-0.01860 
-0.01940 
-0.01860 
-0.01836 
-0.01836 
-0.01925 

-0.00080 
-0.00080 
-0.00080 
-0.00080 
-0.00534 
-0.00534 
-0.00534 
-0.00597 
-0.00597 
-0.00597 

Pagina: 
Datum: 8/6/20 
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Bijlage 3.11 

BEREKENING VOORGESP ANNEN LIGGER IN KOPGEVEL 

Afmetingen doorsnede voorgespannen ligger: h * b = 700 * 300 mm2 

I= 12.6 m 
I= 1/12 * 300 * 7002 = 8.575*109 mm2 

A= 300 * 700 = 210000 mm2 

W = 1/6 * 300 * 7002 mm3 

eP= 200mm 
Beton: B65 

Belastingen: 

Eigen gewicht ligger: 

Permanente belasting ligger: - i.h.w. gestort beton + gedeelte kanaalplaat 
- borstwering 

- gevel (glas) 

Veranderlijke belasting ligger: 

A Hijsen uit de mal 1 dag na het storten 

qg = 0.3 * 0.7 * 25 = 5.25 kN/m 

0.3 * 0.3 * 25 = 2.25 kN/m 
0.1 * 1 * 25 = 2.5 kN/m 

= 1.5 kN/m+ 
qq1 = 6.25 kN/m 

qq2 = 0.2 * 2.5 = 0.5 kN/m 

Grenzen van de voorspankracht F pi bij het aanbrengen van de voorspankracht 1 dag na het storten van de ligger. 
f b, = 27.0 N/mm2 B45 
fbm, = 3 .3 N/mm2 

Belastingfactor bij het hijsen uit de mal: y = 1.5 
qgd = 5.25 * 1.5 = 7.88 kN/m 
M,g = 1/8 * q * J2 = 1/8 * 7.88 * (12.6)2 = 156.38 kNm 

■ Controle middendoorsnede van de ligger (aanbrengen voorspankracht ): 

crboven = - M,g./W - Fp/A + (Fpi * ep)/W ~ fbmt 
- 156.38*106/2.45*107 

- FP/210000 + (Fp;*200)/2.45*107 ~ 3.3 
- 6.38 - Fp/210000 + Fp/122500 ~ 3.3 

Fp;:,; 2847059 N = 2847 kN 

crboven = - M,g./W - Fp;IA + (Fpi * ep)/W 2: f bt 
- 6.38 - Fp/210000 + Fp/122500 2: -27.0 

Fp; 2: -6064706 N = -6065 kN 

cronder = + M,g./W - Fp/A - (Fpi * ep)/W ~ fbmt 
+ 6.38 - FP/210000 + FP/122500:,; 3.3 

Fp; 2: 238390 N = 238 kN 

O'onder= + M,g./W - F/A - (Fp; * ep)/W 2: fb, 
+ 6.38 - FP/210000 - Fp/122500 2: -27.0 

Fp;:,; 2583591 N = 2584 kN 
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■ Controle einddoorsnede van de Jigger (aanbrengen voorspankracht): 
Meg= 0 

CTboven = - Fp/A + (Fpi * ep)/W:,; fbmt 

- FP/210000 + FP/122500:,; 3.3 
Fpi:,; 916588 N = 917 kN 

CTboven = - F p/ A + (F pi * ep)/W ~ r bt 

- FP/210000 + FP/122500 ~ -27.0 
Fpi~-7941176N=-7941 kN 

cronder = - Fp/A - (Fpi * ep)/W:,; fbmt 

- Fp/210000- Fp/122500:,; 3.3 
Fpi ~ -255418 N = -255 kN 

CTondcr = - Fp/A - (Fpi * ep)/W ~ f\1 

- FP/210000- FP/122500 ~ -27.0 
Fpi:,; 2089783 N = 2090 kN 

Conclusie m.b.t. de grootte van Fpi bij het aanbrengen van de voorspankracht: 

238 kN:,; Fpi:,; 917 kN 

B Transport en gebruikstoestand 28 dagen na het storten (eindsterkte) 

Grenzen van de voorspankracht F pw tijdens het transport en in de gebruikstoestand. 
r b = 0.75 * 39.0 = 29.3 N/mm2 

fbm = 4.3 N/rnm2 

Stootfactor tijdens het transport: y = 2.2 
qgd = 5.25 * 2.2 = 11.55 kN/m 
Meg = 1/8 * q * 12 = 1/8 * J 1.55 * (12.6)2 = 229.21 kNm 

Belastingfactoren in gebruikstoestand: yg = 1.2 Yq = 1.5 

eigen gewicht Jigger: 
permanente beJasting Jigger: 
veranderlijke beJasting Jigger: 

5.25 * 1.2 6.3 kN/m 
6.25 * 1.2 = 7.5 kN/m 
0.5 * 1.5 = 0.75 kN/m + 

qgd = 14.55 kN/m 

M101 = 1/8 * q * I2 = 1/8 * 14.55 * (12.6)2 = 288.74 kNm 

De gebruikstoestand is maatgevend. 

■ ControJe middendoorsnede van de Jigger (gebruikstoestand): 

CTboven = - M10/W - FpjA + (Fpw * ep)/W:,; fbm 

- 288.74*106/2.45*107 
- FPj210000 + FPj122500:,; 4.3 

- 11.79 - FPj210000 + FPJ122500:,; 4.3 
Fpw:,; 4732353 N = 4732 kN 

CT boven = - M,0 /W - F Pj A + (F pw * ep)/W ~ f' b 

- 11.79 - Fpj210000 + FPJ!22500 ~ -29.3 

42 



Fpw~ - 5150000 N = - 5150 kN 

cronder= + M,o/W - FPJA - (Fpw * ep)/W ~ fbm 

+ 11.79 - FPJ210000 - FPJ122500 ~ 4.3 
Fpw ~ 579721 N = 580 kN 

cr onder = + M,o,/W - F PJ A - (F pw * ep)/W ~ f b 

+ 11.79 - FPJ210000 - FPJ122500 ~ -29.3 
F pw ~ 3180341 N = 3180 kN 

■ Controle einddoorsnede van de Jigger (gebruikstoestand): 
M,01 =0 

crboven = - FPJA + (Fpw * ep)/W ~ fbm 

- FPJ210000 + FPJ122500 ~ 4.3 
Fpw ~ 1264706 N = 1265 kN 

crboven = - FPJA + (Fpw * ep)/W ~ f b 

- FPJ210000 + FPJ122500 ~ -29.3 
Fpw ~ -8617647 N = -8618 kN 

cronder = - FPJA - (Fpw * ep)/W ~ fbm 

- FPJ210000 - FPJ122500 ~ 4.3 
Fpw ~ - 332817 N = -333 kN 

cronder = - FPJA- (Fpw * ep)/W ~ fb 
- FPJ210000 - FPJ122500 ~ -29.3 

F pw ~ 2267802 N = 2268 kN 

Conclusie m.b.t. de grootte van Fpw in de gebruikstoestand: 

580 kN ~ Fpw ~ 1265 kN 

Re la tie tussen F po, F pi en F pw 
F po = vijzelkracht 
F pi = aanvangsvoorspankracht 
F pw = werkvoorspankracht 

Fpw < Fp; 
,j, 

t.g.v. vertraagd 
optredende 
verliezen 

Aanname: Fpi = 0.95 * Fpo 
Fpw = 0.75 * Fpo 

< 
,j, 

t.g.v. direct 
optredende 

verliezen 

⇒ Fpw = 0.75/0.95 * Fp; = 0.79 * Fp; 

Uit voorgaande berekeningen volgt: 

1: 238 kN ~ Fp;~ 917 kN (hijsen uit de mal) 

Fpo 

2: 580 kN ~ F pw ~ 1265 kN (transport en gebruikstoestand) 
3: Fpw= 0.79 * Fr; 
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Uit 2 en 3 volgt: 

Uit 1 en 4 volgt: 

4: 

5: 

6: Fp; = 0.95 * Fpo 

Uit 5 en 6 volgt: 7: 

734 kN:::; Fp;:::; 1602 kN 

773 kN:::; Fpo:::; 965 kN 

Indien er wordt gekozen voor: F po = 850 kN 
Fp; = 0.95 * Fpo = 0.95 * 850 = 808 kN 
Fpw= 0.75 * Fpo = 0.75 * 850 = 638 kN 

Benodigde hoeveelheid voorspanwapening: 
Fpo = 850 kN Keuze: 7 voorspanstrengen 0 12.5 FeP 1860 

Voorwaarden voor Fp;: 
Fp;:::; 0.8 * AP * fpu = 0.8 * 651 * 1690 = 880152 N = 880 kN 
Fp;:::; AP * fP = 651 * 1450 = 943950 N = 944 kN 

Fp; = 808 kN Aan deze voorwaarden wordt voldaan. 

Bezwijkmoment 

Beton B65 
Staal FeP 1860 

Aanvangsvoorspanning: 
Werkvoorspanning: 

Uitgangspunten: 

cr. = F -/A = 808*103/651 = 1241 N/mm2 
pt pt p 

2 

cr = F jA = 638*103/651 = 980 N/mm2 
pw p p 

1521 N/mm2 <crP< 1690N/mm2 

7.605 %@< Eptot < 35 %@ 

A = 651 mm2 
p 

Krachtenevenwicht in doorsnede: N' b = NP d = 550 mm b=300mm 
N\ = ¾ * Xu* f\ * b = ¾ * Xu* 39.0 * 300 = 8775 * Xu N 
NP= crP * AP 

crP = 1521 + (Ep,ot - 7.605*10-3)/27.395*10·3 * 169 N/mm2 

E =crjE +~E =980/2*105 +{d-x)/x *i,'b =49*10·3 +(550-x)/x *35*10·3 
ptot pp p uu u · uu · 

N'b =Np: 

= 1.4 * 10·3 + 1925/xu * 10·3 

⇒ crP = 1521 + 1.4*10·3 + 1925/x * 10·3 
- 7.605*10·3 * 169 

27.395*10'3-

8775 *Xu= [ 1521 + 1925/x_ * 10·3 
- 6.205*10·3 * 169] * 651 

27.395*10"3 

8775 * x} - 965252 * Xu - 7730848 = 0 
xu=ll7.5mm 

N\ = 8775 * 117.5 = 1031063 N = 1031 kN 
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Geschematiseerd cr-E-diagram 
voorspanstaal volgens VBC 

Het reeele kromlijnige cr-E-diagram wordt geschematiseerd tot een bi-lineair diagram. 
voor 0,9 f pu < a P < fpu geldt: 

€ - € 
<J = 0 9 f + plot 0,9 pu (f Q 9 f ) 

p ' pu pu - ' pu 
€pu - Eo,9pu 



NP= [ 1521 + 1925*10-3/117.5 - 6.205*10-3 * 169] * 651 = 1031046 N = 1031 kN 
27.395*10-3 

voldoet 

crP = 1584 N/mm2 voldoet 

Mu= N\ * (d - 7/18 * xu) = 1031 *103 * (550 - 7/18 * 117.5) = 519939028 Nmm = 519.9 kNm 
Md = 288.74 kNm 
Md < Mu voldoet 

Toetsing dwarskracht 

De berekening op dwarskracht is gelijk aan niet-voorgespannen constructies. 

vd = ½ * q * 1 = ½ * 14.55 * 12.6 = 91.7 kN 
'd = V/(b*d) 
'd = 91.7*103/(300*550) = 0.56 N/mm2 

1" 1 = 0.4 * fb * k,. * kh * ✓3 
OJ 0 ~ 0.4 * fb 

fb = 2.15 N/rnm2 

k,. = 1.0 
kh = 1.6 - h ~ 1.0 kh = 1.6 - 0.7 = 0.9 ⇒ 

ro 0 = A/(b*d) * 100 = 651/(300*550) * 100 = 0.39 

, 1 = 0.4 * 2.15 * 1.0 * 1.0 * ✓3 (0.39) = 0.63 N/mm2 ~ 0.4 * 2.15 = 0.86 N/mm2 

⇒ , 1 = 0.86 N/mm2 

Geen dwarskrachtwapening nodig. 

Volgens de betonvoorschriften dienen in balken echter altijd beugels te worden aangebracht op een h.o.h. afstand 
van ten hoogste 300 mm. 
Dus beugels 0 5 - 300 

Tandoplegging ligger 

Afmetingen doorsnede ligger t.p.v. tandoplegging: h * b = 350 * 300 mm2 

Lengte tand = 300 mm 
■ Buigtrekwapening 

Md = 91.7 * 0.15 = 13.8 kNm 

De tand wordt gedimensioneerd als een console. 

Mu =A,*f.*z 
Bij consoles geldt: 
z = 0.2*1 + 0.4*h s 0.8*1 
voor consoles geldt I= 2*a 
a is de afstand tussen de resultante van de belasting en het punt gelegen op 0.5*ab s ¼*Lens ¼*h 
rand van de oplegging. 

binnen de 
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ab=150mm L=300mm h=350mm 
0.5 * 150 = 75 mm s ¼ * 300 = 75 mm en s ¼ * 350 = 87.5 mm 
⇒ 75mm 
⇒ a=150+75=225mm ⇒ I = 2 * 225 = 450 mm 

z = 0.2 * 450 + 0.4 * 350 = 230 mm s 0.8 * 450 = 360 mm 
⇒ z=230mm 

Buigtrekwapening: FeB 500 3 0 10 A= 3 * 79 = 237 mm2 

Mu= 237 * 436 * 230 = 23766360 Nmm = 23.8 kNm 
Mct < M. voldoet 

■ Toetsing dwarskracht 

vd = 91.7 kN 
•ct = V /(b*d) Er is sprake van een gedrongen Jigger. ⇒ d = h 
•ct = 91.7* 103/(300*350) = 0.87 N/mm2 

kh = 1.6 - h :2: 1.0 kh = 1.6 - 0.35 = 1.25 ⇒ 

ro 0 = Aj(b * d) * 100 = 237/(300 * 230) * 100 = 0.34 Gedrongen Jigger ⇒ d = z 

1 1 = 0.4 * 2.15 * 1.0 * 1.0 * ✓3 (0.34) = 0.60 N/mm2 :2: 0.4 * 2.15 = 0.86 N/mm2 

⇒ 1 1 = 0.86 N/mrn2 

1 2 =7 N/mm2 

Dwarskrachtwapening nodig 

Beugels 0 5 FeB500 

A,v = {(•ct - 1 1) * b* h)/(z * f,) = ((0.87 - 0.86) * 300 * 350)/(0.9 * 0.9*350 * 435) = 0.01 mm2/mrn 

Beugel is tweesnedig: A,= 2 * 20 = 40 mm2 

Beugelafstand: A/A,v = 40/0.01 = 4000 mm 

⇒ Beugelafstand wordt 300 mm 

■ Ophangwapening 

Bij constructies voorzien van een tandoplegging moet de volledige dwarskracht worden opgenomen doormiddel van 
ophangwapening. Deze wapening mag bestaan uit verticale beugels al ofniet gecombineerd met schuine staven. De 
wapening moet worden aangebracht in een gebied met een lengte van ten hoogste ½*h naast de tand. 

91. 7 kN moet dus worden op gen omen door de ophangwapening. 
Keuze: 3 verticale beugels 0 8 FeB500 

Beugels zijn tweesnedig: A, = 3 * 2 * 50 = 300 mm2 

Uiterst opneembare kracht door de 3 beugels: A, * f, = 300 * 435 = 130500 N = 130.5 kN 

De dwarskracht is kleiner dan de uiterst opneembare kracht door de ophangwapening. Voldoet dus. 
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De 3 beugeJs moeten dus in een gebied van ten hoogste 17 5 mm worden aangebracht. 

Doorbuiging Jigger 

Bruikbaarheidsgrenstoestand y g = 1.0 

eigengewicht Jigger: 
permanente belasting: 
veranderlijk belasting: 

5.25 * 1.0 = 5.25 kN/m 
6.25 * 1.0 = 6.25 kN/m 
0.5 * 1.0 = 0.5 kN/m + 

q =12 kN/m 

moment in Jigger t.g.v. voorspanning: 
F pw = 638 kN eP = 200mm 
M = Fpw * eP = 638 * 0.2 = 127.6 kNm 

B65 E\"' = fi/i:\P1 = 39.0/1.75*10-3 = 22286 N/mm2 = 2.23*107 kN/m2 

I= 1/12 * 0.3 * 0.73 = 8.575*10-3 m4 

ueind = (5*q*J4)/(384*E*I) - 2 * (M*l2)/(16*E*I) 

= (5 * 12 * 12.64)/(384 * 2.23*107 * 8.575*10-3
)- 2 * (127.6 * 12.62)/(16 * 2.23*107 * 8.575*10-3

) 

= 7.4*10-3 m = 7.4 mm-!-

eis: Ueind _:,; 0.004*1,.p 
7.4 mm< 0.004* 12600 = 50.4 mm voldoet ruim 

Aan de eis voor vloeren wordt ruim voldaan. Aan deze liggers wordt echter de kopgeveJ bevestigd die grotendeeJs 
opgebouwd is uit gJas. Aan deze liggers worden daarom zeer strenge eisen gesteJd wat betreft de doorbuiging. 

Bijkomende doorbuiging t.g.v. alleen de gJasgevel: 

ubij = (5*q*J4)/(384*E*I) = (5*1.5*12.64)/(384 * 2.23*107 * 8.575*10-3
) = 2.6*10-3m = 2.6 mm 

Dit is zeer weinig. 

47 



Bijlage 3.12 

VLOEREN HOOGBOUW (WINDLIGGERS) 

De vloeren van de kantoortorens zijn opgebouwd uit kanaalplaten. Deze kanaalplaten werken samen. De vloeren 
werken dus als schijven en nemen de windbelasting op de gevels op en dragen deze over op de twee 
stabiliteitswanden. Ze doen hierbij dus dienst als windliggers. 

Pwind = (0.8 + 0.4) * 1.24 * 1.5 = 2.2 kN/m2 

qwind = 3.6 * 2.2 = 7.92 kN/m 
(uiterste grenstoestand) 

liggerhoogte 12.6 m: 
liggerhoogte 7 m: 
liggerhoogte 4.5 m 

Mmax = 2137 kNm 
Mmax = 321 kNm 
Mmax = 63 kNm 

Dmax= 215 kN 
Dmax = 71 kN 
Dmax = 32 kN 

A liggerhoogte 12.6 m (t.p.v. betonnen hoogbouw) 

■ berekening trekbandwapening 

B55 kanaalplaten VSN 32 hoogte 320 mm 
Op de kanaalplaatvloeren is een druklaag aangebracht met een hoogte van 50 mm. 
De stijfheid van een vloer is opgebouwd uit de boven- en onderspiegel en de druklaag: 
40 + 40 + 50 = 130 mm 

Mmax = 2137 kNm W = 1/6 * 130 * 126002 = 3.44* 109 mm3 

a~d = M/W = 2137*106/3.44*109 = 0.6 N/mm2 

B35 in voegen en druklaag fbm = 2.8 N/mm2 

Voor de veiligheid wordt er toch wapening aangebracht: 
F, = 2137/(0.85 * 12.6) = 200 kN 
FeB500 
A,= 200*103/435 = 460 mm2 ⇒ 2 0 20 

■ controle schuifspanning tussen voegen 

Vcegvulling B35 
'Jma,/ongewapende voegen) = 0.1 N/mm2 

⇒ - eigenlijk is er geen wapening nodig 
- geen scheurvorming 

A,=628 mm2 

Oppervlakte voeg: 370 * 12600 = 4.66*106 mm2 (inclusief druklaag) 
Dmax = 215 kN 
'd = 215*103/4.66*106 = 0.05 N/mm2 

'd < , 1 ⇒ Geen extra voorzieningen nodig. 

■ verbindig gevel aan vloerplaten 

factor windzuiging: 0.4 verdiepingshoogte 3.6 m 
Pwind = 0.4 * 1.24 * 1.5 = 0.74 kN/mm2 (uiterste grenstoestand) 
qwind= 3.6 * 0.74 = 2.66 kN/m 
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A,= 2.66*103/435 = 6 mm2/m (praktisch wapenen) 

Deze wapening moet echter aanzienlijk vergroot worden om in geval van calamiteiten voortgaande instorting te 
voorkomen. 

B liggerhoogte 7 m {t.p.v. gebouwdeel voor trappen en liftkokers) 

■ berekening trekbandwapening 

B55 kanaalplaten VSN 18 hoogte 180 mm 
Op de kanaalplaatvloeren is een druklaag aangebracht met een hoogte van 50 mm. 
De stijfheid van een vloer is opgebouwd uit de boven- en onderspiegel en de druklaag: 
30 + 30 + 50 = 110 mm 

Mmax = 321 kNm W = 1/6 * 110 * 70002 = 8.98*108 mm3 

cr,,d = 321 * 106 /8.98* 108 = 0.4 N/mm2 

B35 in voegen en druklaag fbm = 2.8 N/mm2 ⇒ - eigenlijk is er geen wapening nodig 

V oor de veiligheid wordt er toch wapening aangebracht. 
F, = 321/(0.85 * 7) = 54 kN 
FeB500 

- geen scheurvorming 

A,= 54*103/435 = 124 mm2 ⇒ 1016 A,= 201 mm2 

■ controle schuifspanning tussen voegen 

Voegvulling B35 
, imax( ongewapende voegen) = 0.1 N/mm2 

Oppervlakte voeg: 230 * 7000 = 1.6* 106 mm2 (inclusief druklaag) 
Dmax = 71 kN 
'd = 71 * 103/1.6* 106 = 0.04 N/mm2 

'd < , 1 ⇒ Geen extra voorzieningen nodig 

C liggerhoogte 4.5 m (t.p.v. gebouwdeel voor trappen en liftkokers) 

■ berekening trekbandwapening 

Vloer is gelijk aan de vloer bij liggerhoogte 7 m. 

Mmax = 63 kNm W = 1/6 * 110 * 45002 = 3.71 *108 mm3 

cr,,d = 63*106/3.71 *108 = 0.2 N/mm2 

B35 in voegen en druklaag fbm = 2.8 N/mm2 cr,,d < fbm ⇒ - eigenlijk is er geen wapening nodig 
- geen scheurvorming 

Voor de veiligheid wordt er toch wapening aangebracht. 
F, = 63/(0.85 * 4.5) = 16 kN 
FeB500 . 
A,= 16*103/435 = 37 mm2 

⇒ 108 A,= 50mm2 

■ controle schuifspanningen tussen voegen 
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Voegvulling B35 
•imax<ongewapende voegen) = 0.1 N/mm2 

Oppervlakte voeg: 230 * 4500 = 1.0* 106 mm2 (inclusief druklaag) 
Dmax = 32 kN 
'd = 32*103/(1.0*106

) = 0.03 N/mm2 

'd < , 1 ⇒ Geen extra voorzieningen nodig 

Indien de kanaalplaten in bet gebouwdeel voor de trappen en liftkokers voldoende met de onderliggende stalen 
Jiggers zijn verbonden kunnen ook deze stalen Jiggers eventueel als trekband dienst doen en bet moment 
overdragen. 
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