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Samenvatting 

SAMENVATTING 
De Maas splitst het stadscentrum van Maastricht in 
twee delen en vormt daardoor een barriere (fig. 
S.l). Om deze barriere te doorbreken - naast de 
behoefte aan een nieuwe voetgangers- fietsbrug - 
is een brug ontworpen, die de gespleten 
stadscentra aan elkaar ritst. Deze zogeheten City 
Zipper bevat naast de infrastructurele functie ook 
onder andere winkel- horeca- en recreatieve 
functies, zodat de stad doorloopt over het water. 
Nu zijn er tal van deze ontwerpen te vinden in de 
wereld, maar al deze bruggebouwen over water 
zijn qua constructie een optelsom van een brug + 
een gebouw (fig. S.2). Een nieuw constructietype 
over water is hier de oplossing, zodat de 
doelstelling van dit afstudeerproject als volgt te 
omschrijven is: 

Ontwerp een constructietype voor een bouwwerk 
over de Maas, dat niet enkel een brug is en / of 
een gebouw, maar dat wel beide functies herbergt, 
geïntegreerd in één constructietype, voortaan City 
Zipper genaamd. De City Zipper is zowel een 
verbinding als verblijkgebied tussen de twee 
stadscentra van Maastricht. Het is een voorbeeld 
van meervoudig ruimtegebruik en bevat een 
diversiteit aan functies, naast de gebruikelijke 
infrastructurele functie. Het moet een landmark 
zijn, zodat de City Zipper een bestemming op zich 
is en als een verbinding tussen de centra gaat 
werken. De verbinding moet de psychische en 
fysieke barriere van Maastricht verbreken. De 
beleving dat men in een bruggebouw loopt moet 
constant aanwezig zijn. 

De locatie voor de brug wordt gekenmerkt door het 
stadspark en het gezellige Onze Lieve Vrouweplein, 
met daarachter het winkelcentrum, aan de 
westoever (fig. S.3), en het nieuwe stadscentrum 
Céramique met Plein 1992 en het 

Bonnefantenmuseum aan de oostoever (fig. S.4). 
De noord- en zuidzijde van de locatie wordt 
afgebakend door de St. Senraasbrug respectievelijk 
de Kennedybrug. Bij het locatieonderzoek kwamen 
ook een programmapunten van Maastricht naar 
voren, die in de brug moeten worden 
meegenomen. Zo moet er, naast de hoofdfunctie 
infrastructuur, ruimte zijn voor meer winkels, voor 
vernieuwende horeca, kleinschalige hotels en voor 
evenementen. Verder is er vraag naar een all- 
weather voorziening en naar iets wat het imago 
van de stad moet verbeteren. Ook de scheepvaart 
stelt een aantal randvoorwaarden, wat betreft 
doorvaarthoogte en -breedte. 

figuur S. l: Loratie - Maas spitst het centrum in 
tweeën 

figuur S 2: Ponte Verchio te Florence = optelsom 
van bmg + gebouw 

Figuur S. 3: Westoever te Maastricht - Stadspark & 
O. L. I/. Kerk 

L* 

Figuur S. 4: Oostoever te Maastricht - het nieuwe 
centrum: Céramique 
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Samenvatting 
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I n  het ontwerpproces komen twee belangrijke 
lijnen naar voren: de verbinding tussen het Onze 
Lieve Vrouweplein, Plein 1992 en de plek waar 
vroeger een Romeinse brug heeft gelegen: tussen 
het Onze Lieve Vrouweplein en de Hoogbrugstraat 
(fig. S.5). Dit vormt de basis van de y-vormige 
plattegrond. Een kromming in deze vorm zorgt 
voor een continu en aantrekkelijk beeld voor 
iemand die op 1 in de brug loopt. Om de 
Maasboulevards overzichtelijk te houden is de City 
Zipper aan de entrees laag en loopt op in het 
midden (vanwege de doorvaartafmetingen). Om te 
ervaren dat je op een brug loopt, moet je zoveel 
mogelijk contact hebben met het water en met de 
constructie. De constructie is daarom overal 
zichtbaar. Een belangrijke constructieve 
randvoorwaarde was de stroomrichting van het 
water. Deze bepaalt voor een groot deel de 
plaatsing van de ondersteuningen. Samen met de 
y-vormige plattegrond, de functionele eisen van de 
doorvaarthoogte en de maximale hellingshoek van 
de weg wordt, als het resultaat van een 
ontwerpproces, een logische constructie gevonden: 
een vakwerk met bogen aan de onderzijde (fig. 
S.6). Tevens verwijzen de bogen naar de 
noordelijker gelegen St. Cervaasbrug en heeft als 
extra voordeel dat fraaie spiegelingen en reflecties 

extra te benadrukken steken er vloeren boven de 
boulevard uit. Deze laten ook duidelijk zien wat er 
op de verdiepingen erboven gebeurt. Ook kan men 
op sommige plaatsen een rustiger plekje zoeken 
dichtbij het water (gat in de boulevard) of op het 
dak. Het dak is compleet toegankelijk voor 
iedereen en biedt plaats aan wandelaars, skaters, 
popconcerten, openluchttheater of een 
beeldentuin. Door de doorsnijding van het raster 
door de zichtlijnen, ontstaan diverse bouwblokken. 
Elk blok krijgt een sfeerbeeld mee, dat past bij zijn 
directe omgeving: zo zijn er onder andere blokken Figuur S. 7: Maquett-e - structuur met 
met het thema "park", met 'oude binnenstad" en stramienmmn 
met "water". r -- --- - - - 

- a 

in het water te zien zijn. ~ e t  raster dat ontstaat uit figuur S. 9 Belangme stm'ehuwkundige @en 
de ligging van de vakwerken en de stroomrichting Figuur S. 8: Impressie - ervaren dat je in de 

bepalen y-vorm van de plattegrond 
van de Maas bepaalt de indeling van de City constructie Impt 
Zipper. In  de buitenste stramienen lopen twee 
grote boulevards die de hoofdstroom voetgangers 
en fietsers naar de overzijde moeten brengen (fig. 
S.7). Zij hebben maximale oriëntatie en een 
fantastisch uitzicht. Tegelijkertijd ervaart men ook 
de aanwezigheid van de constructie (fig. S.8). De 
ruimten tussen de boulevards worden benut voor -. 
diverse functies: winkels, restaurants, terrassen 
etc. Op sommige plekken wordt de bezoeker 
verrast door een fantastisch zicht door het m 
bouwwerk. Op die plekken schieten belangrijke Fguur S. 6: Maquette - vakwerk met m e n  aan 
zichtlijnen door het ontwerp. Om deze zichtlijnen de ondernode 
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Camenvatting 

Tijdens het ontwerpproces is de constructie 
gedimensioneerd en in de uitwerkingsfase verder 
uitgewerkt. De meest geschikte vloeren in het 
systeem zijn staalplaat-betonvloeren, vanwege het 
lage eigen gewicht, de schijfwerking en de schuine 
vloervelden. Voor de vloerliggers zijn vakwerkligger 
gekozen, vanwege de grote overspanningen en 
belastingen. Deze hebben namelijk een grote 
sterkte en stijfheid en passen uitstekend bij het 
beeld van de ervaring, dat je IN een brug loopt 
(fig. S.8). Vanwege het schitterende uitzicht is voor 
de gevel een glasconstructie ontworpen. 
De stijve vloeren en de gevels zorgen voor afdracht 
van horizontale krachten aan de hoofdconstructie. 
Stabiliteit wordt verzorgd door de vakwerken in de 
overspannende richting (fig. S.10), en door 
verticale verbanden ter plaatse van de opleggingen 
in de andere richting (fig. S.ll). 
Na een eerste dimensioneringsberekening zijn de 
pijlers en de fundering ontworpen. De zware 
rivierpijlers worden gefundeerd op de zeer 
draagkrachtige mergellaag. De landhoofden 
worden gefundeerd op een hoger gelegen zand- en 
grindlaag met een paalfundering. De berekende 
zettingen worden als een veerconstante 
meegenomen in de dimensioneringsberekening van 
de hoofdconstructie. Maatgevend voor de 
dimensionering van de 190 meter lange vakwerk is 
een combinatie van de permanente, veranderlijke 
vloer- en temperatuursbelasting. Vanwege grote 
krachten zijn de gangbare kokerprofielen niet meer 
toepasbaar. Voor de randstaven worden hoge 
samengestelde kokers toegepast om de 
belangrijkste lijnen van het ontwerp te 
benadrukken en voor de wandstaven slankere, 
zodat het uitzicht maximaal is. De breedte van alle 
staven zijn gelijk, zodat de verbindingen eenvoudig 
blijven. Alle maatgevende verbindingen in het 
vakwerk zijn berekend en worden gelast 
uitgevoerd. De constructie wordt geprefabriceerd 
in drie delen aangevoerd en wordt met behulp van 
doken in elkaar geschoven en wordt door en door 

gelast (fig. S.12a). Ook voor de schamier- 
verbinding bij het landhoofd wordt een dook 
toegepast (fig. S.12b). De opleggingen op de 
rivierpijlers zijn ontworpen als stalen 
rolopleggingen, vanwege de grote verticale kracht 
(fig. S.12.c). 

Deze City Zipper is niet een traditioneel ontwerp 
van een brug + een gebouw, maar een combinatie 
van beide constructie- en gebouwtypen! Op deze 
brug worden de gespleten stadscentra aan elkaar 
geritst en hierop wordt het kloppende hart van de 
stad gevormd. 
Maastricht heeft nu eindelijk, wat zij nodig heeft: 
de City Zipper 

Figuur S. 9: P/atkymnd c o n w e  

-. 
Figuur S. 10: Aanzicht construdie 

STRAMIEN 7 

Figuur S. 11: Dor>~nede c o n m e  - verticaal 
verband ter plaatse van opleggingen 

Figuur S. 12: Monîagevertinding, scharnier, 
opleggihg pJler 

Figuur S. 13: Impressie Cïíy Zipper 
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voorwoord 

VOORWOORD 
Op het moment dat ik dit schrijf, wordt in Maastricht de Céramique brug op zijn plek gehesen (plaatje rechts: 
transport). Een voetgangers- fietsbrug die het oude stadscentrum en het nieuwe (Céramique) met elkaar moet 
verbinden. Een slanke constructie die hoog over de Maas ligt, waardoor fietsers moeten afstappen om over de 
brug te gaan. Iets wat de fietser naar mijn mening nooit zal doen, als hij/zij ook een paar honderd meter verder 
weer de Maas kan oversteken. 

Deze brug komt eigenlijk net iets te vroeg, want in dit afstudeerproject laat ik mijn visie over een brug op deze 
locatie schijnen. En het is niet zomaar een brug! Het is een bruggebouw, waarbij iedereen weemoedig terugdenkt 
aan zijnlhaar romantische vakantie in het zonnige Venetië of Florence. Net zoals OP deze middeleeuwse 
kunststukjes loopt de stad gewoon door I N  de brug en vindt hier handel plaats (winkels). Je kunt er wat gaan 
eten of drinken, overnachten of gewoon van het uitzicht genieten. 

Ik  hoop dat u nieuwsgierig bent geworden ... 

Welkom op mijn City Zipper! 

Martijn Vissers 

PS Verder wil ik iedereen bedanken die me op welke manier dan ook heeft geholpen of gesteund met dit 
meestewerkje: mijn begeleiders, mijn vriendin, mijn familie & vrienden. 

d,.*. < 7 - ..-v 7 y + i ~ * ~ ~ r v * ~ ~ ~  
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Inleiding 

INLEIDING 
I n  vroeger tijden werden bruggen gebouwd met 
niet alleen een infrastructurele functie, er werd ook 
op geleefd. De woningnood noodde de mensen om 
ook bruggen geschikt te maken voor woningbouw. 
Een effect van dit soort gebouwen was, dat de 
stad niet ophoudt te bestaan bij een natuurlijke 
barrière als een rivier, de stad liep als het ware 
door. Het oudste voorbeeld is de Old London 
Bridge, waarvan de eerste vermelding teruggaat 
naar 1201 (zie fig. 1). Daar verrezen gaandeweg 
allerlei bouwsels van een watermolen tot 
korenmolens, winkels, herbergen en zelfs een hek 
waarop de hoofden van verraders werden 
gespietst. Bekende nog bestaande oude 
voorbeelden zijn natuurlijk de Ponte Vecchio en de 
Ponte Rialto in Florence resp. Venetië (zie fig. 2, 
3). Naast een tiental andere voorbeelden is dit veel 
gebruikte gebouwtype, als het ware, verdwenen 
van de aardkorst. 

Het zou natuurlijk zonde zijn om dit gebouwtype 
verloren te laten gaan. En andersom gedacht, het 
past ook in de huidige stad! Woningnood en 
ruimtegebrek zijn bekende termen in een stad. Ook 
het beleid van de regering vraagt nog steeds voor 
het "inbreiden" van de stad (zie 4e/5e nota R.O.). 
En een brug als verbindend element tussen twee 
stadshelften is een toplocatie voor het vestigen van 
woningen/winkels/horeca/culturele en vele andere 
functies. Een brug is namelijk een beeldbepalend 
en opvallend element. En dit maakt het geheel 
economisch weer aantrekkelijker. 

I n  dit afstudeerproject is dit gebouwtype tot leven 
gekomen! Waar? In  Maastricht! 

Het vooronderzoek (deel I )  is een samenvatting 
van de eerste fase van het afstuderen: het 
omschrijven van de ontwerpopgave, de keuze van 
de locatie, het ontstaan van het programma van 

eisen en een samenvatting van de resultaten van 
het literatuuronderzoek naar onder andere dit 
fenomeen. 

I n  deel I1 wordt het belangrijkste van het 
ontwerpproces beschreven en wordt het concept 
toegelicht (fig. 4). 

I n  het laatste deel 111 wordt het ontwerp 
constructief uitqewerkt, zodat ook een beeld 
ontstaat van dim~nsie, schaal en grootte (fig. 5). Figuur 3: Ponte di Rialto - Venetië 

Figuur 4: Ontwerp 
Figuur 1: Old London Bridge 

-. . . 

Figuur 5: Uitwerking 

Figuur 2: Ponte Vecchio te Florence 
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DEEL I 

City Zipper - Br, - 

DEEL l: VOORONDERZOEK . 
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Inleiding 5 

1. INLEIDING 
Het plaatje dat diende als inspiratie om te kiezen 
voor het ontwerpen van een bewoonbare brug 
over het water is een plaatje van futuroloog Rudolf 
Das (fig. 11) naar aanleiding van een 
ontwerpwedstrijd voor Bruggen naar de Toekomst 
[7]. Daarop schetste hij een brug, waar je, naast 
de rivier over te steken, ook nog kon wonen, 
werken en verblijven. 

Dit was de aanleiding om het verschijnsel 
"bewoonbare brug" verder te onderzoeken en om 
dit te vormen naar een geschikt afstudeerproject. 

I n  dit eerste deel bevinden zich de resultaten van 
dit vormingsproces tot een ontwerpopgave van dit 
afstudeerproject, waarin onder andere de 
doelstelling van dit project wordt geformuleerd: 
Ontwerp een City Zipper. 

Daarnaast is er gezocht naar een geschikte locatie 
voor de City Zipper. Maastricht bleek de beste 
locatie en werd nader onderzocht op historie, 
stedenbouwkundige, functionele en architecto- 
nische behoeften en randvoorwaarden. 

Uit die behoeften komt ook het programma van 
eisen voort, wat enigszins vaag blijft, omdat er 
onbeperkte ruimte beschikbaar is. 

Daarnaast is het verschijnsel bewoonbare brug in 
het heden en verleden onderzocht, waar een 
aantal interessante punten naar boven komen en 
een stuk begrip oplevert in het onderwerp. 

Tot slot zijn ook bruggen ondenocht, wat op 
esthetisch vlak een uiterst bruikbaar schema 
oplevert. 

Figuur 1. 1: "Functies Verbonden" 
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Ontwerpopgave W 6 

2. ONTWERPOPGAVE 
2.1. Aanleiding 
Steden ontstonden vroeger vaak aan rivieren. 
Redenen hiervoor waren: het militaire aspect 
(zowel defensief als strategisch), een economisch 
aspect (handel) en het altijd voorhanden hebben 
van drinkwater. Sommige steden groeiden (of 
groeien nu) aan beide oevers aan de rivier, met als 
nadeel dat de rivier het centrum van de stad werd 
(voorbeeld Buda-Pest - zie fig 2.1). Een rivier 
vormt zo een natuurlijke barrière in het kloppend 
hart van een stad. De stad is als het ware in 
tweeën gesplitst, niet alleen fysisch, maar ook 
psychisch. Bruggen werden gebouwd, maar dat 
was niet genoeg om de barrière te overbruggen. Je 
haalt zo de fysische barrière iets weg, maar de 
psychische barrière blijft (Engels: river devisive 
power). I n  sommige steden is dus behoefie aan 
iets wat de rivier geestelijk als lichamelijk kan 
overspannen. 
I n  de moderne stad is de roep naar ruimte steeds 
groter aan het worden. Vooral in Nederland is dit 
het geval: woningnood en ruimtegebrek zijn 
bekende termen in een stad. Ook het beleid van de 
regering vraagt nog steeds voor het "inbreiden" 
van de stad (zie 4e/5e nota R.O.). Een mogelijke 
oplossing hiervoor is meervoudig ruimtegebruik. 
Naast hoogbouw en het ondergronds bouwen 
wordt ook de ruimte boven wegen en spoorwegen 
dichtgebouwd. Recente voorbeelden zijn het 
Exchange House in Londen wat over de 
spoorwegen ligt (zie fig. 2.2) en de diverse 
gebouwen over de Utrechtse Baan (o.a. de 
Malietoren, zie fig. 2.3). Er zijn nog geen moderne 
gebouwen bekend met meervoudig ruimtegebruik 
over water. 

Bruggen werden tot voor kort gezien als oplossing 
voor de vraag: Hoe kom ik van punt A naar B? Er is 
nu een trend gaande die probeert om van de saaie 

brug, waar weinig te beleven is, een verblijfsgebied 
te maken (zie fig. 2.4, verblijfsgebied over het 
water). Een brug heeft de potentie om dat te 
worden. Er is een prachtig uitzicht over het water, 
het is een knooppunt waar mensen bij elkaar 
kunnen komen en met de juiste vorm, uiterlijk en 
functies is het een toeristische trekpleister. 

Figuur 2. 1: Budapest 

Figuur 2. 3: Malietoren in Den Haag 

Figuur 2.2: Exchange House in Londen 

Figuur 2. 4: Brug als verbliifsgebied 
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city zipper 
Ontwerpopgave -w- 
2.2. Probleemstelling 

Maastricht is een stad die door de Maas in 2 
stadsdelen wordt gesplitst (zie fig. 2.5). De stad is 
niet alleen topografisch gesplitst, de Maas wordt 
ook ervaren als een barrière (zoals beschreven in 
par. 2.1). 

I n  het Masterplan van Maastricht door Jo Coenen is 
een voetgangers-fietsbrug gesitueerd van het 
Céramique-terrein naar de overkant van de .Maas 
(zie fig. 2.6). Er is dus een verbinding nodig van 
het oude naar het nieuwe stadscentrum. 

Het nieuwe stadscentrum (zie fig. 2.7) is nog in 
zijn beginperiode en verschilt noqal veel van het 
oude bruisende stadscentrum. Het is strak en 
zakelijk en het is er rustig. Om het nieuwe 
stadscentrum leven in te blazen zijn er activiteiten 
/ culturele gebouwen, winkels, pleinen, landmarks 
en horeca gelegenheden nodig. Zo krijgt het 
nieuwe stadscentrum een grotere allure en op die 
manier zijn bedoelde functie naast de huidige 
primaire centrumfuncties (wonen, werken). Maar 
om het winkelend en uitgaand publiek aan de 
andere kant te krijgen is er een verbinding nodig, 
die aantrekkelijk moet zijn om overheen te gaan. 

Een mogelijkheid om deze problemen op de lossen 
is een bruggebouw. Nu zijn er diverse 
bruggebouwen in de historie bekend. Maar deze 
zijn allen ontworpen als brug, waar later, door 
diverse redenen, gebouwen op werden gezet. Deze 
voorbeelden zijn dus stuk voor stuk een optelsom 
van 2 constructietypes (brug + gebouw, zie fig. 
2.8). Een nieuw constructietype ligt hier voor de 
hand: Een constructie die niet enkel een brug is en 
/ of een gebouw, maar die wel beide functies 
herbergt, geintegreerd in één constructietype. Een 
dergelijk constructietype is tot heden nog niet 
gebruikt! 

Figuur 2. 5: Maas splitst Maastricht in 2 delen Figuur 2. 7: Plein 1992 in Maastricht 

Figuur 2. 6: Plan Céramique terrein 

Figuur 2. 8: Ponte Vecchio in Florence 
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2.3. Doelstelling 

Het is natuurlijk een uitdaging om een totaal nieuw 
constructietype over water te ontwerpen, dat niet 
enkel een brug is en / of een gebouw, maar die 
wel beide functies herbergt, geïntegreerd in en als 
één constructietype, voortaan City Zipper 
genaamd. 
De City Zipper is zowel een verbinding als 
verblijfsgebied tussen de 2 stadscentra van 
Maastricht. Het is een voorbeeld van meervoudig 
ruimtegebruik en bevat een diversiteit aan functies, 
naast de gebruikelijke infrastructurele functie. 
Het moet een landmark zijn, zodat de City Zipper 
een bestemming op zich is en zodat de verbinding 
tussen de centra gaat werken. Het nieuwe 
stadscentrum krijgt daarmee zijn bedoelde functie. 
De verbinding moet de psychische barrière van de 
stad verbreken. Dit kan door de stad als een 
stedelijke lappendeken door te laten lopen. Vanuit 
oriënterend, esthetisch als emotioneel oogpunt zal 
wel ervaren moeten worden dat de City Zipper 
over de Maas ligt en niet een doorgaande straat is, 
die toevallig over het water loopt. 
Dus eenvoudig gezegd is de doelstelling: "ontwerp 
een City Zipper". 
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3. LOCATIE 
3.1. Inleiding 
De probleem- en de doelstelling zijn onvolledig, 
zolang er geen locatie met hun randvoorwaarden 
worden meegenomen. Diverse locaties zijn 
bekeken voor een bruggebouw en uiteindelijk 
sprong er één uit: Maastricht. Daarna volgt voor de 
situatie belangrijke achtergrondinformatie. 

3.2. Keuze locatie 
Geschikte locaties in Nederland voor een 
bruggebouw, zijn plaatsen die door het water 
gesplitst worden in twee helften en waar behoefie 
is aan een oversteekplaats. Deze plaatsen zijn 
Amsterdam, Nijmegen, Rotterdam en Maastricht. 
Amsterdam was met zijn uitbreiding van het 
stadscentrum over diverse eilanden (Uburg) zeer 
geschikt voor een bruggebouw, maar is niet 
gekozen omdat dit plan nog te veel in ontwikkeling 
was. I n  Nijmegen waren er ook plannen om 
tegenover de aantrekkelijke Waalkade een nieuw 
centrum te maken en om deze te verbinden met 
een kabelbaan. Dit plan bevond zich ook nog in de 
kinderschoenen en de locatie had tevens zware 
randvoorwaarden (breedte Waal = 400 m; zwaar 
binnenvaartverkeer += grote overspanning & 
hoogte nodig). De plek van de Erasmusbrug was 
ideaal voor een bruggebouw, mede vanwege de 
groei van het stadscentrum aan de andere zijde 
(Kop van Zuid). De Coolsingel kan zo 
doorgetrokken worden naar het nieuwe centrum. 
Maar het is niet verstandig om Rotterdams 
nieuwste landmark & kenmerk om te stoten. I n  
Rotterdam is er ook behoefte aan een derde 
Maasbrug tussen de Feijenoordkade en de 
Erasmusuniversiteit (zie fig. 3.1). De verpauperde 
buurt Feijenoord wordt tezamen met het project 
opgeknapt en wordt betrokken bij de Kop van Zuid. 
En de Erasmusuniversiteit is ook zo beter 
bereikbaar. 

I n  Maastricht is er behoefte aan een voetgangers- 
fietsbrug tussen het oude stadscentrum en de 
nieuwe wijk: Céramique (zie fig. 3.5). 

De locaties van de 3e Maasbrug in Rotterdam en in 
Maastricht zijn bezocht en onderzocht op hun 
potenties. 

Figuur 3. 2: Rotterdam - De Boompjes 

Figuur 3. 1: Situatie Rotterdam 

Rotterdam 
Rotterdam is een stad van allure en is de enige 
miljoenenstad van Nederland. Rotterdam herbergt 
de hoogste gebouwen van Nederland en werkt aan Figuur 3. 3: Rotterdam - Feijenoordkade 
een skyline. Dit alles maakt een expressief 
bruggebouw mogelijk. 
De Nieuwe Maas heeft een breedte van 350 m. De 
schaal die de brug zou krijgen zou de bestaande 
kleinschalige woonwijk Feijenoord (fig. 3.3-3.4) 
doen verschrompelen. Het zware riviertransport op 
de Nieuwe Maas vereist van de City Zipper een 
grote en hoge overspanning en een mare 
aanvaarconstructie. Het vlakke landschap van 
Rotterdam vereist ook een lange aanloop om bij 
hoogwater droog te blijven. 

Figuur 3. 4: Rotterdam - Feijenoordkade 

Afstudeerproject Martijn Vissers Technische Universiteit Eindhoven Bouwkunde. Constructief O n t w ~ m ~ n  



Locatie w 10 

Maastricht 
De locatie van het bruggebouw in Maastricht is in 
het midden van het centrum gelegen, wat 
gespleten wordt door de Maas en kan de twee 
aparte centra met elkaar koppelen. De kades zijn 
zeer interessant qua historie, sfeer en functies (fig. 
3.6-3.7). Het transport op de Maas is een stuk 
lichter dan dat in Rotterdam, wat een veel lichtere 
constructie mogelijk maakt (bij aanvaring). De 
breedte van de Maas een stuk kleiner (150 m), wat 
de schaal een stuk menselijker maakt. De locatie 
biedt minder ontwerpvrijheden, omdat de plek zich 
in een kleinschalige stad bevindt en naast de St. 
Servaasbrug ligt, hét kenmerk van Maastricht, 

Figuur 3. 5: Situatie Maastricht 
waar men respect voor dient te hebben. 

Maastricht is een geschiktere locatie voor een 
bruggebouw dan de locatie in Rotterdam. I n  
Maastricht is namelijk het scheepvaamerkeer veel 
minder aroot. freauenter en zwaar. waardoor een 

Figuur 3. 6: Maastricht - westkade centrumfunctie is wegggelegd voor het 
bruggebouw. Maastricht wordt daarom de locatie 

Figuur 3. 7: Maastricht - oostkade 
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3.3. Maastricht - historie 
Maastricht met haar 120.00 inwoners is één van de 
zuidelijkste steden en tevens de oudste stad van 
Nederland. Het is ook een stad met een zeer rijk 
verleden: al 300.000 jaar geleden, tijdens de 
ijstijden, leefden hier al mensen dichtbij de 
vuursteengroeves. 
Een nederzetting ontstond op de plek, waar de 
handelsroute, tussen de Ardennen en de Kempen, 
de Maas doorkruist. 
De Romeinen bouwden daar een brug met ter 
versterking een Castellum (eerste eeuw na Chr. - 
fig 3.8). Daarmee kreeg Maastricht haar naam: 
Mosa Trajectum. De brug bestond naar alle 
waarschijnlijkheid uit stenen pijlers en houten 
brugdelen. De stenen pijlers werden vermoedelijk 
ondersteund door een damwandbekisting van 
aangepunte en met ijzeren paalschoenen 
versterkte heipalen, gevuld met vuursteen, 
kalksteen en blokken reliëfversierinq [ref. 121. 

Figuur 3. 8: Mosa Trajectum 

Deze houten brug hield stand tot 1275, wanneer 
het water, tijdens een processie, de brug 
meesleurt tezamen met 400 mensen. De brug 
wordt in 1280 vervangen door een meer noordelijk 
gelegen brug, de huidige St. Servaasbrug (fig. 
3.91. 
I n  de loop der tijd zijn vele volkeren Maastricht 
binnengevallen: Noormannen, Duitsers, Belgen, 
Fransen en Spanjaarden ( zie fig. 3.10). 
De Maastrichtenaren probeerden zich daar, vaak 
tevergeefs, tegen te verweren door bijvoorbeeld 
stadswallen te bouwen (fig. 3.11 & 3.12). Maar 
dankzij de gunstige ligging groeide Maastricht aan 
beide zijden van de Maas uit tot een bloeiende 
handelsstad. 

Figuur 3. 9: Sint Servaasbrug Figuur 3. 11 : Verdedigingswerken van Maastricht 

Figuur 3. 12: Maastricht 
Figuur 3. 10: Plundering Maastricht door de 
Spanjaarden 

Ook tegenwoordig zijn politieke veranderingen niet 
van de baan. In 1992 was Maastricht bijvoorbeeld 
het toneel van het tekenen van het "Verdrag van 
Maastricht", waar een stevigere basis werd gelegd 
voor de Europese Monetaire Unie: de komst van de 
Euro. 
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3.4. Maastricht - interregionaal niveau 
Maastricht is de hoofdstad van de provincie 
Limburg en ligt in het zuidelijkste puntje van 
Nederland (zie fig. 3.13). Belgie en Duitsland 
liggen op een steenworp afstand en het is dan ook 
meer dan logisch dat die veel invloed hebben 
gehad op de stad Maastricht (taal, eetgewoonten, 

Figuur 3. 13: Nederland met Maastricht in het 
zuiden. 

Maastricht wordt doorsneden door drie 
kenmerkende lijnen: de Maas, de A2 en de 
spoorwegen (zie fig 3.14). De Maas stroomt van 
Noord-Frankrijk tot in Gelderland, waar ze 
uitmondt in de Bergse Maas en de Waal. De 
AZ/E25 is een belangrijke noord-zuid route waar je 
onder andere de steden Amsterdam, Eindhoven, 
Aken (en oostelijker) en Luik (en zuidelijker) kan 
bereiken. 

3.5. Maastricht - stedelijk niveau 
Er liggen 5 bruggen over de Maas: de Spoorbrug, 
de Noorderbrug, de Wilhelminabrug, de St. 
Servaasbrug en de John F. Kennedybrug. De 
Kennedybrug en de Noorderbrug maken deel uit 
van de ring van Maastricht, waar alle belangrijke 
wegen op uitkomen. I n  het westen van Maastricht 
liggen grote sportparken, in het noorden is er 
voornamelijk industrie. I n  het oosten ligt Sportpark 
de Geusselt en wat zuidelijker het Academisch 
Ziekenhuis. De Jeker stoomt met haar groene dal 
uiteindelijk uit in de Maas. 

l.R- 
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Figuur 3. 14: Maastricht - schematisch overzicht 

Ook wordt Maastricht ontsloten door treinen. Met 
de trein kun je nationaal & regionaal op reis. I n  het 
noorden van Maastricht ligt het vliegveld 
Maastricht-Aachen Airport, waarmee de wereld aan 
je voeten ligt. 
Andere belangrijke wegen die Maastricht Figuur 3. 15: Maastricht - centrum & locatie 
horizontaal doorsnijden zijn de routes Tongeren - 
Aken en Hasselt - Valkenburg. Aan de westzijde 
van Maastricht ligt tevens de Zuid-Willemsvaart, 
die Maastricht nog meer met het waterverkeer 
ontsluit. 
Maastricht wordt natuurlijk ook nog gekenmerkt 
door het Limburgse heuvellandschap met de St. 
Pietersberg in het bijzonder. 
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3.6. Huidige situatie 
De situatie wordt begrenst door diverse kenmerken 
van Maastricht. Aan de westzijde van de Maas 
bevindt zich de monding van de Jeker in de Maas. 
Dit is geheel omgeven in het prachtige stadspark 
met waterpartijen en resten oude stadswallen (zie 
fig 3.17). Bij een uitloper van dit park, iets 
noordelijker, bevindt zich een ondergrondse 
parkeergarage, die op enkele meters lopen is van 
de Rederij Stiphout (rondvaartboten - zie fig. 3.18) 
en een van de gezelligste pleintjes van Nederland, 
het Onze Lieve Vrouweplein (fig. 3.16). Dit plein 
ziet zomers zwart van de mensen op terrasjes van 
cafés die het plein omgeven. Het plein wordt 
gemarkeerd door de Onze Lieve Vrouwekerk. 
Verder bevinden zich in deze buurt vele exclusieve, 
chique en Bourgondische winkelijes (fig. 3.19). 
Iets noordelijker ligt hét kenmerk van Maastricht: 
de Sint Servaasbrug (fig. 3.20). Deze brug is de 
oudste brug van Nederland (ANNO 1280). Deze 
verbindt het westelijke stadscentrum met het 
oostelijke (Wijck). In het westen bevinden zich het 
Vrijthof met de Sint Servaaskerk, de Markt en het 
winkelcentrum, in het oosten het NS-station en 
veel horecafuncties. Iets zuidelijker staan nog 
enkele resten van de oostelijke stadswallen (fig. 
3.23) en daarachter een compleet nieuwe wijk: 
Céramique. Dit voormalige industrieterrein van de 
Société Céramique is nu vervangen door een 
moderne stadswijk met een groot plein (Plein 1992 
- fig. 3.21), waaraan het Centre Céramique (Jo 
Coenen) - wat een stadshal, het stadsarchief en de 
bibliotheek huisvest - en een theater ligt. Onder 
het plein ligt een grote parkeergarage en het plein 
wordt afgesloten door de "Toren van Siza". De wijk 
refereert met zijn bakstenen karakter aan zijn 
vroegere functie en herbergt veelal de functies 
wonen & werken. Een van de markantste plekken 
van de hele situatie ligt in het zuidelijke gedeelte 
van Céramique: Het Bonnefantenmuseum (Aldo 
Rossi - fig. 3.25). Langs de Maas loopt een lange 
boulevard, waar veel gefietst en gewandeld wordt 

en waar men lekker kan zitten (fig. 3.26). De 
zuidelijk gelegen Kennedybrug begrenst de situatie 
aan de zuidzijde (fig. 3.24). 

Figuur 3. 17: Stadspark & stadswallen 

Figuur 3. 16: Onze Lieve Vrouweplein 

Figuur 3. 18: Graanmarkt - Rederij Stiphout Figuur 3. 19: Stokctraatkwartier - chique winkels 
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Figuur 3.20: St. Servaasbrug 

Figuur 3. 21: Plern 1992 

Figuur 3. 22: Uitzicht vanaf Bonnefantenmuseum 

Afstudeerproject Martijn Vissen Technische Universiteit Eindhoven 

Figuur 3. 23: Maaspunttoren - oude stadwal 

Figuur 3. 24: Luchtfoto Céramique met 
Kennedybrug, St. Servaasbrug en Wilhelminabrug, 
Bonnefantenmuseum en de Toren van Siza 

Figuur 3. 25: Bonnefantenmuseum (links) 

Figuur 3. 26: Boulemrd & Kennedybrug (midden) 
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3.7.Overige informatie over locatie m.b.t. het 
ontwerp 

Gemeente: 
Plattegrond 

m Hoogtekaart maaiveld 
e Hoogtekaart gebouwhoogtes 
m Gemiddelde grondwaterstand: 43,50 m +NAP 
e Hoogste grondwaterstand is tot maaiveld- 

niveau (bij overstroming Maas). 

Rijkswaterstaat: 
Bodem van de Maas ligt op 39 m +NAP 
Gemanipuleerd debiet: 500 m3/s 

m Waterstanden 
o Stuwpeil: 44,05 m +NAP 

(wordt nooit lager) 
o Alarmfase: 45,OO m +NAP 
o Watersnood 1995 45,50 m +NAP 
o Watersnood 1926 45,92 m +NAP 
o Max. Waterstand 46,OO m +NAP 

m Bodem van de Maas bestaat uit grind & 
mergel 9 vaste grondslag. 
Onderkant Noorderbrug: 54,70 m +NAP 

Gegevens referentieprojecten: 
m Noorderbrug Maastricht [ref. 81 

o Bodemprofiel (fig. 3.40) 
o Sondering 
o Fundering rivierpijlers 
o Fundering pijlers te land 

Het tracé van de nieuwe brug ligt in een geologisch 
gezien overzichtelijk en regelmatig gelaagd grond- 
en gesteentepakket. Afgezien van door de mens 
gemaakte verstoringen in de vorm van 
metersdiepe kanalen, vestingwerken, putten, 
kademuren enz., bestaat de ondergrond tot een 
diepte van 4 m onder maaiveld uit jonge 
riviersedimenten (zandige leem- en kleilagen). 
Onder deze voor funderingsdoeleinden minder 
geschikte grondlaag, bevindt zich het zogenaamde 
Laagterras van de Maas, dat uit zand en grind 

bestaat. De dikte is globaal 8 a 9 meter en het 
pakket is zeer geschikt voor funderingen. De basis 
van dit Laagterras ligt op een vrijwel horizontaal 
niveau van 36 m + NAP. Kenmerkend voor dit 
zand-grindpakket zijn een wisselende 
korrelstructuur, korrelvorm en pakkingsdichtheid. 
I n  hogere zones worden herhaaldelijk sterk kleiige 
lagen met uiteenlopende diktes aangetroffen, 
welke insluitingen in funderingstechnisch opzicht 
verraderlijk zijn. [...l Op grotere diepten wordt het 
zand-grindpakket gevolgd door mergel met een 
aanzienlijk variërende sterkte, waarbij zeer vaste 
zones worden afgewisseld door matig vaste lagen. 
[...l De gemiddelde grondwaterstand in het 
brugtracé ligt op 42 a 43 m +NAP, ofwel 4 tot 5 m 
onder maaiveld. 

Figuur 3. 27: Boúemprofiel 

e Parkeergarage 0.L.Vrouweplein [g] 
o Fundering 

Literatuur - Céramique [uit: ref. 111: 
Uitgangspunten Céramique: Het gebied moest: 
m Een verzoening tot stand brengen met het 

historische stadsdeel Wyck. 
Een uitbreiding vormen van de binnenstad met 
dezelfde rijke mix aan functies 
Een goede schakel vormen tussen de 
historische binnenstad en de verder gelegen 
stadsdelen 

Deze uitgangspunten worden ook gebruikt voor de 
City Zipper. 
Een voetgangers- fietsbrug is gepland tussen Plein 
1992 en de Graanmarkt (zie fig. 3.41 t/m 3.43). 

Figuur 3. 28: Maasappartementen & de brug 

Figuur 3. 29: Voetgangersbrug - sfeerbeelden 

Figuur 3. 30: Céramique - maquette 

Literatuur - structuurplan 2005 [uit ref. 21: 
De geplande voetgangers- fietsbrug is uiterst 
belangrijk in de structuur van de culturele 
driehoek, die gevormd wordt door alle pleinen in 
Maastricht: de Markt, het Vrijthof, het Onze Lieve 
Vrouweplein en het nieuwe Plein 1992 (zie fig. 
3.44). 
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Figuur 3. 31: Culturele driehoek: verbinding 
pleinen 

Literatuur - speerpunten economisch pro- 
gramma [uit ref. 31: 

Kwantitatieve uitbreiding van het 
winkelaanbod (aanbod is véél te laag) 
Uitstraling van de stad versterken 
(naamsbekendheid & imago), o.a. te 
verkrijgen door kwaliteit, interne gerichtheid 
en dynamisch innovatief uit te stralen. 
Concurrentiepositie als bezoekstad verbeteren 
(cultuur 1 sport e.d.) 
Toerisme is een belangrijk speerpunt voor de 
stad Maastricht. Om dit niveau te verhogen 
moet er gestreefd op: 

o Verblijfsduurverlenging 
o Meer evenementen 
o Product vernieuwend horeca aanbod 
o Uitbreiding van (kleinschalige) 

hotelaanbod 
o Vraag naar all-weathervoorziening 

Literatuur - rivieroevers Maastricht [uit ref. 
41 
De verblijfskwaliteit van de rivieroevers en de 
relatie tussen stad en rivier moet sterk worden 
verbeterd. Dit wil men bereiken door onder andere 
het verbeteren van de looproutes, het verbeteren 

van het mobiliteitsbeleid en het verbeteren van de 
gebruikspatronen. 

Uitgangspunten voor het verbeteren van de 
loopstructuur zijn: 

Het continueren van de langsroutes 
Het onderscheiden van de hoge (circulatie & 
uifzicht) en lage routes (verblijf & rivier) 

Met de nieuwe brug ontctaat een achtvormig en 
uitgestrekt wandelgebied met veel meer wandel- 
mogelijkheden dan eerst (fig. 3.45). Zo wordt de 
ruimte een stuk beter benut. De pleinen en de 
parken & het Bonnenfantenmuseum zorgen voor 
genoeg attractiviteit om verder te wandelen. 

Figuur 3. 32: 8-vormig wandelcircuit 

Het verbeteren van het mobiliteitsbeleid (op deze 
locatie) wordt bereikt door: het maken van 
middenbermen op de westelijke en oostelijke 
Maasboulevard, zodat voetgangers beter over 
kunnen steken; bij de Maasboulevard het aantal 
verkeersstroken terug te brengen tot één rijstrook 
- de vrijkomende ruimte wordt benut voor 
voetgangers, fietsers en boombeplanting. 
Parkeergarages zijn op deze locatie voldoende 
aanwezig (Onze Lieve Vrouweplein & Plein 1992 - 
fig. 3.46 parkeergarage 3 & 6). 

Figuur 3. 33: Parkeren auto 

Terwijl er in ruimtelijk opzicht een sterk accent ligt 
op samenhang en continuïteit vraagt een attractief 
gebruikspatroon om differentiatie. Van belang is 
dat de gebruiker langs de Maasoevers gebieden 
kan onderkennen met verschillende sfeerbeelden. 
Er wordt daarom onderscheid gemaakt in 
verschillende sfeerbeelden, die worden 
ondersteund door specifieke functies. 
Er moet gedoeld worden op verschillende 
publieksgroepen, zodat gedurende alle seizoenen 
en zowel overdag als 's avonds een levendige sfeer 
langs de Maasoevers ontstaat. 
Bij het stadspark betekent dit onder andere, dat de 
Maasboulevard smaller wordt en dat de kwaliteit 
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Locatie 

van de Graanmarkt moet worden verbeterd. 
Voorgesteld wordt om de rederij Stiphout te 
verplaatsen (in het noorden is er meer plaats en 
past het ook beter bij de sfeerbeelden). 
Bij het Céramique-park ligt het accent op culturele 
functies. 

Ligging Romeinse brug [zie ref. 121 
De oude Romeinse brug lag ongeveer tussen de 
huidige Graanmarkt en de Hoogbrugstraat. Je ziet 
aan het stratenpatroon dat beide wegen doodlopen 
op de Maas. 
Resten van stenen pijlers zijn gevonden aan de 
kant van de Onze Lieve Vrouwekerk (fig. 3.47). Als 
de City-Zipper gebouwd zou worden, dan zou hier 
verder archeologisch onderzoek vereist zijn. 

Figuur 3. 34: Restanten Romeinse brug 
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4. PROGRAMMA VAN 
EISEN 

4.1. Behoeften 
Een van de belangrijkste randvoorwaarden is: de 
doorvaart. Deze moet gegarandeerd worden: 
Als referentie voor de minimale breedte wordt 
doorvaartbreedte van de St. Servaasbrug 
genomen. Deze is ca. 50 meter. . 
Als referentie voor de minimale hoogte worden de 
gegevens van de Rijkswaterstaat gebruikt voor de 
onderkant van de Noorderbrug: 54,70 m +NAP. 
Indien er wordt gekozen voor een beweegbare 
brug, dan wordt het beweegbare gedeelte van de 
St. Servaasbrug als referentie aangehouden: ca. 52 
m +NAP 

Er is behoefte aan een voetgangers- fietsbrug 
tussen het wetelijke stadscentrum en de nieuwe 
wijk Céramique. Deze is gepland tussen Plein 1992 
en de overzijde. 

De keuze van functies die in de City Zipper 
geplaatst zijn, is gebaseerd op de behoeften van 
de stad aan de desbetreffende functies en er wordt 
getoetst of ze representatief genoeg zijn. Er wordt 
gekeken ze op deze unieke plek passen. Er wordt 
namelijk een groot gebied met een prachtig 
uitzicht weggenomen. Heeft de stad iets aan deze 
functie? 
De functies wonen & kantoren vallen hiermee af. 
Het is leuk voor de mensen die het kunnen 
permitteren om op zo'n fantastische plek te kunnen 
wonen & werken, maar voor de stad is het beter 
als je dit met iedereen kunt delen. 
De functie parkeren is niet nodig, aan beide zijden 
ligt een parkeergarage. Het zou tevens misstaan 
op deze plek. Cultuur zou absoluut niet misstaan 
op een brug. Maar op een steenworp afstand 
bevindt zich een theater, het Bonnefantenmuseum 
en een bibliotheek. 

Uit het Speerpunten Economisch Programma van 
Maastricht (zie hoofdstuk 3.6 & [3]) volgt een 
groot deel van het functionele programma. Daaruit 
bleek dat Maastricht opgewaardeerd kon worden 
door veel meer winkels, vernieuwende horeca & 
kleinschalige hotels te plaatsen. Ook is men op 
zoek naar een all-weather voorziening. 
Natuurlijk moeten deze winkels en 
horecagebouwen op één of andere manier 
bevoorraad worden. En moeten nooddiensten ter 
plekke kunnen komen. 

4.2. Programma van Eisen 
Het is in een vroegtijdig stadium met nog weinig 
functionele randvoorwaarden onmogelijk om een 
Programma van Eisen te maken met omschreven 
vierkante meten. Om toch een indicatie te geven 
is uitgegaan van een situatie van een loodrechte 
overspanning van de Maas, met een bruggebouw 
van 3 verdiepingen en 30 meter breed (tabel 4.1). 

Afmetingen: 
' Breedte Maas 
' Opening vaarwater x overspanning: min BxH. 

Of met een te openen dek : min. BxH 

Uitgaande van I = 150 m; b = 30 m en h = 3 verdiepingen (A = 13.500 m2) 7 

Functies: 
Infrastructuur: 
Weg - fiets & evt. auto's - nooddienst 
Trottoir 
Weg - bestemmingsverkeer (laden + lossen) 
Paden - Langzaam bestemmingsverkeer 

B in m 

Café + terras 
Andere horeca (hotel, restaurants etc.) 

H in m 

I Totaal Oppervlak I I I 1xA 1 13500 ( 

Cultuur 
Winkels 

' Groen / Plein / Uitzicht 

Tabel 4. 1: Proaramma van Eisen 

Vaste opp. 
Verhouding 
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5. LITERATUURON- 
DERZOEK 

5.1. Bewoonbare bruggen [uit ref. l] 
5.1.1. Inleidina 

In  vroeger tijden werden bruggen gebouwd met 
niet alleen .een infrastructurele functie, er werd ook 
op geleefd. De woningnood noodde de mensen om 
ook bruggen geschikt te maken voor woningbouw. 
Een effect van dit soort gebouwen was, dat de 
stad niet ophoudt te bestaan bij een natuurlijke 
barrière als een rivier, de stad liep als het ware 
door. Het oudste voorbeeld is de Old London 
Bridqe (fiq. 5.11, waarvan de eerste meldinq 
teruggaat naar 1201. Daar verrezen gaandeweg 
allerlei bouwsels van een watermolen tot 
korenmolens, winkels, herbergen en zelfs een hek 
waarop de hoofden van verraders werden 
gespietst. Bekende bestaande oude voorbeelden 
zijn natuurlijk de Ponte Vecchio (fig. 5.2) en de 
Ponte Rialto (fig.5.3) in Florence resp. Venetië. 

I n  de 18e eeuw is de relevantie van deze 
bewoonbare brug-projecten grotendeels 
onherkenbaar geworden. Veel factoren die 
oorspronkelijk de ontwikkeling van bewoonbare 
bruggen aanmoedigden zijn verdwenen. Bruggen 
hebben niet lanaer een defensieve rol om Doorten 
of accommoda~e te bereiken. watermolens en 
tolhuisjes zijn verdwenen, net als de druk op het 
land, waardoor bewonen gedwongen waren om 
iedere bruikbare ruimte te gebruiken in een 
beschermende omgeving, naast de middeleeuwse 
ommuurde stad. De sanitaire voordelen om direct 
boven het stromende water te leven zijn 
verdwenen door de komst van het rioolnetwerk. 

Maar deze houding begint te veranderen. Er zijn 

(fig. 5.9), Dubai (fig. 5.10) en Rome en voorstellen 
voor vele steden in de hele wereld. Terwijl de 

5.1.2. Vroeger 

fascinatie van dit gebouwtype voor de architecten Waarom ontrtonden bewoonbare bruggen 
nooit is vervlakt, heeft het zo'n 200 jaar geduurd, gedurende de Middeleeuwen? 
voordat het een grotere acceptatie heeft 
herwonnen. Water is een essentieel element in het leven en in 

de activiteiten van een gemeenschap, In veel 

Figuur 5. 1: Old London Bridge 

Figuur 5. 2: Ponte Vecchio te Florence 

heden ten dage projecten voor bruggen in Londen Fiauur 5. 3: Ponte di Rialto - Venetië 

- - - - -. . . - - . - - . . . - . . - - . . 
gevallen ontwikkelden stedën zich aan tieide zijden 
van de rivier, zodat de rivier een barrière vormde 
in het hart van het bevolkt gebied. Gegeven dat 
middeleeuwse steden omringd werden door muren 
voor defensie, was bouwland daarbinnen schaars. 
Dus toen steden en de bevolking gingen groeien, 
werd de druk op het land enorm. Als die druk te 
groot werd, werden huizen gebouwd aan de rand 
en werden nieuwe muren gebouwd om de nieuwe 
aebouwen binnen te sluiten. Toen de politieke, 
Gociale en economische condities ook verbeterden, 
moest het centrum uitbreiden en dat begon als 
eerste op de brug. Daarop kwamen vooral 
commerciële gebouwen, omdat veel mensen de 
brug overstaken. 

Wat waren vroeger de functies op een brug- 
gebouw? 

Op de meeste bruggebouwen stonden winkels, 
waar winkeliers hun koopwaar aanboden. 
Lanqzamerhand werden de winkeltjes vervangen 
doo; prestigieuze etablissementen. Een goed 
voorbeeld is de Ponte Vecchio (fig. 5.2): hier 
moesten slagers hun stalletjes overgeven aan 
juweliers. Een volgende verandering kwam, toen 
de etalageruit "uitgevonden" werd. De winkels 
kwamen daardoor in een continue regelmatige rij 
te liggen om het oog van de mensen te grijpen. De 
brug werd moderner en verzorgde een veilige 
omgeving door olielampen te installeren voor 
nachtverlichting. En om de voorraad te bewaken, 
gingen de handelaars ook nog dicht bij de zaak 
wonen. Zo ontstonden er één of meer verdiepingen 
boven de winkels. Aan het eind van de 
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Middeleeuwen waren de bruggen in Londen en Waarom verdwenen bewoonbare bruggen 
Parijs 415 verdiepingen hoog, wat nauwelijks omstreeks de 18e eeuw? 
verschilde van de rest van de stad. Op deze 
bruggen was je niet in staat om de rivier te zien Veranderingen in militaire strategie (door de komst 
(fig. 5.4). Een uitzondering hierop vormden de van het kanon), in combinatie met snelle 
Ponte di Rialto (fig. 5.3) en de Ponte Vecchio (fig. economische groei verplichtte mensen buiten de 
5.2), waar je in het midden spectaculair verrast muren te wonen en de hoeveelheid verkeer nam 
wordt met een prachtig uitzicht over het water. toe. Bewoonbare bruggen veroorzaakte grote 

belemmeringen voor het alsmaar groeiende 
Industriële bruggen maakten gebruik van de kracht verkeer. Dus werden de gebouwen erop gesloopt. 
van het water om molens of turbines aan te De komst van de stoommachine verving de 
drijven, bijv. de Meunier Chocolat Works te Noisiel Figuur 5. 5: Meunier Chocolat Works - Noisiel watermolen en door het aanleggen van het riool 
(fig. 5.5). 

Militaire bruggen werden aangelegd voor 
strategisch gebruik. De brug kon geintegreerd 
worden in het defensief systeem of de stadsmuren, 
bijv. in Blois en Cahors (fig. 5.6) in Frankrijk. 

Er ontstonden ook religieuze bruggen. Rivieren 
werden namelijk gevreesd door hun verwoestende 
overstromingen, wat werd opgevat als een 
manifestatie van de duivel. Om tegen het kwaad te 
vechten werden door de autoriteiten vaak 
kapellenfkerken op bruggen gebouwd. De kapel- 
brug werd een gebouw apart. Een mooi, nog 
bestaan, voorbeeld ligt in Avignon (Pont Saint- 
Bénézet - fig 5.7). Ook werden door religieuze 
ordes ziekenhuizen OD bruaaen ae~laatst. 

Figuur 5. 4: Pont au Change - Parijs 

Figuur 5. 6: Pont Valentré - Cahon 

Figuur 5. 7: Pont d'Avignon 

verviel het sanitaire voordeel om boven een brug 
te wonen. 

De houding van de mensen ten opzichte van de 
natuur veranderde van "tegenstander" tot eentje 
die werd herkend als een plek voor intellectuele en 
emotionele ontwikkeling en voeding. De roep voor 
een vrij uitzicht werd steeds groter. 

I n  de 18e eeuw werd de opleiding voor architecten 
en ingenieurs gescheiden. Daardoor stonden beide 
groeperingen apathisch tegen een bouwwerk als 
product van samenwerking. Ingenieurs vonden 
gebouwen op een brug parasitisch. Ook het 
opkomend rationalisme verwierp de complexiteit en 
gaf de voorkeur aan het scheiden van de functies 
brug en gebouw. 

Waar kwamen de meeste bewoonbare bruggen 
voor? 

Alle oude bewoonbare bruggen liggen en lagen 
voornamelijk in Engeland, Frankrijk en (Noord) 
Italië. De meeste liggen ook in stedelijke gebieden, 
op enkele uitzonderingen na (kasteel-bruggen en 
tuin-bruggen, bijv. Château de Chenonceaux - zie 
fig. 5.8). 
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Figuur 5. 8: Château de Chenonceaux 

Voor uitgebreide samenvatting wordt verwezen 
naar het boek Living Bridges [l], wat een 
uitstekend beeld geeft over de historie van 
bewoonbare bruggen. 

5.1.3. Tegenwoordig 

De laatste 100 laar zijn geen bruggebouwen meer 
gemaakt. Wel is de fascinatie voor dit type gebouw 
nog groot gebleven, wat te zien is aan de vele 
ontwerpen en wedstrijden (fig. 5.9 - 5.10). 

Er zijn nog geen moderne bruggebouwen over het 
water, wel over sporen en wegen, bijv. Exchange 
House-Londen (78 m overspanning; 370.000 m2 
kantooroppervlak - fig. 5.13) 

Figuur 5. 10: Ontwerp Pearl Bridge - Dubai 

Figuur 5.12: Exchange House - Londen 

Figuur 5. 11: Ontwerp Puente Henriquez - 
Argentinië 

Wat zijn de verschillen tussen een Middeleeuwse 
brug en een moderne brug? 

Zowel de functionele als de technologische eisen 
verschillen tegenwoordig met die van de 
Middeleeuwen. Waar de Middeleeuwse 
bewoonbare brug de natuurlijke schoonheid van de 
rivier negeerde, waarover hij spande, werd dit het 
belangrijkste punt voor zijn moderne collega. De 
korte overspanningen van oude bruggen zijn 
technisch niet meer noodzakelijk en zijn ook niet 
toepasbaar om de veiligheid van het rivierverkeer 
te waarborgen. Een grote overspanning is 
benodigd, wat een ontwerpuitdaging is voor 

Figuur 5. 9: Ontwerp Hungerford Bridge - Londen architect en ingenieur. 

Wat zijn de voordelen van een bewoonbare brug 
t.o. v. een gangbare brug? 

Een bewoonbare brug, die ook in staat is om de 
functie van vervoer te bewerkstelligen, heeft twee 
toegevoegde voordelen. Hij kan de intensiteit van 
activiteiten verbreden, die aan beide oevers 
plaatsvinden en door zijn functies is hij een 
bestemming van zichzelf. En daardoor kan hij 
zelffinancierend zijn. 

I n  contrast tot een normale brug garandeert een 
bewoonbare brug een continuïteit in de stedelijke 
lappendeken (een organische relatie tussen 2 
bestaande stedelijke districten), dat niet alleen een 
sociaal en economisch punt is, maar ook een 
cultureel, emotioneel en symbolisch punt, waar 
anders een natuurlijke breuk zou ontstaan. 
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Waar kan een brug-gebouw van toepassing zgn? 

Naast de gebruikelijke stedelijke gebieden kunnen 
er ook bruggen buiten de stedelijke context vallen: 
bijvoorbeeld het Marin County Civic Center van 
Frank L. Wright (fig. 5.13). I n  de moderne stad zijn 
suburbane gebieden in stukjes gehakt en zijn deze 
geïsoleerd door autowegen en spoorwegen. 
Suburbane gebieden hebben centra nodig, waar de 
gemeenschap behoefte aan heeft met passende en 
symbolische ontmoetingspunten. Een bewoonbare 
brug kan hier een rol van betekenis zijn: de 
obstakels overspannen en een nieuwe generatie 
van commerciële, gemeenschaps- en culturele 
centra huisvesten. 

Figuur 5. 13: Marin County Civic Center 

Is  een bewoonbare brug financieel haalbaar? 

Diverse factoren beïnvloeden de haalbaarheid van 
een brug-gebouw, zoals de locatie, die direct van 
invloed is op huur en opbrengst. Ook de 
combinatie van functies bij het gebruik van ruimte 
op een plek met een grote vraag naar ruimte 
draagt bij aan de haalbaarheid. Het meest 
essentiële onderdeel van een bruggebouw blijft het 
vervoeren van mensen van de ene naar de andere 
kant. 

Een "oud" voorbeeld is het geval van de Old 
Londen Bridge (fig. 5.1), die zowel tol en huur 
incasseerde, zodat het een lucratieve som 

opleverde. Oorspronkelijk was dit geld, nl. 10 mln. 
pnd. per jaar (nu zo'n 160 mln. Euro), bedoeld om 
de kosten te dekken van reparaties aan alle 
bruggen in Londen, maar er bleef genoeg over, 
waardoor er diverse fabrieken ontstonden. 

5.1.4. Aanbevelingen 
In  de literatuurstudie zijn een aantal aspecten 
opgevallen: 

Het constructieprincipe van alle oude 
bruggebouwen is een optelsom van een brug 
+ een gebouw. Nergens vormt de structuur 
van de brug, het geraamte van het gebouw en 
vice versa. Een nieuwe verschijningsvorm van 
een bruggebouw is dus mogelijk en vormt een 
uitdaging. 

Er zijn geen moderne bruggebouwen over het 
water (wel over sporen & wegen) 

Het ervaren dat je op een bruggebouw loopt is 
een belangrijk ontwerpaspect. Contact met het 
water en zicht op de stad (van een afstand) 
zorgen voor een grootse beleving, zie Ponte di 
Rialto en Ponte Vecchio (fig. 5.2 & 5.2). 

Een bruggebouw is een aantrekkelijke plek 
voor commerciële doeleinden, omdat vele 
mensen de brug passeren. 

De hoofdtaak van een bruggebouw blijft de 
mogelijkheid tot het oversteken van de rivier. 

Een bewoonbare brug kan de intensiteit van 
de activiteiten aan beide oevers vergroten. Hij 
kan stadshelften sociaal, economisch, 
cultureel, emotioneel en symbolisch met elkaar 
verbinden. Een bewoonbare brug is een 
bestemming op zichzelf. 
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city m z i p p e r  
-@- 

5.2. Bruggen in het algemeen [uit ref. 51. 
Onderzoek naar bruggen in het algemeen heeft 
een esthetische checklist (fig. 5.15 - uit ref.5) 
opgeleverd, waarmee elke brug getoetst kan 
worden. Een aantal aspecten, die van toepassing 
kunnen zijn op de City Zipper worden hier 
behandeld. 

Snelheid en positie van kijker: Het verkeer op, 
langs en onder de City Zipper zijn voetgangers, 
fietsen en plezierbootjes. Omdat de snelheid van 
de kijker laag is, moet de kwaliteit van het detail, 
oppervlak en onderzijde goed zijn. Een expressief 
ontwerp is mogelijk, omdat er geen snelverkeer 
over de City Zipper gaat (daardoor zouden 
automobilisten afgeleid worden). 

Organisatie van constructief systeem van een 
boogbrug: Structuur bestaat hiërarchisch uit de 
boog, het dek en de enkele ondersteuningen van 
het dek; Het moet ook hiërarchisch uitgedrukt 
worden in zijn vorm. 

Transparantie: Vakweken moeten zo licht en 
transparant mogelijk zijn, verbindingen en knopen 
zo eenvoudig mogelijk. Diagonalen moeten 
evenwijdig of radiaal lopen. De doorsneden van 
alle elementen moeten consequent toegepast 
worden (buis / I-balk, niet beide). Openingen moet 
of helemaal open zijn of helemaal dicht. 

Vierkante stalen buizen geven een "overschaald" 
uiterlijk. Zeker als de hoogte van het vakwerk 1,s 
tot 2 m is, lijkt het op een leuning voor reuzen. 
Ronde stalen buizen daarentegen kunnen te licht 
lijken door hun schaduwspel. Dit effect kan 
vermeden worden door grote buizen te nemen, 
met dunnere wanddikte. L-en I- doorsneden 
moeten vermeden worden omdat zij doen denken 
aan tijdelijke constructies en vergen ook meer 
onderhoud. 

De beleving van de voetganger richt zich op de 
omringende omgeving en niet op de weg. De brug 
en zijn aanlopen moeten relateren aan de 
aangrenzende omgeving vanuit het oogpunt van 
de voetganger. 
De voetbrug moet neergezet worden op de meest 
ideale plek. De route van de hoofdoverspanning, 
de trappen en de aanlopen moeten zoveel 
mogelijk de gewenste (is vaak de kortste) route 
volgen. 
Het is belangrijk voor voetgangers om te zien waar 
ze naar toe gaan. Overspanningen moeten daarom 
recht zijn en moeten bijvoorbeeld een baken 
hebben aan het einde. 

Gerealiseerd moet worden, dat alle rivierbruggen 
gemiddeld worden gezien door langzaam 
bewegende kijkers (op / onder de brug of op het 
jaagpad). Dit maakt hem fundamenteel 
verschillend t.o.v. viaducten over autowegen, die 
voornamelijk gezien worden door voertuigen met 
hoge snelheid. Het langzame publiek is meestal in 
een rustige omgeving. Het is daarom niet passend 
om de dynamische, vloeiende en snelle 
eigenschappen van het verkeer te benadrukken, 
zoals op een viaduct. Benadrukking op verticale 
elementen kunnen stabiliteit en rust uitdrukken als 
tegenhanger van vloei en dynamiek (bijv. 
belichting, obelisken, versieringen, etc.). 
Boogbruggen doen het goed om stabiliteit en rust 
uit te drukken en passen bij de traditionele 
associatie bij bruggen over rivieren. 

Overspanningen waaronder gevaren wordt, 
moeten vaak groot en hoog zijn en hebben soms 
navigerende belichting nodig. Deze functie moet 
benadrukt worden in zijn vorm, maar moet wel een 
integraal onderdeel van de structuur zijn (pylonen 
en bewegende onderdelen zijn uitermate geschikt 
om deze functies uit te drukken) 

De onderkant van rivierbruggen is visueel veel 
belangrijker dan autobruggen, omdat het door 
langzaam verkeer wordt gezien, als ze eronderdoor 
komen. Daarom moet er aandacht worden 
gegeven aan detaillering, vorm en materiaal, 
visueel aantrekkelijke constructie. Bekabeling, 
waterafvoeren e.d. moet geordend en verborgen 
worden. Constructief aantrekkelijke onderkanten 
kunnen o.a. verkregen worden door het gebruik 
van: boogvormige constructies, betonnen 
kokerliggers met grote uitkragingen, uitkragingen 
op consoles etc. 

Bestaande bouwwerken: Als de brug in de buurt 
van een bestaande brug wordt gebouwd, moet 
deze respect hebben voor de andere. Dit kan 
bijvoorbeeld door het kopiëren van het stramien 
van de andere brug of het kiezen voor hetzelfde 
brugtype etc. 
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Kernpunten bruggen 

ESTHETISCHE CHECKLIST Orde en harmonie 
o Organisatie van constructief systeem 
o Samenhangende doorsneden van elementen 

y Natuurliik landschap en touomfie Esthetische vormgeving 
Door mens gemaakt landschap: bestaande O Zichtbare uitdrukking van stroming en 
bouwwerken krachten 

2- Historie & traditie O Doorsneden die spanning tot een miniem 
I O Eigentiids intellectueel klimaat en staat van beperkt 

technische ontwikkeling O Licht- en schaduwefecten 
Zichtbaarheid o Constructieve en 

DETAIL 

Zichtbare uitwerking van eficigntie O Materialen 
O Tengerheid O Afwerking 
o Transparantie door openingen Detaillering 

M /  / , Schaal 
Snelheid en positie van kiikers 

Fguur 5.14: EMetixhe CheLk3t vczor bmgpn 
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City Zipper - lacl - 

DEEL 2: ONTWERP 
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Inleiding 

1.INLEIDING 
I n  het tweede deel staat het ontwerp centraal. 

Eerst wordt een samenvatting gegeven van het 
ontwerpproces en de varianten die dat opleverde. 
Een grote hoeveelheid plaatjes illustreert dit 
geheel. 

Daarna wordt het definitieve ontwerp omschreven, 
waarin keuzes en argumenten uitgebreid worden 
behandeld. 

Dit vormt de basis voor de uitwerking van het 
ontwerp: constructieve berekeningen (Deel 111), 
tekeningen, maquette etc. 
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Z.ONTWERPPROCES 
2.1. Beginschetsen 

leuk voor degenen die het kunnen permitteren, 
maar daar heeff de stad niks aan, het wordt zelfs 
slechter, het uitzicht wordt namelijk weggenomen. 

Het toepassen van een lagenstructuur, waarin per 
laag een andere functie zit (fig. 2.1). 

Figuur 2. 1: Doorsnede - lagenstructuur 

2.2. Vormonderzoek 
Met behulp van een stedenbouwkundige maquette 
volgen belangrijke lijnen uit de plattegrond: De lijn 
tussen de Graanmarkt en de Hoogbrugstraat 
(tevens ligging voormalige Romeinse brug) en 
tussen Plein 1992 en het park (zie fig. 2.3) 
Het ontwerp bestaat uit deze lijnen als ontsluiting, 
met daarnaast functies. 
Op de begane grond zitten de winkel- en 
horecafuncties, een pleintje voor de verticale en 
horizontale ontsluiting en voor lichtinval en de 
verbindingsweg voor laden en lossen (fig. 2.4), op 
de eerste verdieping zitten kantoren en de 
fietsroutes (fig. 2.5) en op de bovenste verdieping 
zijn woningen gesitueerd (fig 2.6). 

Nadelen: de link naar het park is niet echt een 
duidelijke verbinding; het plein zal nauwelijks 
gebruikt worden, omdat het uitzicht aan de 
buitenzijden veel beter is ; wonen op een brug is 

Figuur 2. 2: Aanzicht model in stedenbouwkundige 
maquette 

Figuur 2. 3: Stedenbouwkundige maquette met 
model 

Figuur 2. 4: Begane grond 

Figuur 2. 5: l e verdieping 

Figuur 2. 6: 2e verdieping 
- - -- 
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2.3. Voorontwerp 

q-- -\.. 
i - - 

De belangrijkste stedenbouwkundige lijnen zijn 
-- --w-'- , { 

- -  - - -  - - -  . . - ___I--- -- 
blijven zitten en zijn de basis van dit driepotig 
ontwerp. I n  de brug bevinden zich op elk niveau 

i"--l---"- 

andere functies, zoals winkels op de begane grond, 
horecafuncties op de le verdieping met een groot 
terras op het zuiden, een hotel op de Ze verdieping 
en het dak is bedoeld voor fietsers, voetgangers en 
vrije tijd (basketbal, speeltuin, zandbak). 
Bij de splitsing is een pleintje ontworpen voor 
horizontale en verticale ontsluiting. 

De kromming in de brug zorgt dat de mensen , die 
over de brug moeten, een gevarieerde beeld zien, 
zodat ze langzamer gaan lopen en interesse krijgen 
om te winkelen of om wat te gaan drinken. 
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2.4. Constructieve modellen 

Uitgaande van de doelstelling, dat de functies in de 
brug moeten zitten, vervalt de logische keuze voor 
een plaatconstructie of een eiland met 3 losse 
bruggetjes. De stelregel dat alle hoofdconstructie 
buiten de functies moet zitten, maakt het niet 
eenvoudig. 
Ook is er een optie bekeken om een ondersteuning 
te maken op de plek van het plein met behulp van 
bijvoorbeeld een kegel (fig. 2.7). Deze accentueert 
het plein, het verticale vervoer en draagt eveneens 
de constructie. Maar de constructie van beide 
vormen konden niet op elkaar worden afgestemd. 

Het ontwerp gaat in één vloeiende vorm over het 
water. I n  het midden is de doorsnede het grootst 
en aan de zijkanten het laagst. 
Alle constructie zit aan de buitenzijde. Er zitten 
grote vakwerken aan de zijkant en die vakwerken 
wordt bijeengehouden door omhullende vloer- en 
dakliggers die evenwijdig lopen met de 
stroomrichting. 
Het grote probleem zijn de ondersteuningen. Het 
dynamische ontwerp is perfect voor een ontwerp 
zonder steunpunten (fig 2.8), maar dat is vrijwel 
niet te maken (zie volgende paragraaf). Met 
steunpunten klopt het constructieve model niet 
meer, of de ondersteuningen passen niet bij het 
ontwerp (fig. 2.9, 2.10). 
Als uitgangspunt voor verdere ontwerpen wordt de 
plattegrond meegenomen, met de primaire 
draagconstructie aan de buitenzijde en de 
secundaire constructie als omhulling evenwijdig 
aan de stroming van de Maas (fig. 2.11). 

Figuur 2. 9: Model - 2 bogen met ondersteuning 

Figuur 2. 7: Ontwerp met kegel 
Figuur 2. 8: Overspanning in één keer 

Figuur 2. 10: Model met rechte steunpunten 

Figuur 2. 11 : Uitgangspunten 
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2.5. Variant: overspanning in één keer 

Doordat het zoeken naar een logische constructie 
niet tot bevredigende oplossingen leidde is 
gekeken of het ontwerp in één keer de Maas kon 
overspannen. Het is natuurlijk een constructieve 
uitdaging om te kijken, hoe een overspanning van 
190 meter te overbruggen is (fig. 2.12). 

De grootste overspanning van de C i  Zipper is 190 
meter. Dit is geen standaard maat, er zijn weinig 
referenties met zulke overspanningen en 
belastingen. Meestal komen lichte draagconstruc- 
ties in aanmerking voor zulke overspanningen of 
getuide constructies. Er is geen enkel op zichzelf 
staand gebouw met dergelijke overspanning. De 
kosten zijn hier wel de belangrijkste 
beweegredenen om dit idee niet uit te werken. Het 
doel is om toch een zo'n goed mogelijke oplossing 
te bedenken / ontwerpen. 

De slankste (en tevens vaak ook de beste) 
constructies zijn te verkrijgen door ze zo te 
ontwerpen dat ze slechts belast worden op 
normaalkracht. Met dit in het achterhoofd en met 
behulp van de gevraagde geometrie is de keuze 
voor een drukboog snel gemaakt. 
De drukboog, is een ideale constructie omdat ten 
gevolge van het eigen gewicht er alleen 
drukspanningen ontstaan en geen buigspanningen. 
Beton is een ideaal materiaal om druk op te nemen 
(goedkoop, brandveilig). Alleen rustende en 
veranderlijke belastingen zorgen voor 
buigspanningen, maar deze zijn relatief klein ten 
opzichte van de drukspanning, zodat er geen 
trekspanning in het beton zit (fig. 2.13). 
De drukboog wordt bepaald met de volgende 
punten: (OIO) (190,O) (85, 32.5). Dit is de hartlijn 
van de constructie (fig. 2.14). 
De drukboog heeft als nadeel, dat er spatkrachten 
ontstaan. De spatkrachten kunnen op 2 manieren 
worden opgenomen: door voldoende capaciteit in 

de grond (bijv. rotspartijen of groot betonblok - er 
zit namelijk mergel) of door trekkabels aan te 
brengen. De eerste methode zou het beste zijn, 
omdat dit starre steunpunten zijn en er natuurlijk 
geen extra (complexe ) verbindingen nodig zijn. 
De grondgegevens waren in dat stadium 'nog niet 
bekend. Er is toen uitgegaan van de 2e methode 
met voorgespannen trekkabels. Daarom loopt de 
boog tot aan de bodem van de Maas. 
Doordat zo een grote hoogte ontstaat van de boog 
is dit extra gunstig om de grote rustende en 
veranderlijke belastingen en de invloed van 
afwijkingen op te nemen. Tevens is dit gunstig wat 
betreff het instabiliteitgeval: doorslag van de boog. 
Door de toch optredende grote momenten t.g.v. 
rustende en veranderlijke belastingen wordt 
gekozen voor een zo gunstig mogelijke vorm van 
de doorsnede met het materiaal aan de uiteinden: 
Een koker met een brede onderrand en bovenrand. 
Momenten kunnen zo opgevangen worden. De 
boven- en onderflens van de koker wordt gemaakt 
van beton (ideaal als vloer / druk / 
brandwerendheid) en de lijven zijn vakwerken van 
staal aan de zijkanten van de koker (zie fig. 2.15). 
[Dit komt overeen met de architectonische 
overwegingen: De boog is het primaire onderdeel 
van de vorm en mag ook duidelijk zichtbaar 
aanwezig zijn. Samen met het vakwerk in de gevel 
zorgt dit voor een omhulling (geraamte) van alle 
functies.] 
De bovenflens is minder breed dan de onderflens 
om zodoende genoeg daglicht in de City Zipper te 
laten treden. 
De betonnen flenzen zijn 2 meter dik en zijn dik 
genoeg om eventuele extra constructieve 
voorzieningen op te nemen. De flenzen zijn hol van 
binnen (kanalen / bollen) om gewicht te besparen, 
maar zijn, waar nodig, gevuld. De vloeren hebben 
hierdoor een normale dikte van 20 cm. 

Figuur 2. 12: Doorsnede 

Figuur 2. 13: Alleen drukspanningen in doorsnede 

/ o 10 m m 40 m =o i.o sn eo rm i l a  rzo rso tlo rso +m t70 i a o  r u i  mo I 

Figuur 2. 14: Drukboog van de constructie 

?-93+.>.$,'.",~., * w...,,, T;--.-, --%-m*- = l-,%& "-" ,,,, ?Y? 

i. -----,--- :.im~;.~.d-. .; - - - w . . :  

t 

Figuur 2. 15: Kokervormige doorsnede 
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Maar zo helder als de constructieve en Er is ook geen rekening gehouden met o.a. knik, 
architectonische vorm van het zijaanzicht is, zo doorslag, krimp, kruip, temperatuurswisselingen, 
plastisch is de plattegrond van de City Zipper. De 
lambda plattegrond heeft zijn vorm te danken aan ructie wel mogelijk i 
de stedenbouwkundige uitgangspunten. De .,S - i$trq 

uitvoeringstechnische consequentie van deze vorm 
en de keuze van beton is, dat tijdens de bouwer 
tijdelijke tussensteunpunten gemaakt moeten 
worden met een volledige bekisting en zal ook het 

/flc=T.T-?=\\ 

grootste deel van het kostenplaatje in beslag 
\. 

nemen. De constructieve consequentie van deze Figuur 2. 19: Normaalkracht & momentenlijn (N = 
vorm is dat er een constructieve oplossing 300.000 kN; M = 300.000 kN) 
gevonden moet worden voor het opvangen van 2 
brugdelen in de breedte (fig. 2.16). Dit is mogelijk 
met de constructieve dikte van de flens of 
eventueel met de totale hoogte van het systeem. 

Figuur 2. 16: Probleemgebied 7 q,?. *A Dit moet nog verder onderzocht worden. 

Uitgaande van een boog met een breedte 30 meter 
met starre steunpunten. 
Invoer van de kettinglijn (in stappen van 5 m) in 
ESA-PW (2D raamwerkprogramma; le orde 
elastisch - fig. 2.17-2.18) om zodoende de 
krachten in de flensen te weten te komen: 
Uitgaande van oplegging met starre steunpunten. 
Een rustende belasting van (4 vloeren x 5 k ~ / m ~  x 
30 m =) 600 kN/m. De veranderlijke belasting is 
eveneens 600 kN/m (fig. 2.17). Het eigen gewicht 
wordt door de computer gegenereerd. 

Met behulp van deze krachten (fig. 2.19) wordt 
met behulp van een spreadsheetje (tab. 2.1) de 
spanningen bekend. Uit de spanningen kun je 
opmaken dat de normaalspanningen van grote 
invloed zijn. De betondoorsnede moet dan ook fors 
zijn. Om gewicht te besparen en de 
uitvoerbaarheid te vergroten is gekozen om de 
flensen hol te maken op plekken waar dit 
constructief niet nodig is (fig. 2.20). De spanningen 
worden laag gehouden (ca. 55% van de capaciteit) 
omdat de berekening een dimensionerings- 
berekening is t.b.v. 2e orde en lange duur effecten. 

Figuur 2. 17: Geometrie & belastingen 

Figuur 2. 18: Ingevoerde doorsneden 

Figuur 2. 20: Berekende doorsnede met gaten - 
vloerdikte 20 cm! 

Nadeel - afvallen variant: 
Ook al is de ondergrond van mergel, wat een grote 
belasting kan dragen, de spatkracht (360.000 kN), 
is veel te groot om opgenomen te worden. De 
boog kan wel minder flauw worden gemaakt, maar 
dan ontstaan er problemen om over de brug te 
geraken (te grote hellingshoek) en dit is ook weer 
veel duurder. Oftewel: maak een ontwerp met 
tussensteunpunten! 
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Bovenmm 
breedte 
hoogte 

Ondemens 
breedte 
hoogte 

Gaten (in hel midden van de Rens) Rem boven 
flenshoogte (bolon) 
hoogte 
breedte 
lengte 
aantal 
beton OW aan qkanten 

Gaten (in hel midden van de Rens) llem Onder 
flenshoogte (bolon) 
hoogte 
breedte 
lengte 
aantal 
beton over aan djurnen 

A boven 
A onder 
A totaal 

Afstand Bovenkant boventlws - Ondeikant onderf!em Y 7 m 
Zwaarlepuw zb 9 1  m 
zwaartepunt m 79 m 

I - AKOM 
l - boven v01 
I - onder v01 
aitrek gaten boven 
aftrek gaten onder 
Ab.zùA2 
Ao.mA2 

I - AKOM 

Figuur 2.21 : Dwarsdoorsnede 
W = Vd,  
W = Ilm 

A M l W i  w 
A met gaten 
percentage gewichtwhnst 

104 m2 Aun berek 30 m2 
40 m2 

-0.0962 X l O M L  

NOrmaslkrscM - un benkenng 
Moment - uit berekening 

--W Neg kN N (gew.besp) -37û673 1 kN 
367000 kNm M eg kNm M (gW besp) 378826 9 kNm 

]NB geen dwaw&indmsen 1 
spanning 
slgma uh mmiealkram 
sigma ult moment (boven) 
sema u ~ t  moment (onder) 

bij het gewicht geteld!  aar 
Ook niet de veilqheidsfacmr 
gamma = 1.2 
perc.gew.vhst linair 
doorgerekend!! 

sigma boven 
sigma onder 

sigma kx&bar -21 Nimm2 

Tabel 2.1: Berekening doorsnedegrootheden - middendoorsnede 
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Figuur 2. 22: Situatie 

l 

\.*' 

Figuur 2. 23: Plattegrond 

Figuur 2. 24: Langsdoorsnede 

-- 

Figuur 2.26: Dwarsdoorsneden 

./u-+ ._ .... .... .-. ,,,;/ ..... . "C:':..-.. 
L . -2222 ............ =c 

Figuur 2.25: Dwarsdoorsneden 

Figuur 2.27: 3D-modellen 
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In  deze variant stond flexibiliteit voor het inpassen 
van de functies hoog in het vaandel. Het ontwerp 
met de boog is gebleven, mits dat er 
ondersteuningen zijn aangebracht (50-50-50 m). 
Het nadeel blijft natuurlijk de spatkracht. Het idee 
is om deze spatkracht op te vangen met trekkabels 
over of in het dak. 
Uitgaande van het systeem van een overspannen 
ligger (fig. 2.28), maar dan met een gebogen 
onder en bovenrand. Er zijn afstandhouders nodig 
om het gebogen dak niet recht te laten trekken 
(fig. 2.29). Hierdoor komt wel een extra belasting 
op de boogconstructie (q,,,,). 
Voor de boogconstructie wordt beton gekozen 
(druk) en voor de dakconstructie voorgespannen 
beton (trek) 

Krachtenmodel: Boogconstructie en 
dakconstructie zijn opgesplitst in 2 mechanica 
modellen. 

Boogconstructie (1): 

ql,,,, =belasting (&)t.g.v. vb. boog -en dakconstructie 

q& = belasting (&)uit afs tan dhouders t.g.v. F, 

l T 1 l 
Dakconstructie (2): 

q2 

Figuur 2. 28: Ovenpannen ligger L I 

/---t-. 
dak- OF bovenconstructte uCstondhouders 

boog- oC onderconstructie 

Figuur 2. 29: overspannen ligger-met bogen 

= belasting (L) t.g.v. pb.  & vb.  dokcomtructie 

qwb = belasting (T) t.g.v. F, 

Boog- & Dakconstructie (1) & (2): 
I n  werkelijkheid zitten deze twee constructies aan 
elkaar vast. Deze modellen mogen ook aan elkaar 
gekoppeld worden als de spatkracht uit de 

boogconstructie en de spatkracht uit de 
dakconstructie tegengesteld aan elkaar gelijk zijn. 
Dit kan eenvoudig door de formules van de 
spatkrachten gelijk te stellen. Er ontstaat zo een 
formule met slechts één onbekende (q*). I n  
formulevorm ziet dat er zo uit: 

gefixeerd gefixeerd 

Alle waarden zijn nu bekend. 

Voorbeeld om even de orde van grootte aan te 
geven: Uitgaande van 1 meter belastingbreedte 

Invoer Uitvoer 

q 1 nuttig 50 kN/m2 q verb 34.7 kN/m2 
q 2 nuttig 10kN/m2 q l 84.7 kN/m2 
I I 50 m 9 2 -24.7 kN/m2 
I 2  150 m Fs (1) 3308.8 kN 
e l 8m FS (2) -3308.8 kN 
e 2 21 m 

Dit zou betekenen dat de belasting op de 
boogconstructie met bijna 60 % toeneemt. Dit is 
vrij fors, maar Dat is goed op te nemen, door de 
boogwerking. De belasting op de dakconstructie is 
zelfs negatief gericht. 
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Uitgewerkt met de juiste belastingen m.b.v. ESA- 
PW: 

Permanente belastingen: 
Eigen gewicht: door programma gegenereerd - 
afhankelijk van doorsnede 

Rustende belasting: 
Dak: 3 kN/m2 
Boog & verdiepingen: 12,5 kN/m2 (gemiddeld 
2,5 verdiepingen met r.b. = 5,O kN/m2) 
Boog & verdiepingen: 18,3 k~ /m2-  (gemiddeld 
3,67 verdiepingen met r.b. = 5,O kN/m2) 

Veranderlijke belastingen: 

Personen e.d. 
Dak: 5 kN/m2 
Boog & verdiepingen: 12,5 kN/m2 (gemiddeld 
2,5 verdiepingen met r.b. = 5,O kN/m2) 
Boog & verdiepingen: 18,3 kN/m2 (gemiddeld 
3,67 verdiepingen met r.b. = 5,O kN/m2) 

Belastinggevallen 
Belastingbreedte = 12 meter 

Belastinggeval-l : Eigen gewicht: door programma 
gegenereerd - afhankelijk van doorsnede 

Belastinggeval-2 : Rustende belasting: 
Dak: q = 36 kN/ml 
Boog & verdiepingen: q = 150 k ~ / m '  (laag) 
Boog & verdiepingen: q = 220 k ~ / m l  (hoog) 

Belastinggeval-3 : Veranderlijke belactingen: 
Dak: q = 36 kN/ml 
Boog & verdiepingen: q = 150 k ~ / m l  (laag) 
Boog & verdiepingen: q = 220 kN/ml (hoog) 

Figuur 2.30: Geometrie & belastingen 

I +Z 

Figuur 2. 31 : Staafdoorsneden 

- I l 

Figuur 2. 32: Reactiekrachten - R, =85000 kN 

Figuur 2. 33: Normaalkracht - N = -75000 kN 

L L L 

Figuur 2.34: Moment - M,, = 23000 kNm 

Figuur 2. 35: Normaalkracht - N,, = + 72000 kN 

L l 

Figuur 2. 36: Moment - M = 5400 kNm 

L J. l l 

Figuur 2.37: Normaalkracht - N = -5800 kN 
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Dirnensionering hoofdconstructiedelen 

Onderregel: O 12000,600,1000,200; beton B55 
A = 5,52.10%m2 

W =l,61.109 mm' 

u,, =-33 Nlmm2 (B55) 

a ,  afh. van wapening 

GTB Grafiek 1 0 . 2 . ~  

e = M / N = O J 4  

(a , )  = 0,42.0,34/1000 = 1,4.104 

conclusie: w,, toepassen 

Afstandhouder: CHS 508,0x50; staal 

l ,  = I,, = 22,3 m 

Voldoet 
Deze afstandhouder is maatgevend. Deze heeft de 
langste systeemlengte en er vanuit gaande dat hij 
in beide richtingen ongesteund is, daarmee heei? 
hij dus een grote kniklengte. 

De afstandhouders zouden lichter kunnen worden 
indien ze 
1) korter zijn 
2) horizontaal gesteund worden door vloeren 

Bovenregel: REC 12000,250; voorgespannen 
beton B55 

wapening langsrichting : 

u-. =l000 Nlmm' 

A, == = 6000 mm1 lm (o = 2,4%) 
1000.12 

[bt*. 0 2 0  - 100 bo + on - wo~spl~~>apening!] 

wapening dwarsrichting :mb.v. GTB tabel 8.15 &l 1.24 
/,/l, =12/9=1,33 

p=10.1,2+5.1,S=20Wlm' 

M, = 0,23.20.9' =370 kNm 

[bijv. 020-80 FeB5001 
opm. : veel wapening 

NIET MEEGENOMEN IS HET GUNmGE EFFECT 
VAN DE VOORSPANNING IN DE LANGSRICHTING! 
HIERDOOR KAN DE WAPENING NA NADERE 
BEREKENING LICHTER GEKOZEN WORDEN. DEZE 
BEREKENING BENADERD DE BOVENGRENS. 

Indien dit nog een te hoog wapeningspercentage 
geeft, wordt gekozen voor een grotere hoogte met 
holten voor gewichtsbesparing. 

Fundering: (snelle berekening voor orde grootte): 

Verticaal: 

Readiekrachten: 
Bij tussensteunpunt: R = 86000 kN 
Bij eindoplegging: R = 3900 kN 

Dit betekent, uitgaande dat een paal 1000 kN kan 
hebben, dat er 86 palen bij het tussensteunpunt en 
4 bij het landhoofd nodig zijn. Dus de massa 
concentreert zich in tussensteunpunten en is fors! 

Horizontaal: 

Bij de tussensteunpunten worden niet of 
nauwelijks horizontale krachten opgenomen 
Omdat de dakconstructie de spatkrachten van de 
boogconstructie opnemen zal in de definitieve fase 
ook niet of nauwelijks horizontale krachten 
optreden. 

I n  de bouwfase zullen waarschijnlijk wel 
horizontale krachten optreden. En is een 
aandachtspunt voor later (wanneer haal je welke 
onderstempeling weg). Gekeken moet worden hoe 
groot die krachten zijn en op welke manier die 
worden opgenomen. 

Deze variant is niet gekozen omdat het 
onacceptabel is dat de belasting in het systeem 
toeneemt om alleen meer flexibiliteit te verkrijgen. 
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2.7. Variant met rond plein 
Uitgangspunt bij deze variant was het 
vereenvoudigen van de constructie. Zes vakwerken 
overspannen de Maas met een bruikbare 10 meter 
hart op hart maat. Ook het aantal overspanningen 
is vermeerderd om een lichtere constructie te 
verkrijgen en een minder steile loopvloer te 
krijgen. 
Op de plek waar de mensenstromen en de 
constructies bij elkaar komen, wordt een plein 
ontworpen, wat tegelijkertijd gebruikt wordt voor 
verticaal transport en lichtinval (fig. 2.44 t/m 2.50) 

Uiteindelijk is deze variant niet gekozen, omdat de 
functies te willekeurig in het systeem zijn 
geplaatst. Het zou veel duidelijker zijn als de 
functies het constructiesysteem volgen. Zo komen 
functies én constructie beter tot hun recht. 

Figuur 2.38: Begane grond 

Figuur 2. 39: Eerste verdieping 

Figuur 2. 40: Tweede verdieping 

Figuur 2. 41: Dak 

Figuur 2. 42: Langsdoorsneden 

Figuur 2.43: Dwarsdoorsneden 
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2.8. Variant boulevard 
De functies komen het best tot zijn recht als deze 
in de lijn van de constructie lopen. De buitenste 
stramienen krijgen de functie boulevard, waar alle 
soorten vervoer mogelijk zijn, met een spectaculair 
uitzicht. I n  de binnenste stramienen worden de 
andere functies geplaatst, zoals winkels en horeca. 
Ook zichtlijnen spelen in het ontwerp een rol. Deze 
schieten door het ontwerp heen en op die plekken 
ontstaan gaten in de boulevard (fig 2.51 t/m 2.53). 
Om deze lijnen te ondersteunen, zullen naast die 
plekken ook verdiepingen over de boulevard heen 
steken (fig. 2.54). 

Figuur 2. 52: Begane grond 

Figuur 2. 51 : Zichtlijnen 

Figuur 2. 53: Verdieping 

Figuur 2. 54: Blokken met overstekken 

2.9. Variant boulevard met bruggetje 
De twee brugdelen zijn moeilijk op elkaar aan te 
sluiten op de vorige manier. I n  deze variant 
worden ze losgekoppeld door middel van 
bruggetjes die lopen in de richting van de 
zichtlijnen. Zo ontstaat een eenvoudige koppeling 
tussen beide brugdelen en er ontstaat 'een brug in 
een stadje op een brug in een stad (fig. 2.55). 

Figuur 2. 55: Bruggeijes in een stadje op een brug 
in een stad. 

I n  het definitieve ontwerp zullen deze weer bij 
elkaar worden getrokken, omdat de City Zipper 
gebaseerd is op het uitkomen van de Graanmarkt. 
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3.1. Inleiding 
I n  dit hoofdstuk wordt het definitieve ontwerp 
besproken en belicht vanuit diverse standpunten 
van de bouwkunde. 
Zo ontstaat een compleet beeld van het ontwerp. 
Veel onderwerpen hebben interactie met elkaar en 
zullen daardoor vaker voorkomen in dit verhaal. 
Ook vallen sommige keuzes in een meer 
uitgewerkt stadium. Daarom zijn diverse 
onderwerpen verdeeld in een basisniveau en een 
uitwerkingsniveau 

3.2. Stedenbouwkundige aspecten 
Basisniveau 
Uit het locatie- en literatuuronderzoek komen een 
aantal stedenbouwkundige behoeften. Allereerst de 
functionele behoefte voor het verbinden van het 
oude stadscentrum met het nieuwe centrum: 
Ceramique. Deze verbinding wordt verkregen door 
het plannen van een voetgangers- fietsbrug tussen 
Plein 1992 en het stadspark. 
De kwaliteit van de verblijfskwaliteit van de oevers, 
de relaties tussen stad en rivier en tussen het 
westelijke en oostelijke stadsdeel zijn slecht. Het 
slecht functioneren van het gebied is in belangrijke 
mate het gevolg van het tekortschieten van 
voetgangersstructuur. Daarnaast is de kwaliteit van 
de Graanmarkt belabberd. 
Volgens de doelstelling moet de stad doorlopen als 
een stedelijke lappendeken. 

I n  het ontwerp wordt de kwaliteit van de oevers en 
van de Graanmarkt verbeterd door het herstellen 
van het stedelijke patroon. De oude ligging van de 
Romeinse brug is alleen nog zichtbaar in het 
stedelijke weefsel (fig. 3.1-1). De Graanmarkt en 
de Hoogbrugstraat, die nu doodlopen tegen de 
Maas, worden na 7 eeuwen weer met elkaar 
verbonden. Ook is een verbinding gemaakt tussen 
Plein 1992 en de Graanmarkt en het 

achterliggende Onze Lieve Vrouweplein (fig. 3.1-2 
& 3.3). Het verbinden van deze twee pleinen bleek 
logischer dan een brug, die uitkomt op een park. 
De kwaliteit van de oevers wordt sterk vergroot 
door het aanleggen van de City Zipper. Er ontstaat 
een 8-vormig wandelcircuit met diverse 
wandelroutes (4x zo groot wandelgebied - fig 3.3 
& 3.4). Ook op de City Zipper zijn nog diverse 
wandelroutes mogelijk. Continuering van de 
wandelroutes wordt gewaarborgd doordat het 
stadspark en het Bonnefantenmuseum aan de 
zuidelijke uiteinden zich bevinden. Continuering 
van de langsroutes (noord-zuid verbindingen) is 
ook gewaarborgd doordat de City Zipper de route 
niet doorbreekt (fig. 3.2). 
I n  de City Zipper is ruimte voor diverse functies, 
zodat de stad over het water door kan gaan. Zo 
wordt de relatie tussen beide stadsdelen sterk 
verbeterd en zo ook de relatie tussen stad en 
rivier: het verblijven op een brug zorgt voor 
spectaculaire uitzichten op hoog niveau en voor 
het rustgevende water op laag niveau. Het 
ontwerp past zo prima bij de doelstellingen van het 
Céramique-terrein: een uitbreiding te vormen van 
de binnenstad met dezelfde rijke mix aan functies 
en een goede schakel vormen tussen de 
historische binnenstad en de verder gelegen 
stadsdelen. 

Naast de continuering van de langsroutes wordt in 
dit ontwerp rekening gehouden met bestaande 
belangrijke zichtlijnen (fig. 3.5). Zichtlijnen tussen 
vanaf de plek waar je de stad uitkomt (begin St. 
Servaasbrug) en het Bonnefantenmuseum, tussen 
de St.Servaasbrug en het Bonnefantenmuseum en 
tussen het park en de St. Servaasbrug doorsnijden 
de structuur (op de constructie na - fig. 3.6 & 3.7), 
zodat op diezelfde punten contact wordt gehouden 
met belangrijke landmarks. Tevens wordt de 
bezoeker op de City Zipper verrast door het zien 
van deze landmarks of kan hij zich eenvoudigweg 

oriënteren (zoals de Ponte Vecchio en de Ponte di 
Rialto). 
Uitwerkingsniveau 
Door de grote inbreuk van het gebouw op de 
omgeving / uitzichten van Maastricht is het nodig 
om de stad iets terug te geven: de buitenste 
stramienen zijn ontworpen als brede boulevards 
met wijds uitzicht over de Maas en naar de stad. 
Daarnaast is ook het dak compleet toegankelijk 
voor voetgangers (fig. 3.8). De City Zipper is 
daarmee dus een verbetering ten opzichte van de 
oude situatie. 
Boven de boulevard steken vloeren/blokjes uit om 

Figuur 3. 1: Verbindingslijnen 

Infrastructuur begane grond 

Figuur 3. 2: Infrastructuur begane grond 
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Figuur 3. 3: Maquette - verbindingslijnen bepalen 
vorm 

Figuur 3. 4: achtvormig wandelcircuit 

Figuur 3. 7: Zichtlijn schiet door de constructie 
heen 

Figuur 3. 5: overzicht van de zichtlijnen 

Infrastructuur dak 

Figuur 3. 8: Infrastructuur dak 

Figuur 3. 6: Maquette - geen functie ter plaatse 
van zicht/gn 
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3.3. Functionele aspecten horecafuncties. Hier kunnen bezoekers op het 
terras in het VOO jaarszonnetje een biertje drinken 

Basisniveau en 's avonds lekker dineren en stappen tot in de 
De hoofdfundie van de City Zipper blijft het late uurqes. Aan de noordzijde zit een kleinschalig 
verbinden van beide stadsdelen op een manier dat hotel en een klein zalencomplex. Deze maken 
ook scheepvaartverkeer mogelijk blijft. De optimaal gebruik van het uitzicht op het meest 
boulevards zijn geheel toegankelijk voor kenmerkende punt van Maastricht: de Sint 
voetgangers, fietsers, laad- en losverkeer en Servaasbrug . 
nooddiensten en zorgen voor de snelle en Tussen de twee brugdelen bevindt zich een grote 
rechtstreekse afwikkeling van het passerende trap, waarop men op kan zitten en zou kunnen 
verkeer. De boulevards zitten aan de buitenzijde, kijken naar een bioxoopscherrn, theater- of 
zodat het verkeer zich maximaal kan oriënteren en muziekuitvoering. Deze grote trap gaat naar het 
genieten van het uitzicht (fig. 3.9). Andere functies dak, waarop men kan wandelen en genieten van 
zitten aan de binnenzijde van de City Zipper. De het uitzicht. Ook kan het dak ingericht worden als 
hoofdoverspanning is 48 meter breed (fig. 3.10, beeldentuin (als verwijzing naar het 
3.11) en is over een breedte van 35 meter hoger Bonnefantenmuseum), voor evenementen bij I Functies f ---.-b Verkeer 

dan de laagste brug in Maastricht. geschikt weer (concerten, openluchttheater etc.) of 
Scheepvaartverkeer blijft dus gewoon mogelijk. De voor te verblijven (speeltuin, bankjes, skaters, Figuur 3. 9: Relatieschema - fundies / verkeer 
twee kleinere overspanningen zijn groot genoeg etc.). Dit dak is ook toegankelijk via een traphelling 
voor de talrijke rondvaartboten of voor pleziervaart aan alle zijden (fig. 3.8). Lopende over de rijvloer 
of recreatie. De reden dat er nog kleinere kan men ook af en toe ook nog een verdieping 
overspanningen zijn is dat de rijvloer een niet te naar beneden (fig. 3.14-3.16). Daar kan men 
grote helling mag hebben en heeft als voordeel dat dichter in contact komen met het water en even Gevei Noord 
de bogen zo refereren naar de St. Servaasbrug en ontsnappen aan de drukte boven zich. Deze 
aan de oude Romeinse bruq. zitkuilen zijn ook geschikt voor vissers of voor Figuur 3. 10: Aanzicht 

Uitwerkingsniveau 
Naast infrastructurele functies bevinden zich ook 
op de brug andere functies, die zijn gebaseerd op 
de behoeften van de stad en of ze representatief 
zijn voor deze unieke plek, zoals omschreven in het 
programma van eisen (deel 14). Op de begane 
grond bevinden zich hoofdzakelijk winkelfuncties 
(fig. 3.2 & 3.18). Ook bevindt zich hier de 
horizontale ontsluiting tussen bruggedeelten en de 
verticale ontsluiting tussen verdiepingen. 
Lopende over de boulevard steekt af en toe een 
blok/vloer over van de eerste verdieping (fig. 3.12 
& 3.13). Door deze afwisseling en het lopen op een 
helling wordt de aandacht hiernaartoe getrokken. 

kleinschalige horecafuncties of muzikanten 
(referentie - Covent Garden Londen- fig. 3.17). 
Verder kunnen in deze V-vormige stukjes meer 
kleinschalige horecafundies zitten (ijskraam, 
minirestaurantje, wijnkeldertje, fietsenstalling en 
verder opslag en installatieruimte). Ook kunnen 
hier spiekgaatjes naar het water zitten. 
Flexibiliteit in functies is optimaal. Met een hoogte 
van 4 meter kunnen alle normale functies goed 
functioneren. Ook de rasterblokken van ca 8x8 
meter kunnen eenvoudig bij elkaar getrokken 
worden, mocht een winkel verhuizen of uit willen 
breiden.De indeling vereist geen aanpassing in de 
hoofdconstructie. 
I n  totaal voldoet de City Zipper ook aan de 

Op de eerste (fig. 3.20) en tweede verdieping (fig. behoefte aan een all-weather voorziening en is Figuur 3. 11: Grootste overspanning t.b.v. 
3.21) aan de zuidzijde zitten voornamelijk door zijn vorm en invulling een grote trekpleister. doorvaart 
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Figuur 3. 12: Overstekende vloeren/blokken boven 
de boulevard 

Figuur 3, 14: Plattegrond niveau -1 

l 

Figuur 3. 13: Maquette - overstekende blokjes 
boven de boulevard 

Figuur 3. 16: Gat in de boulevard 

--! ' Figuur 3. 17: Covent Garden Londen - referentie 
l 
l 1  

, I kelderfunctie 
l 

Figuur 3. 15: Plaats bij oplegging voor nog een 
verdieping 

Afstudeerproject Martijn Vissen Technische Universiteit Eindhoven Bouwkunde, Constructief Ontwerpen 



Ontwerp 

Figuur 3. 18: Impressie boulevard & kelder 

Figuur 3. 19: Plattegrond begane grond 

Figuur 3. 20: Impressie: winkelen over de 
boulevard 

Figuur 3. 21 : Plattegrond l e verdieping 

Figuur 3. 22: Plattegrond Ze verdieping 
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Figuur 3. 23: Schema dak 

Figuur 3. 24: Bibliotheek TU Delft - referentie 
daklandschap 
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3.4. Architectuur 

Basisniveau 
De vorm (van bovenaf) wordt voornamelijk 
bepaald door de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden. Daardoor ontstaat een y 
vormige brug, die begint bij de Graanmarkt en 
later splitst in de richting van de Hoogbrugstraat 
en Plein 1992. De krommingen aan de zijkanten 
zorgt voor een interessante route op de brug (fig. 
3.25). Mensen zien namelijk niet steeds hetzelfde 
beeld, waar ze naar toe moeten, maar een reeks 
van verschillende beelden. Hierdoor kunnen zij 
steeds nieuwe dingen ontdekken in het uitzicht of 
zullen aangetrokken worden tot een steeds andere 

zicht). Deze krijgt daardoor ook een belangrijke rol 
in de vorming van de City Zipper (vorm qua 
zijkant, qua indeling etc.). 

Het umtzicht kan een grote toegevoegde waarde 
aan het ontwerp geven, mits daar goed mee 
omgesprongen wordt. Een bekende manier 
bijvoorbeeld is het omkaderen van het uitzicht 
(fig.29). 

Boogbruggen worden veel toegepast bij bruggen 
over het water. Di schept een vertrouwd beeld bij 
de mensen, overspant duidelijk de vaarroute voor 
schepen en heeft een interessante onderzijde, 
alleen al door reflectie van het water en zorat voor 

(winke~)~&el, om te gaan winkelen of wat te gaan een mooie spiegeling in het water (fig. 308%). Het Figuur 3. 26: Kromming & helling geeft Lopend 
drinken. Ook de helling zorgt voor die afwisseling toepassen van een boogbrug betuigt ook respect over de hellende rijvloer ziet men automatisch de 
in de route (fig. 3.26). Deze zorgt dat je ook voor de oudste brug van Nederland, de Sint overstekende blokken 
verticaal nieuwe dingen ontdekt, zodat zij Servaasbrug. 
aangetrokken worden om naar boven te gaan. 
Een andere stedenbouwkundige randvoorwaarde is 
het continueren van de langsroutes. De City zipper 
is daarom aan de kades laag gehouden, zodat het 
zicht in deze lijnen optimaal blijft (fig. 3.27). De 
City Zipper vormt een belangrijke schakel in het 
looprouteverkeer en loopt daarom precies over in 
de langsroutes. 
De stad Maastricht is geen metropool, integendeel, 
het is een stadje met een Bourgondisch, rustig 
karakter. Een pompeuze brug, zoals een tuibrug, 
zou hier absoluut niet passen. Gekozen is daarom 
om de hoogte van de brug gelijk te houden aan die 
van de omgeving, zo'n 25 meter hoog. Zo gaat de 
City Zipper als een vloeiende vorm over de Maas. 
De City Zipper is uniek in zijn soort, omdat je, Figuur 3. 27: Overzicht van de langroutes blijft 
naast op of onder ook, IN de brug kan lopen (fig. Figuur 3. 25: Kromming zorgt voor interessante behouden door lage hoogte aan de zijkant 
3.28). Deze beleving moet constant aanwezig zijn. route 

Dat is gewaarborgd door de brug niet te breed te 
maken, zodat je bijna overal contact met het water 
kunt hebben en vooral ook door de constructie om 
de functies heen te laten lopen (grote vakwerken 
aan binnen- en buitenzijde, vloerliggers in het 

- 
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Figuur 3. 31: Maqueite - spiegeling in het ontwerp 
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3.5. Constructie 
Basisniveau 
De beleving dat je door een brug/constructie loopt 
moet aanwezig zijn. Daarom moet de constructie 
een omhulling vormen van de ruimten en moet als 
zodoende aanwezig zijn (referentie rompen van 
schepen - fig. 3.34). Gekozen is daarvoor om 
stalen vakwerken in de overspannende richting aan 
de buitenzijde te plaatsen en voor stalen beugels in 
de andere richting die als een geraamte tussen de 
vakwerken hangen. 
Een van de belangrijkste ontwerprandvoorwaarden 
is de stroomrichting van de Maas. Deze bepaalt 
voor een groot deel de plaatsing van de 
ondersteuningen en daarmee ook de constructie. 
Indien hier niet aan wordt voldaan is een zware / 
moeilijke constructie nodig. 
De y-vormige plattegrond wordt ingevuld door 6 
stramienlijnen, die 8-10 meter van elkaar liggen. 
Samen met de belijning uit de stroomrichting van 
de Maas vormt dit een raster (3.32 & 3.33). Het 
raster bepaalt bij de constructie de plaats van de 
verticalen, ondersteuningen en de overspanningen. 
Ideaal voor grote overspanningen en hoge 
belastingen zijn drukbogen. Maar een flauwe 
drukboog met een overspanning van 50 meter 
geeft een te grote spatkracht af, die moeilijk op te 
nemen is. Gekozen wordt daarom voor een 
vakwerkligger (fig. 3.35). 
De totale overspanning is 148 meter (loodrecht op 
de stroomrichting). Met de eis van ca. 50 meter 
vrije doorvaart voor schepen is gekozen voor een 
16-3248-32-16 meter overspannend systeem, met 
een rasterbreedte van 8 meter. Een kleinere 
rasterbreedte zorgt voor een vertroebeld beeld en 
een grotere breedte voor een veel zwaardere 
constructie. De keuze voor kleinere 
overspanningen aan de zijkant heeft te maken met 
de maximale hellingshoek voor de rijvloer en 
spaart tevens ontzettend veel materiaal voor de 
constructie. 

De vakwerkligger is doorgaand over de 
ondersteuningen, zo worden de momenten 
gunstiger verdeeld (3.36 & 3.37). Wel moet 
gekeken worden naar thermische vervorming & 
zetting. 
De keuze voor de gebogen onderrand ten opzichte 
van een rechte, scheelt ook enorm veel materiaal, 
omdat de constructie op de plekken van de 
ondersteuningen een grotere hoogte heeft. Het is 
tevens passend bij de noordelijker gelegen St. 
Servaasbrug en bi3 de oude Romeinse brug, die op 
deze locatie lag en bij de associatie van 
rivierbruggen in het algemeen. 
De verticalen van de vakwerkligger zijn nodig voor 
de bevestiging van de vloerliggers. 
De V-vormige ligging van de diagonalen is 
constructief niet de meest gunstige (trek/druk), 
maar een constructie met slechts trekdiagonalen 
zou een verwarrend beeld geven. De ligging is wel 
zo gekozen, dat vanaf de opleggingen (grote 
dwarskracht in het systeem + grote kracht in 
diagonaal) een trekdiagonaal begint. 
Het aanzicht van de City Zipper wordt dus 
grotendeels bepaald door de constructie. De 
hoofdconstructie is daarom één van de 
belangrijkste elementen. Dit is daarom ook 
belangrijk om te zien, van binnenuit en van buiten. 
Ook onderstreep je hiermee ook de beleving, dat 
men op een brug loopt. Dit betekent dat er ook 
geen grote uitsteeksels aan onder-boven- en 
zijkanten mogen zitten, omdat dit een 
vertroebeling van de constructieve vorm geeft. Om 
dit beeld te versterken, wordt gekozen om de 
buitenste vakwerken buiten de gevel te plaatsen. 
Een nadeel van het niet kiezen van een 
boogconstructie is het voorkomen van horizontale 
vervormingen (t.g.v. temperatuur / wind / andere 
horizontale krachten). Hierbij moet goed gekeken 
worden naar de plaatsing van het scharnier, van de 
dilataties en de detaillering. 
Stabiliteit van de structuur wordt verzorgd door 
stijve vloeren, de vakwerken in de ene richting en 

door het plaatsen van verticale verbanden ter 
plaatse van de opleggingen in de andere richting. 

Uitwerkingsniveau - zie vooral deel 111 
Het raster van de hoofdconstructie bepaalt de 
plaats van de invulling (fig. 3.38) van de functies. 
De invulling volgt de hoofdconstructie nauwgezet, 
zodat de invulling de hoofdconstructie beter tot zijn 
recht laat komen en zodat de indeling voor de 
gebruiker logisch overkomt. 
Contact met het water en het ueicht is zeer 
belangrijk. De vakwerken moeten daarom zo 
transparant mogelijk worden uitgevoerd. Staal is 
daar het meest geschikte materiaal voor. De 
onder- en bovenstaven beperken niet dat contact 
en mogen daarom wat meer 'body" hebben. Het 
stevig uit laten zien van de boogvormige 
onderzijde, heeft een logische hiërarchie en geeft 
een vertrouwd beeld bij de mensen. 
Vloeren moeten wel brandwerend zijn en moeten 
hoge belastingen kunnen dragen. Een betonnen 
vloer is dan de beste keuze. 

Constructieraster 

Figuur 3. 32: Constrcutieraster (stroomrichting 
Maas) 
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Constructielijnen Figuur 3. 35: Overzicht constructie - 6 Figuur 3. 38: Constructief raster bepaalt plaats van 
vakwerkliggen de invulling 

Figuur 3.33: Constructelijnen (vanuit stedebouw) 
L. ,. ,- m, 

I a  1 
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Figuur 3. 36: Grote momenten bij opleggingen 

Figuur 3. 34: Romp 

Figuur 3. 37: Constructieve hoogte bij opleggingen 
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city /n;.\ zipper 

-qiJ 
3.6. Invulling 
Basisniveau 
De beleving wordt steeds belangrijker. Mensen 
willen vermaakt worden. Het constructieve raster 
geeít bepaalde randvoorwaarden aan de indeling 
van de City Zipper. Samen met de zichtlijnen 
ontstaan hier een aantal bouwblokken. Om de 
beleving op de brug te vergroten is gekozen om de 
bouwblokken op de brug een bepaalde sfeer te 
geven. Om dit niet te kitscherig over te laten 
komen is gekozen om de bouwblokken af te 
stemmen op de omgeving. Deze afstemming kan 
gebeuren in de vorm van kleur, materiaalgebruik, 
bouwwijze, sfeer, verhoudingen etc. 
De noordzijde krijgt een ouder karakter refererend 
aan de oude stad en de historie van Maastricht (St. 
Servaasbrug), de zuidzijde krijgt een modern 
karakter, wijzend naar het Centre Ceramiaue, de 
"moderne" ~ennedybru~ en het (fig. 
39). 

Uitwerkingsniveau 

KARAKTERS: (gedachtenspinsels) 
w Oude binnenstad - verspringend, klassiek, 

chique, rommelig, kronkelig, smak, donker, 
terras, stadsmuur, trapgevel, steeg, plein, 
gezellig, kinderkopjes, Romeinse invloeden 
Park - groen, houten afwerking, open, houten 
bankjes, kronkelpaadjes, gras, bomen, 
eendjes, standbeeld, wipkip, vijver, duiven, 
fontein, klimop, tuinhuisje, groen, groen glas, 
vrouwen met kinderwagens 
Water noord (oud) - blauw, hout, zeil, 
zeilschip, vissers, boogbruggetjes, 
watermolen, email-brun (donkerbruine 
staalplaat - ingebrand met lijnolie - vroeger 
veel toegepast in de Maaslanden), roestiqe 
staalplaat, waterval, masten, kiaiennest, 
houten tonnen 

Water zuid - blauw, strak, modem, water, 
koel & cool, stuwdam, recht, kanaal, nat, 
olietanker, water over glasplaat, fontein 
Oude stadsmuren - grote stenen, kantelen, 
smalle ramen, kanonnen, toren, poort, 
kantelen, (slot)gracht, schietgaten, zware 
houten deur, gietijzeren hekken met spiezen, 
ruwe blokken kolenzandsteen, valbrug, zware 
kettingen 

w Centre Ceramique - strak, modem, stedelijk 
groen, licht, lucht, ruimte, strak metselwerk, 
boulevard, hoogbouw, asfalt, rotonde, rood 

Kleuren: groen (park), blauw (water), rood 
(Céramique), wit (totale noordzijde: oude stad) 

Sfeerbeelden 

Figuur 3. 39: Sfeerbeelden met diverse karakters 
refererend naar de omgeving. 

Figuur 3. 40: Biosfeer Potsdam - referentie 
overgang groen-water 

Figuur 3. 41: Stokstraatkwartier Maastricht - 
referentie oude binnenstad 

Figuur 3. 42: Céramique - referentie 
baksteenmltuur 
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3.7. Detaillering 
De detaillering van de onderdelen in het zicht moet 
uiterst zorgvuldig uitgewerkt worden, omdat het 
langzame verkeer de tijd heeft om deze te 
bekijken. 

Alle verbindingen van de hoofdconstructie worden 
daarom gelast, zodat een strak vakwerk ontstaat 
Dit heeít natuurlijk ook zijn voordelen met 
weersbestendigheid en onderhoud. 

Figuur 3. 43: gelaste verbindingen in het vakwerk 
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Ontwerp -qdJJ 53 

3.8. Uihroering 
Een grote uitdaging zal de uitvoering van de City 
Zipper zijn. Hoe wordt de C i  Zipper opgebouwd? 
De keuze van de aannemer, met zijn kennis & 
materieel, zal vaak een beslissende rol hierin 
hebben, maar de bouwvolgorde is als volgt: 

fase: 
1. Verkrijgen vergunningen, financiële middelen 

zoeken 
2. (Grond)onderzoek & uitwerking ontwerp 
3. Inrichting bouwplaats, grondwerken (maken 

gesloten bouwkuip, afgraven etc.) 
4. Aanbrengen fundering & pijlers 
5. Aanbrengen hoofdconstructie - tijdelijk 

afschoren (onderdelen van vakwerken kunnen 
van te voren gemonteerd worden en per schip 
worden vervoerd (zie fig 3.44). Een kraan kan 
de onderdelen plaatsen. Dit wordt verder 
uitgelegd in hoofdstuk 111-6) 

6. Monteren vloerliggers & stabiliteitsverbanden, 
gevelliggers 

7. Leggen vloerplaten (handwerk) & storten 
vloeren (m.b.v. betonpompen) 

8. Verwijderen tijdelijke schoorconstructie 
9. Aanbrengen hoofdinstallatie 
10. Aanbrengen gevel, en binnenwanden 
11. Afwerking, installatie e.d. 
12. Oplevering 

Fiquur 3.44: Montage & vervoer van hoofdconstructie 
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DEEL 3: UITWERKING 
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Inleiding 

In  deel I11 zal het ontwerp constructief worden 
uitgewerkt. 
Allereerst worden de constructieve uitgangspunten 
en aangenomen belastingen beschreven, die 
gelden voor dit gebouw. 
Daarna worden diverse onderdelen, van klein naar 
groot of van boven naar onder besproken, zoals 
vloer, vloerligger, gevel, hoofdconstructie etc. 
Van deze onderdelen worden een aantal varianten 
bekeken, waaruit .de beste gekozen wordt. Deze 
wordt gedimensioneerd en verder uitgewerkt. 
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2. BELASTINGEN 

Algemeen: 
m Bouwwerkaanduiding: bijeenkomstgebouw, 

horecagebouw, winkelgebouw 
m Veiligheidsklasse 3 
m Geotechnische Klasse 3 
m Referentieperiode 50 jaar 

Materialen 

Vloeren: Staalplaatbetonvloer 

l Vloerliggers: staal - staalsoort S355 

m Gevel: staal - staalsoort S355 (regels - 
stijlen); glas 

l Hoofdconstructie: staal - staalsoort S355 

l Pijlers: beton - kwaliteit B35 

l Fundering rivierpijler: onderwaterbeton - 
kwaliteit (vergelijkbaar met) B25 

m Fundering landhoofd: beton: kwaliteit B25 

Belastingen: 
l Permanente belastingen 

.Eigen gewicht staven P.M. (door computer 
gegenereerd) 

mstaalplaat-betonvloer - 4,s k ~ / m ~  
mafwerking vloer - 1,2 kN/m2 
mvloerliggers - P.M. 
mwanden/gevel 2 k ~ / m ~  

l Veranderlijke belasting 
.Wind: 

Cdim = 0,86 (h = 25 m; b>100 m) 

& = l  
o1 = 1 
p, = 0,88 k ~ / m ~  (gebied 111, bebouwd, h = 
25 m) 
P, = m & Oi m pw = 0,86 

. 1 . 1 . 0,88 = 0,76 . 

= Cpe volgens fig. 2.1 
Cid, = 6 = +/- O J (overdrukJonderdruk) 

= Cpe;loc voor lokale situaties (zie 
onderdeel gevel - hoofdstuk 5) 
Cindex = Ç = 0,04 wrijving (oppervlakten 
met uitsteeksels) 

-Sneeuw - niet maatgevend 
*Vloeren algemeen: 
l Veranderlijke belasting door personen, 

meubilair & aankleding: (horecagebouw, 
bijeenkomstgebouw) [NEN 6702 8.2.2.1 
d]: p, = 5,O k ~ / m ~ ;  F, = 7 kN 

*Rijvloer: 
m Maatgevend voor puntlasten: 

Verkeersklasse C45 p, = 3,O k ~ / m '  
met een maximum van 9 kN per 
strekkende meter rijstrook) asdruk F = 
150 kN verdeeld over 4 wielen --> 37,s 
kN 

m Voor de vloer zelf: p, = 5 k ~ / m ~  F rep = 
40 KN [NEN 6702 8.5.21 

remkracht P.M. [NEN 6702 8.5.21 
l Voor hoofdliggers: Maatgevend: voet & 

rijwielbrug: p, = 4,O k ~ / m ~  

l Temperatuur P.M. 
m Waterdruk P.M. 
l Bijzondere belastingen P.M. 
m Brand P.M. 
l Botsingen door voertuigen / vaartuigen / 

drijfijs P.M 

Figuur 2. 1: Bepaling windvormfactoren C, 
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Vloeren 

3. VLOEREN 
3.1. Algemeen 

De keuze van de type vloer is afhankelijk van 
diverse factoren. Aan de hand van een tabel 
worden diverse typen vloeren bebeoordeeld met 
behulp van die factoren, waaruit dan de beste 
vloer voortkomt. Sommige factoren zijn 
belangrijker dan andere en krijgen een weegfactor, 
die met de score vermenigvuldigt moet worden. De 
score per criterium ligt tussen O (absoluut niet 
geschikt) & 5 (uitermate geschikt). 

Vanwege akoestische & brandtechnische 
overwegingen zijn alleen betonnen vloeren 
bekeken. 

De typen vloeren die onderzocht zijn, zijn: 
kanaalplaatvloer 
in het werk gestorte vloer 
breedplaatvloer 
infra+ vloer 
staalplaatbeton vloer 

De criteria zijn: 
schijfwerking mogelijk - Voor stabiliteit van de 
totale constructie moet de vloer (of een 
toegevoegde constructie) horizontale krachten 
kunnen afvoeren naar verticale verbanden die 
de krachten afvoeren naar de fundering. 
afschuiningen noodzakelijk (verstek) - 
Vanwege de gebogen geometrievorm zijn 
bijna alle vloeren schuin. 
onder helling mogelijk < ?O - Di criterium 
geldt niet voor alle vloeren. Maar wel voor de 
rijvloer en de dakvloer die onder een helling 
lopen. 
Brandveiligheid - Veiligheid van de constructie 
en dus van de mensen moet ten allen tijde 
gewaarborgd zijn, dus ook tijdens brand voor 
een bepaalde tijd. 

eigen gewicht - Hoe lichter de vloer, des te 
lichter (en goedkoper) de constructie wordt. 
grote overspanningen mogelijk ( 8 m) - De 
vloerliggers liggen 8 meter uit elkaar. Kan dit 
in één keer of zijn er extra liggers of 
onderstempelingen nodig? 
plaats voor leidingen / sparingen mogelijk? - 
Ontstaan er grote problemen als er een 
trapgat of een doorvoer voor leidingen 
gemaakt moet worden voor / tijdens / na de 
bouw? En is er in de constructiehoogte plaats 
voor leidingen of moeten alle leidingen boven 
/ onder de vloer worden gelegd resp. 
gehangen? 
Montagesnelheid - Deze heeft te maken met 
de bouwsnelheid en dus direct met de kosten. 
Kraangebruik - Heeft het type vloer een grote 
kraanbezetting? Zoja, dan kan er dus weinig 
anders getransporteerd worden en maakt het 
bouwproces een stuk complexer. 
Materiaalkosten - Hoeveel kost de vloer per 
vierkante meter voor alleen het materiaal zelf. 
Constructiehoogte - grote constructiehoogte 
zorgt voor of kleinere gebruikershoogte of 
voor een hoger gebouw en is dus minder 
gewenst of duurder. 

richting 

Figuur 3. 1: Ligging vloeren & vloerliggers 

Afstudeerproject Martiin Vissers Technische Universiteit Eindl Bouwkunde. Constructief Ontwerncn 



Vloeren 

3.2. Keuze horizontale vloeren (fig. 3.2) 

Criteria & weegfactoren: 
De belangrijkste criteria worden vermenigvuldigd 
met de weegfador 3: 
m schijfwerking 

afschuiningen 
m eigen gewicht 
Andere belangrijke criteria krijgen de weegfactor 1: 
m constructiehoogte 

brandveiligheid 
m overspanning 8 m Figuur 3. 2: Ligging normale vloeren 

- leidingen1 sparingen 
m montagesnelheid 

kraangebruik 
materiaalkosten 

zie tabel 3.1 

De vloer met de hoogste score wordt gekozen: de 
staalplaatbetonvloer. Deze vloer scoort op alle 
fronten goed, behalve op het criterium 
"overspanning 8 m". Dit is wel haalbaar met de 
Comflor 210. 

Beton in situ 5 3 5 

Staalplaatbeto 65 

Tabel 3. 1: Keuze vloer 
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Vloeren 

city zipper 

-qg7 
3.3. Keuze rijvloer (fig. 3.3) 

Criteria & weegfactoren: 
De belangrijkste criteria worden vermenigvuldigd 
met de weegfactor 3: 
e schijfwerking 
e afschuiningen 
e eigen gewicht 
De iets minder belangrijke criteria worden 
vermenigvuldigd met de weegfactor 2: 
e als rijvloer geschikt 
e onder helling mogelijk < 100 
Andere belangrijke criteria krijgen de weegfactor 1: 
e constructiehoogte 
a brandveiligheid 
e overspanning 8 m 
a leidingen/ sparingen 

montagesnelheid 
e kraangebruik 

materiaalkosten 

zie tabel 3.2 

De vloer met de hoogste score wordt gekozen: de 
staalplaatbetonvloer. Deze vloer scoort op alle 
fronten goed, behalve op het criterium 
"overspanning 8 m". Dit is wel haalbaar met de 
Comflor 210. 

Figuur 3. 3: Ligging qvloer 

Beton in situ 5 3 5 3 2 3 5 2 3 2 3 5 2 4 1 5 5 7 6  

Tabel 3. 2: Keuze rijvloer 
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Vloeren 

3.4. Keuze dakvloer (fig. 3.4) 

Criteria & weegfactoren: 
De belangrijkste criteria worden vermenigvuldigd 
met de weegfador 3: 
m schijfwerking 

afschuiningen 
eigen gewicht 

De iets minder belangrijke criteria worden 
vermenigvuldigd met de weegfactor 2: 

als rijvloer geschikt 
onder helling mogelijk < 300 

Andere belangrijke criteria krijgen de weegfactor 1: 
m constructiehoogte 

brandveiligheid 
m overspanning 8 m 
m leidingen/ sparingen 

montagesnelheid 
m kraangebruik ' 

materiaalkosten 

zie tabel 3.3 

De vloer met de hoogste score wordt gekozen: de 
staalplaatbetonvloer. Deze vloer scoort op alle 
fronten goed, behalve op het criterium 
"overspanning 8 m". Dit is wel haalbaar met de 
Cornflor 210. 

Figuur 3. 4: Ligging dakvloer 

Staalplaatbe 2 4 4 2  7 

Tabel 3.3: Keuze dakvloer 
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Vloeren 

3.5. Dimensionering vloer 

Staalplaat-betonvloer (fig. 3.2) 

overspanning = 8 m 

Met behulp van documentatie van de fabrikant 
wordt de vloer gedimensioneerd [13]. 

ComFlor 210 met 025 ribwapening & 08-150# als 
bovenwapening (als platen doorlopen) of voor 
betere verdeling lastenspreiding. 

Hoogte = 350 mm; hoogte staalplaat = 210 mm 

Gewicht: 
Met grindbeton: 4,49 k ~ / m ~  

Figuur 3. 5: Staalplaat-betonvloer 
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3.6. Keuze dekvloer (fig. 3.6) 

Criteria 
schijfwerking 

e afschuiningen 
eigen gewicht 
geschikt om te buigen (gelijk met onderrand 
ligger) 
overspanning 8 m en groter 
relatief lage belastingen 

Met deze criteria is eigenlijk maar één vloer 
mogelijk: een geprofileerde staalplaatvloer. Deze 
overspant in de richting van de Maas van 
onderstaaf naar onderstaaf, zodat de vloer de 
onderstaaf afsteunt tegen uitknikken (fig. 3.7). I n  
de andere richting kan de plaat eenvoudig gebogen 
worden om zo de kromming van de onderrand te 
volgen. I n  en op de staalplaat zit isolatie met 
daaroverheen houten platen. De onderzijde zou 
eventueel afgewerkt kunnen worden (fig. 3.8). 
De overspanning is in het zuidoostelijke deel vrij 
fors. Deze overspanning wordt niet gehaald met de 
in Nederland gangbare geprofileerde staalplaten. 
Deze platen moeten worden geïmporteerd uit 
bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar ze deze 
hoge staalplaten gebruiken voor hoogbouw. 

Figuur 3. 6: Ligging dekvloer 

Figour 3. 7: Overspanningsrichting dekvloer van 
onderrand tot onderrand. 

Figuur 3. 8: Deklvoer - opbouw 
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city m zipper -w- 
4. VLOERLIGGERS 
4.1. Dimensionering 

De vloerligger heeft een variabele overspanning 
tussen de 10 en 15 meter. Deze ligger draagt een 
vloeroppervlak tussen de 80 & 120 m2. Mede met 
de hoge permanente & variabele belasting (5,O 
k ~ / m ~ )  is dus een hoge vloerligger nodig. 

Daarin zijn twee opties mogelijk. De eerste is een 
vollewandligger (HEB900 voor I = 10 m) en de 
tweede een vakwerkligger. 
Een vakwerkligger heeft de zuiverste constructieve 
werking voor liggers belast op buiging, omdat deze 
het materiaal zoveel mogelijk aan de buitenzijde 
heeft en heeft als voordeel dat de leidingen 
gewoon door kunnen lopen. De vakwerkligger is 
daarom de beste keuze. 

Voor de bovenstaaf is een torsiestijve hoedligger 
gekozen (zie fig. 4.1), die groter is als de 
overspanning groter wordt. Voor de onderstaaf, 
diagonalen & verticalen zijn kokers gekozen (zie 
fig. 4.1) en deze variëren alleen van wanddikte 
naarmate de overspanning groter is. 

De vloerligger is globaal gedimensioneerd voor de 
overspanningen van 10 & 15 meter, zodat de 
minimale en de maximale afmetingen van de 
profielen bekend zijn (zie bijlage - hoofdstuk 3). 

De vakwerken zijn getoetst op sterkte & stijfheid. 
Ze zijn niet getoetst op instabiliteit, omdat de 
bovenrand - die onder druk staat - horizontaal 
gesteund wordt door een vloer. Ook niet getoetst 
zijn de verbindingen tussen de verschillende 
staven. Problemen worden daar niet verwacht, 
omdat de spanning in de wandstaven laag wordt 
gehouden, door een iets grotere doorsnede te 
nemen. Er wordt ook een toog aan het vakwerk 

gegeven ter grootte van de berekende permanente 
doorbuiging. 

4.2. Montage 
Bij het plaatsen van de vakwerkligger wordt 
allereerst de kopplaat van de bovenligger aan de 
kolom gemonteerd (fig. 4.2). Deze bouten moeten 
ook de volledige belasting van de ligger over 
kunnen brengen naar de kolom. Nadat de vloeren 
zijn aangebracht wordt de onderste randstaaf met 
opvulplaten en bouten verbonden aan de kolom. 

Het voordeel van deze manier van monteren is, dat 
de vakwerkligger 5 x stijver wordt, omdat zo een 
momentverbinding ontstaat. 

I n  het dikke lijf van de kolom (verticaal van de 
hoofdconstructie) worden gaten voorgeboord met 
schroefdraad voor de bouten. 
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Figuur 4. 2: Vloerligger: overspanning 15 m / l O m 

Figuur 4. 1 : Vloerligger d e  - . 
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Gevel 

- 

5.1. Uitgangspunten: 7,7 m 2 X 7.7 mi = 15,4 m. 4~7,71d=30,8m. 1 1 3 x 7.7 m = 23,l h. 
Dit hoofdstuk gaat over de gevels aan de 1 1 
rivierzijde. 

De gevel moet voldoen aan de volgende eisen: 
Hij moet transparant zijn, vanwege het 
spectaculaire uiecht. 
Hij moet in staat zijn horizontale windlasten en 
zijn eigen gewicht over te brengen naar de 
vloeren enlof de hoofdconstructie. 
Hij mag niet te opvallend zijn. Dat leidt 
namelijk af van het zicht op de 
hoofdconstructie en de omgeving. 

Een sobere, strakke en transparante gevel kan 
ideaal gemaakt worden met glas. 

Er is daarom gekozen voor een standaard 
glassysteem, waar de horizontale en verticale 
krachten van het glas op de stijlen komen, die 
weer op de regels afdragen. De krachten in de 
regels worden afgedragen op de hoofdconstructie. 
De afmetingen van de glasplaten zijn zo gekozen, 
dat ze standaard te verkrijgen zijn en een rustig 
beeld geven: 1,l x 4 meter. Deze glasplaten zijn 
verticaal neergezet, zodat er weinig horizontale 
regels zijn, wat een rustig beeld geeff. 

Figuur 5, 1: Gevel 
& doorsnede gevel 

5.2. Dimensionering: 
De gevel is gedimensioneerd op zijn eigen gewicht 
en wind (= 2,O k ~ / m ~  - aanname open toestand) - 
zie bijlage hoofdstuk 4 

5.3. Keuze: 
Glasplaten: hxb : 4000x1100 mm; dikte 4-12-324 -r 
mm 
Glasstijlen: Koker: 160x65~5 
 lasr regels: Koker: 50x50~4 mm 

7 

L-, 
F......: - - - -  
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Hoofddraagconstructie 

6. HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE 
6.1. Dimensionering: 

6.1.1. Doel 
Het berekenen van de krachten in de constructie, 
de reactiekrachten en daarmee het dimensioneren 
van de staven in het vakwerk. 

6.1.2. Algemeen: 
De City Zipper wordt uitgerekend als een gebouw. 
Pijlers & fundering worden apart berekend. Later 
wordt de City Zipper ook als brug berekend 
(krachten van het water op de pijlers - evt. 
aanvaarbelasting) 

Bouwwerkaanduiding: bijeenkomstgebouw, 
horecagebouw, winkelgebouw 
Veiligheidsklasse 3 
Referentieperiode 50 jaar 

Materiaal: Staal - kwaliteit S355 

6.1.3. Schema: 
Uitgegaan wordt van de meest ongunstige 
vakwerkligger op stramien E. Deze heel? de 
grootste overspanningen, is asymmetrisch en heeft 
de grootste belastingbreedte (fig. 6.1). 
Dit betekent dat andere vakwerken een lichtere 
uitvoering kunnen hebben. 

Geometrie 
Constructie is platgeslagen, dat wil zeggen: de. 
ingevoerde geometrie is de uitslag van de 
vakwerkligger. Eventuele 3D effecten zijn NIET 
meegenomen. 
Bovenstaaf & onderstaaf zijn doorgaand. De 
kromming van de onder- en bovenstaven zijn 
benaderd door ze in te voeren als rechte 
staven. 
Verticalen & diagonalen scharnierend 
bevestigd. 

31800 1 51200 1 37900 1 21000 111600 

Figuur 6. 1 : Schema 

• Alle opleggingen zijn rollen en op één plek 
wordt de constructie horizontaal gesteund 
(stramien 1) . Zo worden grote spatkrachten 
vermeden (Rx = 10000 kN, als er 2 
scharnieren geplaatst worden). Horizontale 
vervormingen worden zo ook klein gehouden 
op de plek, waar de 2 gedilateerde 
constructies bij elkaar komen, maar waar wel 
vloeren tussen hangen. Een scharnier is niet 
gekozen op een rivierpijler. De hoge verticale 
belasting is ideaal om tevens een kleine 
horizontale kracht af te dragen. Maar de vorm 
van de pijler is een slanke, gedrongen 
constructie. Enige horizontale kracht zou de 
pijler grondig destabiliseren. 

m De vloeren en de vloerliggen steunen de 
verticalen en enkele drukdiagonalen tegen 
knik en eventuele kip (zie knikdata - bijlage 
hoofdstuk 5). 

6.1.4. Belastingen 
Permanente belastingen 

O Eigen gewicht staven P.M. (door computer 
gegenereerd) 
staalplaat-betonvloer - 4,s kN/m2 

m afwerking vloer - 1,2 kN/m2 
m vloerliggers - P.M. 

wandenigevel 2 kN/m2 

O Veranderlijke belasting L 5,O kN/m2 

Wind - Wind is in verhouding met de variabele 
belasting op de vloeren niet maatgevend voor 
dimensionering van de ctaven. En wordt 
daarom in de dimensioneringsberekening niet 
meegenomen. Een belastingcombinatie met 
wind moet wel berekend worden om de 
horizontale reactiekracht in het scharnier te 
weten te komen (hoofdstuk 10-fundering), om 
de horizontale verplaatsingen te weten te 
komen en voor de stabiliteit (hoofdstuk 7- 
stabiliteit) 

m Sneeuw - P.M. 
O Vloeren algemeen: 

Veranderlijke belasting door 
personen, meubilair & aankleding: 
(horecagebouw, bijeenkomstgebouw) 
[NEN 6702 8.2.2.1 d] p rep = 
5,O kN/m2 F rep = 7 kN 

Rijvloer: 
Voor de vloer zelf: p rep = 5 kN/m2 
F rep = 40 KN [NEN 6702 8.5.21 
remkracht P.M. [NEN 6702 8.5.21 
Voor hoofdliggers: Maatgevend: voet 
& rijwielbrug: p rep = 4,O kN/m2 

O Maatgevend voor puntlasten: 
Verkeersklasse C45 p rep = 3,O 
kN/m2 met een maximum van 9 kN 
per strekkende meter rijstrook) 
asdruk F = 150 kN verdeeld over 4 
wielen --> 37,5 kN 
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Temperatuur - Een mogelijk probleem in de 
constructie of voor details zijn de 
verplaatsingen door uitzetting of krimpen van 
de constructie. Om alvast een indicatie te 
hebben hoeveel de constructie uitzet / krimpt 
gebruikt men een eenvoudig sommetje, wat 
toegepast kan worden bij een statisch 
bepaalde constructie: Verlenging = lengte * 
Temperatuursverschil * uitzettingscoëfficiënt = 
190.000 * 40.* l,2.10-~ =. 91 mm . 
stel dat de maaktempeiatuur 20 graden is, 
dan zal de constructie 91 mm krimpen of 
uitzetten, als het 20 graden vriest 
respectievelijk als de zon de constructie 
opwarmt tot 60 graden. Deze laatste 
temperatuur komt overeen met de 
temperatuur, waarmee gerekend moet worden 
voor buitenconstructies met directe 
zonbestraling en met een lichte kleur (NEN 
6702 8.8.2). Voor de dimensionerings- 
berekening wordt uitgegaan van de volgende 
waarden: maaktemperatuur 20 graden Celsius 
en een temperatuursverschil van 40 graden 
(constante opwarming - zie ook bijlage 
hoofdstuk 5) 
Zettingen - de opleggingen zijn allereerst 
geschematiseerd als starre steunpunten om 
zodoende een eerste dimensionering te 
verkrijgen. Met deze reactiekrachten zijn de 
funderingen berekend (zie hoofdstuk 111-10 & 
bijlage hoofdstuk 7). Met de berekende , 

zakking van de fundering onder de belasting 
kan het steunpunt geschematiseerd worden 
als een veer (zie fig. 6.2 & bijlage hoofdstuk 
5). Deze veerconstante is afhankelijk van de 
grondeigenschappen. Omdat er onder de 
rivierpijler een andere grondopbouw zit, dan 
bij het landhoofd, krijgen zij elk een andere 
veerconstante. De berekende zetting is zeer 
klein bij de rivierpijlers, die op mergel is 
gefundeerd en wat groter bij de landhoofden 
die op palen is gefundeerd. Het effect op de 

hoofdconstructie is beperkt gebleven bij iets 
grotere krachten in de staven aan de zijkant. 
Brand - dit belastinggeval wordt niet 
meegenomen in de dimensionering. Enkele 
aandachtspunten zijn: 
De hoofdconstructie moet behandeld worden 
met brandwerende verf. 
Een groot gedeelte van de constructie zit in de 
buitenlucht. Daar zal de temperatuur minder 
snel oplopen. 
De boven- en onderstaaf zit grotendeels 
tussen vloeren / plafonds, die ook een 
brandwerende functie hebben of gegeven 
kunnen worden. 
De vloeren lopen door tot aan de gevel in 
verband met brandoverslag naar hoger of 
lager gelegen verdiepingen. 
Onder elke vloer kan eenvoudig een 
sprinklerinstallatie aangebracht worden. 
Botsingen door voertuigen / vaartuigen / 
drijfijs - De kans op een botsing met een 
voertuig is uiterst gering, omdat het laad-en 
losverkeer een stapvoetssnelheid mag hebben. 
De kans op een botsing met een vaartuig 
tegen de hoofdconstructie is uiterst gering, 
omdat er voldoende vrije hoogte is. Er is 
alleen kans op een botsing van een vaartuig 
tegen de rivierpijler, die daarop 
gedimensioneerd is. Tevens zal dit een trilling 
meegeven aan de hoofdconstructie, maar dit 
belastinggeval is niet meegenomen in deze 
berekening. 
Waterdruk - P.M. (is meer van invloed op de 
rivierpijler - zie bijlage hoofdstuk 7) 

Figuur 6. 2: Onderdeel van schema met veren als 
oplegging 

6.1.5. Belastingcombinaties 
Belastingcombinaties voor hoofdconstructie: 
UGT: 1,2 . p.b. + 1,s . v.b. - vloer alg. 
(maatgevend omdat extreme waarden van de v.b. 
op alle verdiepingen tegelijkertijd aanwezig kan 
zijn - NEN 6702 6.4.1.21 
BGT: 1,O. p.b. + 1,O. v.b. -vloer alg. +temp. 

De belastingcombinatie met een variabele 
belasting: extreem belast - momentaan belast 
(asymmetrisch belast) is niet bekeken, omdat de 
kans op kantelen of opwippen er niet is. 

Onderwerpen die niet zijn meegenomen: Trillingen, 
grenstoestanden bouwfase, het wegvallen van een 
steunpunt door botsing, botsing door voer- of 
vaartuigen, evt. 3D effecten, brand, etc. 

6.1.6. Berekening 
Zie bijlage hoofdstuk 5 voor dimensionering van de 
hoofdconstructie. 

6.1.7. Dimensionering & optimalisatie 
Met behulp van de gevonden krachten (zie fig. 6.4) 
worden de staven gedimensioneerd. Zo rollen er 
uiteindelijk 9 staafdoorsnedes uit (tab. 6.1 & fig. 
6.11) - zie voor verdere uitleg & plaatsing: 
berekening (bijlage hoofdtuk 5) 

Afstudeerproject Martijn Vissers Technische Universiteit Eindhoven Bouwkunde. Constructief Ontwemen 



Hoofddraagconstructie 70 

Keuze profieltype 
Gekozen is voor kokerlgesloten profielen, omdat 
een groot deel van de profielen zich in buitenmilieu 
bevindt en omdat het merendeel van de staven 
onder druk staan. 
Daarnaast is er de keuze tussen een H-ligger met 
gelaste zijplaten en een samengestelde koker (fig. w,.. 

. : L  -967: 6.2). De H-ligger met zijplaten heeft een aantal 
voordelen ten opzichte van de samengestelde 
kokers, namelijk: ze hebben een grotere 
dwarskrachtcapaciteit en ze zouden iets 
eenvoudiger in elkaar te zetten zijn (zijplaten 
eenvoudig te fixeren aan de ligger). Nadelen van 
H-liggen zouden onder andere kunnen zijn, dat de 
zware H-liggers moeilijker te buigen zijn (onder- 
bovenligger) en een grotere slankheid hebben om 
eenzelfde kracht op te kunnen nemen. Maar deze 
argumenten blijken allemaal een marginale rol te 
spelen. De H-liggers zijn namelijk relatief 
eenvoudig te buigen en de kokers zijn relatief 
eenvoudig in elkaar te zetten. 

Beide profielen moet bij de verbindingen en bij het 
in elkaar zetten door en door gelast worden. Dit 
gebeurt met een lasautomaat. Dit is een 
tijdrovende klus. De samengestelde koker heeft het 
voordeel bij het lassen, dat deze één las minder 
heeft. Daarom is gekozen voor samengestelde 
kokers. 

Figuur 6. 3: Keuze tussen H-profiel met zijplaten / 
samengestelde koker 

Figuur 6. 4: Krachten in constructie 
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city zipper -w- 
Voor de boven- en onderstaven is een hoog profiel 
gekozen om verbindingen eenvoudig te houden, 
om de mensen een gevoel te geven dat de brug er 
stevig uitziet en om het kenmerkende aan de vorm 
te benadrukken. 
Een nadeel daarvan is wel dat "bovenstaaf 1" in 
doorsnedeklasse 4 valt en daarmee gecontroleerd 
moet worden op plooi (zie plooiberekening bijlage). 

De verticalen & diagonalen zijn slank gehouden om 
zodoende een transparante brug te krijgen. Dit 
heeft als nadeel dat deze profielen knikgevoelig 
zijn. Om ze toch slank te houden is gekozen om de 
vloer & vloerliggers als kniksteun mee te laten 
werken. 

Trekstaven zijn gemiddeld iets lichter 
gedimensioneerd om geen problemen te krijgen 
met de verbindingen. 

Verbindingen 
Alle verbindingen van de hoofdconstructie zijn 
gelaste verbindingen. Belangrijke bezwijkvormen 
van verbindingen in vakwerken zijn vooral het 
ponsen of het uitscheuren van een wandstaaf inluit 
een randstaaf (fig 6.5. a&b). Dit wordt grotendeels 
voorkomen, doordat de breedte van alle profielen 
gelijk is genomen. Zo lopen de lijven van alle 
profielen in elkaar over. 
Een ander belangrijk bezwijkmechanisme is het 
afschuiven van de randstaaf. Dit wordt grotendeels 
al voorkomen, doordat er een overlap is bij de 
wandstaven. 
Momenten in de verbindingen worden voorkomen 
doordat de systeemlijnen in een punt 
samenkomen. 
Verdere problemen in de verbindingen worden 
voorkomen door de doorsnede van de diagonalen 
(vaak trekverbindingen) wat groter te maken, 
zodat de spanning in de doorsnede en in de las 
kleiner wordt. (Voor berekening zie ook hoofdstuk 
8 - verbindingen & bijlage hoofdstuk 6) 

Figuur 6. 5: Bezwijken vakwerkverbindingen 

Montageverbindingen 
De vakwerkliggers kunnen niet in één geheel 
getransporteerd & geplaatst worden. De 
constructie moet dus in een aantal vervoerbare 
stukken worden verdeeld en ter plekke worden 
gemonteerd. 

Criteria voor plaats opdeling: 
Maximale lengte van een binnenvaartschip is 
ca. 90 meter. Dus een deel van een 
vakwerkligger moet kleiner zijn dan 90 meter. 

Evenwicht moet gewaarborgd zijn in het 
montagestadium (geen grote uitkragingen). 
Montageverbindingen moeten niet ter plaatse 
van de knoop worden gemaakt. 

m Montageverbindingen blijven ook eenvoudig 
als: 

o de verbinding ter plaatse van het 
momenten-nulpunt zit. 

o er een kleine kracht moet worden 
overgebracht. 

o er druk in de staaf zit en een 
drukkracht wordt overgebracht door 
direct contact van de kopplaten 

o er een klein maximaal moment in de 
staaf zit 

Keuze voor bouwmethode; plaatsing & type 
montageverbindingen: 
Gekozen is om de vakwerkligger op te delen in 3 
stukken. Eén groot middenstuk van 85 meter en 2 
stukken van 42 meter. De snede loopt precies door 
de momenteninuipunten van de staven, wat de 
verbinding een stuk eenvoudiger maakt. De 
verbinding in de bovenstaaf is een trekverbinding; 
de verbindingen in de onderstaaf & diagonaal zijn 
drukverbindingen. 
Een vakwerkligger wordt per schip in drie delen 
aangevoerd (fig 6.6, 6.7). Van de delen worden op 
de bouwplaats de boven- en onderstaaf tegen 
elkaar geplaatst met behulp van doken (zie fig. 
6.8). De verbinding wordt door en door gelast. 
Daarna wordt de op maat gemaakte diagonaal 
ertussen geplaatst en wordt deze eveneens door 
en door gelast (fig. 6.9). Een grote drijvende kraan 
tilt deze op zijn plek (fig. 6.10). Het vakwerk moet 
wel tijdelijk geschoord worden. 

Afstudeerproject Martijn Vissers Technische Universiteit Eindhoven Bouwkunde. Constructief Ontwemen 



Hoofddraagconstructie 72 

Figuur 6. 6: Transport vakwerk B Q:, ,, 
'2, 2' 

j" <,,f<,' 
.< \::, 
'i' t+, 
, .\ " #k>, 

Y, 

Figuur 6. 7: Opdeling in 3 stukken ten behoeve van ~ s n - J  

de montage. 
...--.h, 

Figuur 6. 9: Montage van diagonaal 

-- 
I - Figuur 6. 10: Plaatsing van Gateshead Millennium 

Bridge met 's werelds op een na grootste 
pontonkraan 

Figuur 6. 8: Montageverbinding met behulp van 
doken 
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6.1.8. Toetsing 

Toetsing op sterkte & stabiliteit (zie ook 
bijlage hoofdstuk 5) 

NEN Controle 677016771 
Maatgevende staven per staaftype: 

Figuur 6. 11: Plaatsing van diverse typen staven 

Tabel 6.2: Overzicht staven 

Tabel 6. 1: NEN controle - sterkte & stabiliteit 

Zie tabel 6.2 - alle staven voldoen 

Toetsing op lokale instabiliteitsverschijn- 
celen: 
Staaftype 5 (onderstaaf 1) valt in doorsnedeklasse 
5 en is daarom plooigevoelig. 

Toetsing op plooi: Unity Check = 0,74 
Toetsing interactie plooi & knik: Unity Check = 
O, 78 

Voor berekening, zie bijlage hoofdstuk 5. 
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Toetsing stijfheid: 
Uit temperatuursberekening - zie bijlage 

Verplaatsing horizontaal: ux;max = 151 mm 
Gelijkmatige horizontale verplaatsing is nergens 
een probleem, omdat de opleggingen zijn 
geschematiseerd als rollen en op de plek waar de 
mensen de brug betreden, komt een uzmax = 40 mm (BGPB) uzmax = 67 mm (BG 

overgangsconstructie. 

Verplaatsing verticaal: uz;max = 67 mm (=1/746) 
< 200 mm (= Lb. = 0,004.L) 3 voldoet 

Rotatie: cpy;max = 5,2 mrad = 0,3O. Figuur 6. 12: vervomling 
Deze rotatie is uiterst klein, maar het zou invloed 
kunnen hebben op de gevel. Het merendeel van de 
rotatie & verplaatsingen zal echter al hebben 
plaatsgevonden voordat de gevel geplaatst zal 
worden. De rotatie zal ook worden tegengehouden 
door de ter plaatste zittende vloer. Bij de 
detaillering van de gevelconstructie is rekening 
gehouden met deze minieme rotatie. 

fi.y = 3,l  mrad (BG-PB) fi.y = 5.2 mrad (BGT) 
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7. STABILITEIT ~ ~ I - ~ , I I ; I ~ ~ ~ ( ~ . ~ S D ~ S D ~  

I .  I 

7.1. Horizontale kracht loodrecht op de 
gevel (evenwijdig aan de Maas): o.a. 
wind of remkrachten (kracht 1- fig. 
7.1). 

Deze kracht op het glas wordt afgedragen op de 
stijlen. Deze dragen de krachten af op de regels. 
De regels worden afgesteund .op de verticalen van 
de hoofdconstructie. De verticalen van de 
hoofdconstructie worden horizontaal afgesteund 
door de vloerliggers en stijve vloeren, die de kracht 
afdragen aan een verticaal verband, dat zich Figuur 7. 1 : Overzicht plattegrond 
bevindt boven elk steunpunt (zie dwarsdoorsnede dwarsdoorsnede & langsdoorsnede 
- stramien 0,1,3,7,13,17,19,20) met krachten en dilatatie 

7.2. Horizontale kracht evenwijdig aan 
de gevel (loodrecht op de Maas - 
kracht 2- fig. 7.1). 

Een horizontale kracht op het dak wordt via de 
vloer afgedragen aan de hoofdconstructie. Daar 
gaat de kracht door de diagonalen door tot aan het 
scharnierende steunpunt: het landhoofd op 
stramien 1. - V.". = -1 

Maar waarschijnlijk wordt in de praktijk een klein 
percentage van de krachten door wrijving 
afgegeven aan de eerst voorkomende 
ondersteuning. Een perfecte rol bestaat namelijk 
niet. De pijlers worden daar ook op 
gedimensioneerd. 

7.3. Dilataties 
De constructie is gedilateerd tussen de twee 
brugdelen (zie fig. 7.1 - tussen stramien C & D). 
De tussengelegen vloeren en liggers moeten 2 
daarop ontworpen worden. 
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7.4. Stabiliteitsberekening met wind 
loodrecht op de constructie (1) t.b.v. 
reactiekrachten voor pijlers & 
fundering 

Het zuidelijke deel is maatgevend voor deze 
berekening. 

De reactiekrachten volgen uit een eenvoudige 
berekening: 

Reacties in steunpunten 

7.5. Stabiliteitsberekening met wind 
evenwijdig aan de constructie (2) 
t.b.v. reactiekrachten voor pijlers & 
fundering 

Het zuidelijke deel is maatgevend voor deze 
berekening. 

Er zijn 3 ondersteuningen dus eenvoudig gezegd 
zijn de reactiekrachten per ondersteuning: 
R, = 700 kN 

= 1050 kN 

7.6. Stabiliteitsberekening met wind 
loodrecht op de constructie (1) t.b.v. 
dimensionering verticale verbanden. 

Zie fig. 7.2 
h.o.h. afstand = 40 m 
h = 2 5 m  
b = 1 0 m  
Het stabiliteitsverband wordt opgevat als een 
ingeklemde ligger. 
qd = 40 . 0,91 . 1,5 = 55 kN/ml 
M = l/2. 55.252 = 17200 kNm 
R, = 55 . 25 = 1375 kN 

De additionele krachten t.b.v. wind in de verticalen 
zijn: 
N = M/h = +/- 17200/10 = +/- 1720 kN 

De krachten in de diagonalen zijn (stel hoek 30°) 
1375/(cos 30°) = + 1590 kN 

De maximale kracht in de horizontaal ter plaatse 
van de fundering is: R, = 1375 kN 

De verticalen in het vakwerk kunnen de trek- of 
drukkracht van de wind eenvoudig opnemen. Zij 
zijn gedimensioneerd op een hele hoge verticale 
variabele belasting (personen e.d.). Wind is 
daarom niet maatgevend in deze staven. 

De vloeren moeten tevens berekend worden op 
xhijfwerking. De dekvloer moet zelfs 1375 kN 
moeten kunnen opnemen ter plaatse van de 
grootste verticale verbanden. 

Trekdiagonaal 
S355; A ben = 1590.103/355 = 4479 mm2 
De verbinding is maatgevend voor de 
dimensionering van de trekdiagonalen. 
Deze moeten nog verder worden gedetailleerd, 
maar ter vergelijking volgen hier een aantal juiste 
rekenwaarden. 
Voor een trekdiagonaal niet in het zicht wordt een 
strip gekozen: 300x35 mm (6M36). 
Voor een trekdiagonaal in het zicht wordt een 
Willemsanker gekozen, 080 (M64) - bezwijkkracht 
1861 kN. 

Figuur 7. 2: Stabiliteitsverband 
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8.1. Algemeen: 
I n  dit hoofdstuk worden vier maatgevende 
verbindingen getoetst & worden twee 
maatgevende opleggingen ontworpen (fig. 8.1 & 

Zoals in hoofdstuk 6 al is vermeld: alle 
verbindingen zijn gelaste verbindingen. Voor 
berekening van de maatgevende verbindingen - 
zie bijlage hoofdstuk 6. 

8.2. Verbinding knoop 1,14,34,35 
Zie fig. 8.1 - 8.5 

Toetsing (zie bijlage hoofdstuk 6): 

Knoop 1: Unity check = 0,21 < 1 i voldoet 
Knoop 14: Unity check = 0,84 1 + voldoet 
Knoop 34: Unity check = 0,93 < 1 i voldoet 
Knoop 35: Unity check = 0,69 < 1 i voldoet 

P r o f  iel: h x b x t f  xtw 
o:  1000x350x20x15 
1: 600x350~10~8  

Figuur 8. 2: Verbinding knoop 1 

Figuur 8. 1: Maatgevende verbindingen 

NOjsjd = 21707 kN 

l 

Pro f ie l :  h x b x t f  x t w  
0: 50ox35ox5ox45 
1: 1000x350x40x30 

Figuur 8. 3: Verbinding knoop 14 

P r o f  iet: h x b x t f  x tw  
O :  6 0 0 x 3 5 0 ~ 2 0 ~ 1 5  
l: 4oox350x25x30 
2: 400x350x25x30 
3:  500x35ox5ox45 

Figuur 8. 4: Verbinding knoop 34 

Prof iel :  h x b x t f  xtw 
O: 600x350~20~15 
1: 4 5 0 ~ 3 5 0 ~ 1 5 ~ 2 0  

Figuur 8. 5: Verbinding knoop 35 
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8.3. Oplegging knoop 2,14 
Voor plaatsing zie fig. 8.6 

Knoop 2 - oplegging landhoofd - scharnier 
(zie fig. 8.7). Voor het overbrengen van de 
horizontale kracht naar de fundering wordt een 
dook in de fundering gestort. Om extra stevigheid 
te verkrijgen, wordt aan het uiteinde van de dook 
kruisvormig aftakkingen gemaakt. De bovenzijde 
van de dook is afgeschuind ten behoeve van de 
montage. Tevens is een stalen plaat aan de dook 
bevestigd, die de verticale kracht uit de kolom 
beter kan s~reiden. 

Figuur 8. 7: Knoop 2 - scharnier 

Figuur 8. 6: Maatgevende opleggingen - scharnier & rivierpijler 

Knoop 14 - oplegging rivierpijler - de hoofdconstructie tegen te gaan (wat theoretisch 
roloplegging alleen mogelijk is bij rampen). 
(zie fig. 8.8). Voor het overbrengen van de grote Ook zijn stalen vijzelpunten aan de onderzijde van 
verticale kracht uit de kolom (31.000 kN in uiterste de liggers aangebracht om de oplegging te kunnen 
grenstoestand) naar de fundering zijn diverse vervangen. 
mogelijkheden: De stalen roloplegging is berekend - zie bijlage 

hoofdstuk 6. 
stalen roloplegging 
rubberoplegging 
PTFE brugoplegging 

De rubberoplegging valt direct af vanwege zijn lage 
maximale drukspanning (5 ~ / m r n ~ )  en zijn grote 
vervorming. De PTFE brugoplegging valt ook af, 
vanwege zijn lage maximale drukspanning (30 
N/mm2) en een grote wrijvingsfactor (p = 0,lO). 
De wrijvingsfactor moet meegenomen worden als 
horizontale kracht in de berekening van de 
fundering. Deze horizontale kracht is de 
wrijvingsfactor x de verticale kracht. Rekening 
houdend met de 12 meter hoge pijler, ontstaat een 
groot moment wat zeer ongunstig is voor de pijler 
& fundering. 
Gekozen is voor de hoogwaardig stalen 
roloplegging, omdat deze een zeer hoge 
contactspanning kan hebben (1800  mm^), een 
lage wrijvingsfactor heeR (p = 0,04) en ook nog 
esthetisch uitspringt vanwege de heldere 
krachtswerking en de robuustheid. 
Als extra veiligheid zijn stalen nokken aangebracht 
aan de rolplaten om een te grote vervorminq van 
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Figuur 8. 8: Oplegging rivierpijler - aanzichten 

Afstudeerproject Martijn Vissers Technische Universiteit Eindhoven Bouwkunde. Constructief Ontwemen 



Pijlers 80 

9. PIJLERS 
9.1. Bepaling vorm 
De vorm van de rivierpijler is erg bepalend voor de 
krachten die op de pijler komen. Een box-vormige 
pijler zorgt voor veel druk op de pijler en voor veel 
turbulentie langs de pijler. Een pijler met een 
puntvormige of een afgeronde kop laat het water 
veel makkelijker passeren, zodat de kracht op de 
pijler veel kleiner is (zie fig 9.1). 
Dit gegeven is vertaald in de volgende formule: 
P=Kv2 
P = druk 
V = snelheid (m/s) 
K = een constante met 

K = 1 3/8 voor rechte uiteinden 
K = 2/3 voor ronde uiteinden 
K = l/2 voor puntvormige uiteinden 

Gekozen is voor de meest optimale vorm: een 
pijler met puntvormige zijden. 

Deze vorm met puntvormige uiteinden zorgt voor 
weinig turbulentie bij de pijler en zijn daarmee ook 
uitermate effectief tegen locale erosie. Dit kan de 
pijler ondergraven en moet dus koste wat kost 
voorkomen worden. Locale erosie kan ontstaan op 
plekken met een bocht in de rivier en bij pijlen of 
andere belemmeringen(fig. 9.2). 
Normale & locale erosie kan ook verder voorkomen 
worden door de fundering diep aan te leggen; een 
beschermlaag aan te brengen en diverse andere 
opties (zie fig. 9.3) 

Conclusie: 
Erosie bij de pijler kan geminimaliseerd worden 
door: de belijning van de pijler evenwijdig te laten 
lopen met de stroomrichting en de fundering onder 
het geschatte erosieniveau aan te leggen . 

Figuur 9. l : Vormen van pijlers 

Figuur 9. 3: Varianten ter voorkoming locale erosie 

9.2. Dimensionering: 
De afmetingen van de pijlers zijn gekozen, kijkende 
naar naburig gelegen bruggen. De hoge .verticale 
belastingen van 30.000 kN per ondersteuning 
vormen namelijk geen enkel probleem voor een 
pijler van zo'n formaat. De afmetingen van de pijler 
zijn blijkbaar nodig voor stabiliteit, waterdruk en 
aanvaring. Tot nader onderzoek worden de 
afmetingen hetzelfde gehouden als de naburig 
gelegen bruggen (zie fig. 9.4) 
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Figuur 9. 4: Fundering rivierpijler 
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10. FUNDERING 
10.1. Grondgegevens (uit hoofdstuk 3.6 - 

bijlage hoofdstuk 7) 
Het tracé van de nieuwe brug ligt in een geologisch 
gezien overzichtelijk en regelmatig gelaagd grond- 
en gesteentepakket. Afgezien van door de mens 
gemaakte verstoringen in de vorm van 
metersdiepe kanalen, vestingwerken, putten, 
kademuren enz., bestaat de ondergrond tot een 
diepte van 4 m onder maaiveld uit jonge 
riviersedimenten (zandige leem- en kleilagen). 
Onder deze voor funderingsdoeleinden minder 
geschikte grondlaag, bevindt zich het zgn. 
Laagterras van de Maas, dat uit zand en grind 
bestaat. De dikte is globaal 8 a 9 meter en het 
pakket is zeer geschikt voor funderingen. De basis 
van dit Laagterras ligt op een vrijwel horizontaal 
niveau van 36 m + NAP. Kenmerkend voor dit 
zand-grindpakket zijn een wisselende 
korrelstructuur, korrelvorm en pakkingsdichtheid. 
I n  hogere zones worden herhaaldelijk sterk kleiige 
lagen met uiteenlopende diktes aangetroffen. 
welke insluitingen in funderingstechnisch opzicht 
verraderlijk zijn. [...l Tot grotere diepten wordt het 
zand-grindpakket gevolgd door mergel met een 
aanzienlijk variërende sterkte. waarbij zeer vaste 
zones worden afgewisseld door matig vaste lagen. 
[...l De gemiddelde grondwaterstand in het 
brugtracé ligt op 42 a 43 m +NAP, ofwel 4 tot 5 m 
onder maaiveld. 

10.2. Rivierpijler: 
Rekening houdend met de zeer hoge 
steunpuntsbelastingen, de gevoeligheid van de 
constructie voor zettingcverschillen, de erosie van 
de bodem door de rivier en de uitvoerbaarheid in 
een rivier wordt geadviseerd alle rivierpijlers 
rechtstreeks op de mergelplaat te funderen. 

Deze fundering kan op 2 manieren worden 
uitgevoerd. Of men werkt met een gesloten 
bouwkuip of door een caisson te laten afzinken als 
funderingsplaat. 
De gesloten bouwkuip wordt gemaakt door het 
slaan van stalen damwanden in de mergellaag. 
Deze damwanden moeten op diverse plaatsen 
ondersteund en geschoord worden tegen de 
stromingsdruk. Daarna moet er voor een 
bodemafsluiting worden gezorgd. Daarvoor is het 
storten van onderwaterbeton uiterst geschikt. 
Een caisson moet van te voren worden gemaakt in 
een speciale werkplaats. De caisson moet 
voorgespannen worden en moet dan, door zijn 
afmetingen per schip of per speciaal vervoer 
worden aangevoerd. Dan moet deze precies op zijn 
plek worden afgezonken en na de bevestiging van 
de pijler worden gevuld met zand of beton. 
Gekozen wordt voor de gesloten bouwkuip. 
Vanwege de geringe diepte is het relatief 
eenvoudig een bouwkuip te maken. Verder is het 
een stuk goedkoper, omdat het niet 
voorgespannen en vervoerd hoeft te worden. 

drooggezet en kan de constructieve 
funderingsplaat worden gemaakt. 
Een andere manier is het geheel storten in 
gewapend onderwaterbeton van de 
funderingsplaat (fig. 10.3). Gewapend, om risico's 
van scheurvorming door hoge 
hoofdtrekspanningen die onder in het fundatieblok 
optreden te vermijden (fig 10.4). Groutankers zijn 
nu niet meer nodig, omdat met deze massa 
evenwicht wordt gevonden met de opwaartse druk. 
Gekozen wordt voor de laatste methode, omdat 
deze manier een stuk minder handelingen bevat. 

Omdat de onderkant nogal grillig kan zijn 
uitgegraven en de beton goed onder de wapening 
moet komen, wordt de wapening 600 mm boven 
de bodem gelegd. 

s , ,  

F ' I .  t * * u  e 
Na het uitgraven tot de mergellaag kan de 
bodemafsluiting eveneens op 2 manieren worden Figuur 10. 2: Fundering rivierp@/er - variant 1 

uitgevoerd. 
De eerste manier is met een bodemafsluiting van 
ongewapend onderwaterbeton, die met verticale 
groutankers in de mergellaag zijn verankerd (fig. 

Figuur 10.1 : Bodemprofiel 

10.2). De bodemplaat heeft -niet alleen een 
afsluitend karakter, maar ook een overbrugging 
naar de vaste mergellaag. Na het verharden van 
hjet onderwaterbeton, kan de bouwkuip worden 
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Figuur 10. 3: Fundering rivierpijler - variant 2 

Figuur 10. 4: Hoofdtrekspanningen in rivierpijler 

10.3. Landhoofden: 
Gezien de steunpuntsbelastingen en de 
gevoeligheid van de constructie voor 
zettingcverschillen, moeten de belastingen 
consequent naar de zeer draagkrachtige zand- 
grindlaag worden ondergebracht. Omdat deze 
draagkrachtige laag aan land een stuk dieper ligt 
wordt voor een fundering op palen gekozen. 
Stabiliteit wordt verkregen door de palen naar 
buiten te plaatsen en bij de scharnierende 
ondersteuning (stramien 1) de palen onder een 
hellingshoek te zetten. 
De funderingsplaten zijn van beton en als deze 
onder het grondwater liggen van onderwaterbeton. 
Voor de paalfundering wordt een open casing- 
boorpaal toegepast. Hierbij wordt een stalen buis 
in de grond gebracht door inwendig uitpulsen van 
de grond waardoor de buis zakt als gevolg van het 
eigen gewicht. Tijdens het leegpulsen wordt de 
waterstand in de buis steeds minstens gelijk 
gehouden aan de potentiaal van het grondwater. 
Voordeel van deze methode is dat de uitkomende 
grond kan worden geïnspecteerd, wat bij een 
gebouw, die in de derde geotechnische categorie 
valt ook mag verwachten. Ook kunnen de veel 
voorkomende grove obstakels worden verwijderd, 
terwijl tevens kan worden nagegaan of de palen 
voldoende diep in de zuivere en dichtgepakte zand- 
grindlagen zijn geplaatst. Als de buis op diepte is, 
wordt het boorzool opgeschoond en de 
wapeningskorf ingebracht. Na het vullen van de 
buis met beton wordt deze met op- en neergaande 
bewegingen of vibrerend getrokken. 

10.4. Dimensionering: 
Ter indicatie volgend hier de puntlasten vanuit de 
hoodconsbuctie: 

Stramien 7&13: 32.000 kN 
Stramien 3&17: 11.000 kN 
Stramien 1&19 : 4.000 kN 
Stramien 0&20: 1.500 kN 

Afstudeerproject Martijn Vissers Technische Universiteit Eindhoven 

Di zijn reactiekrachten in de uiterste 
grenstoestand, exclusief het gewicht van de 
rivierpijlers en fundering. 

Voor berekening van de fundering - zie bijlage 
hoofdstuk 7. De fundering is gedimensioneerd en 
nauwkeurig berekend ter plaatse van het scharnier 
(paalfundering) & een rivierpijler (fundering op 
staal). 

Conclusies: 
Zie fig. 10.5 voor tekening fundering 

De mergelbodem is zeer geschikt voor het 
funderen van de nvierpijler met zijn hoge 
belasting. De draagkracht van de mergelgrond is 
uiterst goed en de zakking is miniem (3 mm), wat 
dus ook nauwelijks effect zal hebben op verdere 
dimensionering van de hoofdconstructie. Toch zijn 
forse afmetingen gekozen, kijkende naar andere 
brugconstructies in de buurt, om bij rampen 
(hoogwater / aanvaring) voldoende weerstand te 
kunnen bieden. 

De paalfundering, die gefundeerd is op een 
zandjgrind-bodem, lijkt ook fors gedimensioneerd, 
maar de zakking van ca. 12 mm zorgt al voor een 
forse krachtenontwikkeling in de hoofdconstrudie, 
omdat de zijkanten van de vakwerkligger zich gaan 
gedragen als uitkragende liggers bevestigt aan het 
ingeklemde middenstuk (fig. 10.5) 

Figuur 10. 5: Uitkragende constructie bij grote 
zakking 

- 
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l Algemeen & belastingen 

Algemeen: 
Bouwwerkaanduiding: bijeenkomstgebouw, horecagebouw, winkelgebouw 
Veiligheidsklasse 3 
Geotechnische Klasse 3 
Referentieperiode 50 jaar 

Materialen: 

Vloeren: Staalplaatbetonvloer (leverancier) 

Vloerliggers: staal - kwaliteit S355 

Gevel (glas): staal - kwaliteit S355 (regels - stijlen door leverancier); glas (leverancier) 

Gevel (anders): metselwerk / beton / hout (afhankelijk van sfeerbeeld & architect) 

Hoofdconstructie: staal - kwaliteit S355 

Pijlers: beton - kwaliteit B45 

Fundering rivierpijler: onderwaterbeton - kwaliteit (vergelijkbaar met) B25 

Fundering landhoofd: beton: kwaliteit B25 

Belastingen: 
Permanente belastingen 

o Eigen gewicht staven P.M. (door computer gegenereerd) 
o staalplaat-betonvloer - 4,5 k ~ / m ~  
o afwerking vloer - 1,2 k ~ / m '  
o vloerliggers - P.M. 
o wandenigevel - 2,O k ~ / m '  

Veranderlijke belasting 
o Wind: [NEN 6702 8.61 

m Cdim = 0,86 (h = 25 m; b>100 m) 
& ,= l  
o l = l  

m pw = 0,88 k ~ / m '  (gebied 111, bebouwd, h = 25 m) 
Pre, = Cdim Cindex . Ceq 01 pw = 0,86 . Cindex . 1 . 1 . 0,88 = 0,76 . Cindex 

Cindex = Cpe valgeris fig. 1.1 
Clndex = Cpi = +/- 0,3 (overdruk/onderdruk) 
Cindex = Cpe;loc VOOr lokale situaties (Zie onderdeel gevel - hoofdstuk 5) 
Cindex = Cf = 0,04 wrijving (oppervlakten met uitsteeksels) 

o Sneeuw - niet maatgevend 
o Vloeren algemeen: 

Veranderlijke belasting door personen, meubilair & aankleding: (horecagebouw, 
bijeenkomstgebouw) [NEN 6702 8.2.2.1 d]: p,, = 5,O k~/m'; F,, = 7 kN 

o Rijvloer: - Voor de vloer zelf: p,,, = 5 k ~ / m '  F rep = 40 KN [NEN 6702 8.5.21 
remkracht P.M. [NEN 6702 8.5.21 
Voor hoofdliggers: Maatgevend: voet & rijwielbrug: p,, = 4,O k ~ / r n ~  
Maatgevend voor puntlasten: Verkeersklasse C45 pre, = 3,O k ~ / m '  met een 
maximum van 9 kN per strekkende meter rijstrook) asdruk F = 150 kN verdeeld 
over 4 wielen --> 37,5 kN 
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* Temperatuur - maaktemperatuur 20 graden Celsius; ternperatuursverschil van 40 graden 
(buitenconstructies met directe zonbestraling en met een lichte kleur - NEN 6702 8.8.2). 

WaterdrukP.M. 
Bijzondere belastingen P.M. 
Brand P.M. 
Botsingen door voertuigen / vaartuigen / drijfijs P.M 

Figuur 1. 1: Bepaling windvormfactoren C' 
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City /-\ zipper -w- 
STABILITEIT 

2.1. Horizontale kracht loodrecht op de gevel (evenwijdig aan de Maas): o.a. wind of 
remkrachten (kracht 1- fig. 2.1). 

Deze kracht op het glas wordt afgedragen op de stijlen. Deze dragen de krachten af op de regels. De 
regels worden afgesteund op de verticalen van de hoofdconstructie. De verticalen van de 
hoofdconstructie worden horizontaal afgesteund door de vloerliggers en stijve vloeren, die de kracht 
afdragen aan een verticaal verband, die zich begeven boven elk steunpunt (zie dwarsdoorsnede - 
stramien 0,1,3,7,13,17,19,20) 

2.2. Horizontale kracht evenwijdig aan de gevel (loodrecht op de Maas - kracht 2- fig. 
2.1). 

Een horizontale kracht op het dak wordt via de vloer afgedragen aan de hoofdconstructie. Daar gaat de 
kracht door de diagonalen door tot aan het scharnierende steunpunt: het landhoofd op stramien 1. 
Maar waarschijnlijk wordt in de praktijk een klein percentage van de krachten door wrijving afgegeven 
aan de eerst voorkomende ondersteuning. Een perfecte rol bestaat namelijk niet. De pijlers worden 
daar ook op gedimensioneerd. 

2.3. Dilataties 
De constructie is gedilateerd tussen de twee brugdelen (zie fig. 7.1 - tussen stramien C & D). De 
tussengelegen vloeren en liggers moeten daarop ontworpen worden. 

Martijn Vissers Datum: 01 07 03 
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Figuur 2. 1: Overzicht plattegrond dwarsdoorsnede & langsdoorsnede met krachten en dilatatie 
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2.4. Stabiliteitsberekening met wind loodrecht op de constructie (1) t.b.v. reactiekrachten 
voor pijlers & fundering 

I l \  1 

Het zuidelijke deel is maatgevend voor deze berekening. 

h = 2 5 m  
Pre, = Cindex . 0,76 = (0,8 + 0,4) . 0,76 = 0,9 1 k ~ / r n ~  
q,,, = 25 . 0,91 = 23 kN/rnl 
qd = 1,5 . 2 3  = 35 kN/rnl 

De reactiekrachten volgen uit een eenvoudige berekening: 

Reacties in steunpunten 
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2.5. Stabiliteitsberekening met wind evenwijdig aan de constructie (2) t.b.v. 
reactiekrachten voor pijlers & fundering 

Het zuidelijke deel is maatgevend voor deze berekening. 

h = 2 5 m  
b = 9 2 m  
prep= Ci,,, . 0,76 = (0,8 + 0,4). 0,76= 0,91 k ~ / r n ~  
F,,, = 25.  92 . 0,91 = 2100 kN 
Fd = 1,s. 2100 = 3150 kN 

Er zijn 3 ondersteuningen dus eenvoudig gezegd zijn de reactiekrachten per ondersteuning: 
R,,, = 700 kN 
5 = 1050 kN 
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2.6. Stabiliteitsberekening met wind loodrecht op de constructie (1) t.b.v. dimensionering 
verticale verbanden. 

Zie fig. 2.2 
h.o.h. afstand = 40 m 
h = 2 5 m  
b = 1 0 m  
Het stabiliteitsverband wordt opgevat als een ingeklemde ligger. 
qd = 40 . 0,91 . 1,5 = 55 k ~ / m l  
M = '/Z . 55 . 252 = 17200 kNm 
R, = 55 . 25 = 1375 kN 

De additionele krachten t.b.v. wind in de verticalen zijn: 
N = M/h = +/- 17200/10 = +/- 1720 kN 

De krachten in de diagonalen zijn (stel hoek 30') 1375/(cos 30°) = + 1590 kN 

De maximale kracht in de horizontaal ter plaatse van de fundering is: R, = 1375 kN 
De verticalen in het vakwerk kunnen de trek- of drukkracht van de wind eenvoudig opnemen. Zij zijn 
gedimensioneerd op een hele hoge verticale variabele belasting (personen e.d.). Wind is daarom niet 
maatgevend in deze staven. 

De vloeren moeten tevens berekend worden op schijfwerking. De dekvloer moet zelfs 1375 kN moeten 
kunnen opnemen ter plaatse van de grootste verticale verbanden. Dit moet gecontroleerd worden (door 
de leverancier). 

Trekdiagonaal 
S355; A ben = 1590.103/355 = 4479 mm2 
De verbinding is maatgevend voor de dimensionering van de trekdiagonalen. 
Deze moeten nog verder worden gedetailleerd, maar ter vergelijking volgen hier een aantal juiste 
rekenwaarden. 
Voor een trekdiagonaal niet in het zicht wordt een strip gekozen: 300x35 mm (6M36). 
Voor een trekdiagonaal in het zicht wordt een Willemsanker gekozen, 080 (M64) - bezwijkkracht 1861 
kN. 

Figuur Z 2: Stabiliteitsverband 
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city m z i p p e r  Onderdeel: Dirnensionering vloerligger 
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F31116 B E R E K E N ~ N  V A N  uuu W L U I Y D  1 L \ W L S  &-U I a i HHLLUN3 1 KUL 11kS F311 17 

Fv;u.d [kNl 
- schroefdraad niet 9-66 15,07 21 J0 38.59 60,29 86,78 l35,74 

- schroefdraad wel 7.56 11.19 16.27 30,29 47.28 68.1 l 108.15 

- 400 N/mm2 boutkwaliteit 4.6; gesneden draad; 2 = 0,85; ft; - 

Fcu;d [kNI 9,60 14,20 20,64 38,43 59,98 86,41 137,31 

Fv;u.d IkN1 - schroefdraad niet 9.66 15.07 21,70 38.59 60,29 86.78 135.74 4 25,75 40-18 57,90 92,OI 

boutkwaliteit 8.8; gerolde draad; a r e d , ~  = 1; = 800 N/mm2 

90,43 141,12 203,33 323,14 

77.18 120.58 173,57 
60,59 94,55 136,23 

boutkwaliteit 8.8; gesneden draad; aredi = 0,815; ,,, = 800  mm' 

Ft;u;d ikN1 19,19 28,40 41,27 
76,87 119,95 172,83 274.67 

Fv.u.d [kNl 
-ichroefdraadniet 19.32 30.14 43,39 77-18 120.58 173.57 2719 
- schroefdraad wel 12,86 19.03 27.65 51,50 80,37 115.80 IUD! fl boutkwaliteit 10.9; gerolde draad; aredi2 = 0,85; /<;b;rep = 1000  mm' 

113,04 176,40 254,16 403): 

96.48 150.72 21696 3393 
62.85 98.08 141.31 224.11 

boutkwaliteit 10.9; gesneden draad; = l ;  /,;b;rep = 1000 N/mm2 

F t ; ~ ; d  [kN1 23,99 35.50 51-59 96,08 149.94 216,04 343,!! 

Fv;u.d [kNl 
- schroefdraad niet 24,14 37.68 54.24 96,48 l50 J2 216,96 339.4 

- schroefdraad wel 13.34 19.74 28.68 53,42 83.37 120.12 190. 

Tabel 5.9 Grerisstuikkrachten bouten ( y ,  = 1 7 5 J ') 

plaat/ 8 10 12 16 7n 7 A  ?c\ hout 

FeE 235 f,;,,, = 360 N/rnm2 

4 23.04 28.80 34.56 46.80 57.60 69,12 86,40 
6 34,56 k - !%?O- - - 5144 69.12 86,40 103,68 129,60 
8 46.M 57,60 69.12 1 92,16 115.20 138.24 172,80 

10 57.60 72.00 86,40 ' L---- 115.20 d 144,OO 172.80 216,OO 
12 69,12 86,40 103,68 138,24 ' L - - - -  172,80 - 207,36 259,20 
I 5  86,40 108,OO 129,60 172,80 216,OO ' L - - > -  259 20 - 324,OO 
2 0  115,20 144.00 172.80 230,40 288.00 345.60 ' L-- - -  432,OO 
25 144.00 180.00 216,OO 288.00 360,OO 432.00 540,OO 
3 0  172.80 216.00 259.20 345,60 432,OO 518.40 648.00 

FeE 275 f,;,,, = 430 N/mrn2 

4 27.52 34.40 41.28 55-04 68,80 82.56 103.20 
6 41,28 51,60 ' L-- - -  61.92 w 82,56 103.20 123,84 154.80 
8 55.04 68,80 8 2 , 5 6 '  L - - - -  110,08 p 137,60 165.12 206.40 

10 68,80 86.00 103.20 137.60 ' L - - - -  172,OO P 206,40 258.00 
I 2  82.56 103,20 123.84 165.12 206.40 L---'- ' 247 68 - 309.60 
15 103,20 129.00 154,80 206,40 258,OO 3 0 9 , 6 0 1  387,OO 

L-- - -  ! O 137,60 172,OO 206,40 275,20 344,OO 412,80 5 16,OO 
25 172,OO 2 15,OO 258.00 344,OO 430,OO 5 16.00 645.00 
3 0  206.40 258.00 309,60 412.80 516,OO 619,20 774,OO - FeE 355 j;, ,,, = 5 10 N/mm2 

----- 

" rabelwaarden moeten worden vermenigvuldigd met: C,,;, en a, (zie tabel 5.5). 
- - 

, - SchuilIracht, dubbelsnedig, gerolde draad. 
Boutkwaliteit 8.8. 
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Dimensionering glazen gevel 
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Profilés 40 et 50 mm 

* 
Profilsortiment 40 und 50 mm 

50 

Jansen AG Telefon 0711789 111 Telefax 071ff8 22 70 
9463 Oberriet CG Telex 881 850 &WSW 33-7 

Profil-Nr. 
No  du profilé 

76.664 

76.665 

G 
kglm 

2,920 

4,180 

F 
cm2 

3,72 

5,32 

Jx  
cm4 

7,O 

41,6 

Wx  
cm3 

3,35 

9,59 

Jy  
cm4 

7,65 

13,40 

W y  
cm3 

6,72 

U 
m2/m 

3,830,193 

0,273 



Datum: O i b j  63 



Dimensionering 
hoofdconstructie 
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- 

Geometrie 

Knoopnummers 

Staafnummers 

Scharnieren 

Staaftype 
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Staaftypen 

Materialenlijst 
nr. Naam 

1 Onderstaaf (350,40,920,30,290) 
2 Bovenstaaf (350,20,560,15,320) 
3 Verticaal (350,50,400,45,260) 
4 Diagonaal (350,30,340,25,300) 
5 Onderstaaf 1 (350,20,970,15,320) 
6 Bovenstaaf 1 (350,10,580,8,334) 
7 Verticaal 1 (350,15,420,20,310) 
8 Diagonaal 1 (350,25,350,30,290) 
9 Diagonaal 2 (350,10,380,10,330) 

Kwaliteit 

Totaal gewicht van constructie: 233999.1 8 kg 

Eenh. gewicht. 
kglm 

653.12 
241.78 
557.35 
298.30 
338.33 
127.80 
214.30 
302.22 
114.61 

Lengte 
m 
39.32 
86.53 
40.40 
38.01 

147.64 
97.03 

187.30 
132.41 
96.25 

Massa 
kg 

25680.10 
2092 1.2 1 
2251 6.94 
1 1339.83 
49952.59 
12400.19 
40139.33 
4001 7.91 
1 1031 .O8 

- - 
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Diagonaal 
(350,30,340,25,300) 

Diagonaal l 
(350,25,350,30,290) 

Diagonaal 2 
(350,10,380,10,330) 





Qxx = C (aantal v loeren x belastingm)tyw (kN/m2) 

q..~~.~ = Q x x  x 10 m belast inglengte x 8 m belast ingbreedte / hoogte ver t i caa l  (kN/ml) mm 

m Belastingtabel mm omrekening 

~ p l o  = 

OVb = 

H = (n) 

2 3 , ~  

15.3 

gr 

243 

7,8 

m , j  

132 
l?B 

4 , ~  

,00 

16,s 

l i l i  

20,3 

' $ 1  

32,)  

/CJ 

384 

~ $ 3  

40,z 

U,[ 
15.3 

34 

9 6 , ~  

i i [ T ? i , o  

i6,4 

34,L 

228 

zolz 

3q,( 

21,8 

16,4 

320 
I 

21,~ 

/ ? , l  

ir13 
! o , j  

n3,o 

15;3 

j$ 

25,0 

1 6 , ~  
($3 

25,8 

1 6 , ~  
i3,$ 

&D 

16,s- 
I ,  

Z ~ , I  

/$,O 

slr 

13~2 
I I , ~  
s , ~  

( l l  1 

j , ~  
3 



Belastinggevallen: 

Knooplasten.Belastingsgevallen - 2: permanente belastingen 

Gelijkmatig verdeelde last.Belastingsgevallen - 2: permanente belastingen 

Knooplasten.Belastingsgevallen - 3: variabele belasting 

Gelijkmatig verdeelde last.Belastingsgevallen - 3: variabele belasting 

Gelijkmatig verdeelde last.Belastinggevallen - 4: temperatuur 
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Knikgegevens 

Alle bovens taven l buc = I sys  --> k = 1 
Alle o n d e r s t a v e n  t buc = I sys  --> k = 1 

B 8 A i i e  c j ia~ona ien  buc z sys  --> I l " - . - - e  b r r  IL I  j ûndei-5 Û Û ~ ~ ~ P G P V ~ K >  







Reactiekrachten: 

Reacties. UGT combi : 1 

Reacties in steunpunten - waardes in knopen. 
Groep van GebruiksGT combi:l 

Steunpunt knoop combi 

Reacties in steunpunten - waardes in knopen. 
Groep van UGT combi:l 

Steunpunt 

1 

knoop combi 
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Staafkrachten: 

-9604 -97549 -9656 -9539 

Interne krachten - N in alle onderstaven. UGT combi : 1 

Interne krachten - N in alle bovenstaven. UGT combi : 1 

Interne krachten - N in alle verticale staven. UGT combi : 1 

Interne krachten - N in alle diagonale staven. UGT combi : 1 
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Interne krachten in alle onderstaven 1/20, UGT. comb (alles), globale extremen. 
Groep van UGT combi:l 

staaf doorsn. combi dx N V M 
[ml [kNl [kNl [kNml 

12 5 1 0.000 867 -36 877 
13 1 1 10.160 -9656 -353 -2855 
8 1 1 0.000 -9649 436 -3214 
7 l 1 9.365 -9604 -492 -3214 
7 1 1 0.000 -9567 -429 1100 

Interne krachten in alle bovenstaven 21/40, UGT. cornb (alles), globale extremen. 
Groep van UGT combi:l 

staaf doorsn. combi dx N V M 
[ml [kNl w1 [kNml 

26 2 1 8.223 5423 27 199 
30 2 1 0.000 -2069 39 -60 
28 2 1 0.000 3457 83 -405 
27 2 1 8.220 5376 -85 -405 
2 7 2 1 0.000 5372 -62 199 

Interne krachten in alle verticale staven 41/59, UGT. cornb (alles), globale extremen. 
Groep van UGT combi:l 

staaf doorsn. combi dx N V M 
[ml [kNl [kNl [kNml 

5 1 7 1 14.300 5776 O O 
53 3 1 0.000 -21550 O -0 

Interne krachten in alle diagonale staven 60177, UGT. cornb (alles), globale extremen. 
Groep van UGT combi:l 

staaf doorsn. combi dx N V M 
[ml [kNl [kNl [kNml 

71 8 1 17.700 9930 -16 -0 
70 4 1 19.097 -9134 -16 -0 
73 8 1 0.000 -5136 17 -0 
73 8 1 15.340 -5091 -17 -0 
70 4 1 9.548 -9104 -0 74 
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Vervormingen: 

Knoopve~ormingen. Globale extremen 
Groep van GebruiksGT combi:l 

knoop combi Ux UZ Fiy 
[mm] [mm] [mrad] 

2 1 1 162 -5 -0 
1 1 -3 -5 o 

12 1 81 -67 -1 
9 1 58 -37 5 

13 1 95 -38 -5 

Martijn Vissers Datum: 01 07 03 Pagina: 5. 



Toetsing op sterkte & stabiliteit: 

NEN Controle 677016771 
Maatgevende staven per staaftype: 

Alle staven voldoen! 

Toetsing stijfheid: 

fi,y = 3.1 rnrad (BG-PB) fi.y = 5,2 mrad (BGT) 

ux;max = 44 mm (BG-PB) ux.max = 151 mm (EGT) 

Verplaatsing horizontaal: ux;max = 151 mm 
Gelijkmatige horizontale verplaatsing is nergens een probleem, omdat de opleggingen zijn 
geschematiseerd als rollen en op de plek waar de mensen de brug op moeten, komt een 
overgangsconstructie. 

Verplaatsing verticaal: uz;max = 67 mm (=1/746) < 200 mm (= atoelb. = 0,004.L) + voldoet 

Rotatie: <py;max = 5,2 mrad = 0 , 3 O .  
Deze rotatie is uiterst klein, maar het zou invloed kunnen hebben op de gevel. Het mereldeel van de 
rotatie & verplaatsingen zal echter al hebben plaatsgevonden voordat de gevel geplaatst zal worden. De 
rotatie zal ook worden tegengehouden door de ter plaatste zittende vloer. Maar om totale zekerheid te 
krijgen of deze minieme rotatie voldoet, zou contact opgenomen moeten worden met de 
gevelinstallateur. Stel dat de gevel bezwijkt net voordat de maximale rotatie optreedt, dan is dat 
misschien wel een goede waarschuwing voor een bezoeker om weg te gaan. 

Toetsing op lokale instabiliteitsverschijnselen: 
Staaftype 5 valt in doorsnedeklasse 5 en is daarom plooigevoelig. 

Toetsing op plooi: Unity Check = 0,74 
Toetsing interactie plooi & knik: Unity Check = 0,78 

Voor berekening, zie volgende pagina en verder. 
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Dimensionering verbindingen 
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City m ~ i p p e r  Onderdeel: Verbinding knoop 14 -viiJ- 

Knoop 14 - stramien 13 / X-verbinding 

P r o f i e l :  h x b x t f x t w  
O: 5o0x35ox50x45 
1: 1ooox35ox4ox3o 

SCHAAL l: 100 
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city /n\zipper Onderdeel: Verbinding knoop 34 

- ~ -  

Knoop 34 - stramien 13 / KT-verbinding 

Nljsjd = 9904 kN N2jsjd = 6725 kN 

P r o f  iel: h x b x t f  x tw 
0; 600x350~20~15  
1: 4 0 0 ~ 3 5 0 ~ 2 5 ~ 3 0  
2 :  4oox35ox25x3o 
31 5oox35ox50x45 

SCHAAL l: 100 
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P r o f  iel: h x b x t f  x tw 
0; 600x350~20~15  
1: 450x350x15x20 

city m z i p p e r  Onderdeel: Verbinding knoop 35 

-T!uJ 

Knoop 35 - stramien 14 / T-verbinding 

NOjsjd = 5018 kN v NOjSjd 5018 kN 

81 = ca, 90 . 

Nljsjd = 186 kN 

SCHAAL l: 100 
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Oplegging rivierpijler - stramien 7 & 13 - knoop 14 

i0 L r 0  + 446 f LLO 1 L i 0  1 LLO l10d 

.... P _'?O 
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Dimensionering fundering 
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De City Zipper heeft 2 typen ondersteuningen, de rivierpijlers en de landhoofden. Het 
grondonderzoek (zie hoofdstuk B) wijst uit dat de rivierpijlers (met hoge belastingen) 
rechtstreeks op de mergelbodem worden gefundeerd (fundering op staal) en dat de 
landhoofden (met lage belastingen) op palen worden gefundeerd. 

De fundering zal worden gedimensioneerd en de maatgevende van beide typen funderingen 
zal worden uitgewerkt en getoetst (hoofdstuk C&D). 

Figuur 1: maquette Cily Zipper - met rjvjerpQ/ers & landhoofden 
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A Informatie over het gebouw 

De vakwerkligger op stramien E heeft de grootste overspanningen en de grootste 
belastingbreedte en is daarom maatgevend. 

Fguur A 1: Constructieraster 

Deze vakwerkligger (fig. Al, A2) is gedimensioneerd (zie dimensionering hoofdconstructie - 
bijlage & stabiliteit) en daaruit volgen de voor deze berekening nodig zijnde reactiekrachten. 

figuur A 2: Reactiekrachten 

Bij rivierpijlers moet rekening gehouden worden met een horizontale belasting van 4% van 
de verticale belasting (imperfectie, wrijving e.d. - omdat het een gedrongen constructie is) 

Uitgaande dat de maatgevende ligger E op alle plaatsen zit, volgt de volgende tabel: 
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Reactiekrachten uit hoofdconst~ctle 

Naast het eigen gewicht van de pijlers & funderingselementen zijn er nog 2 andere 
belastinggevallen bij de rivierpijlers: 

Waterdruk 
Aanvaarbelasting 

Waterdruk: 
De kracht van het water op de pijler is afhankelijk van de stroomsnelheid van de Maas. Het 
gemanipuleerd debiet van de Maas is 500 m3/s. Tijdens hoogwater kan dit debiet 2900 m3/s 
worden (ramp). Uitgaande van de extreme waterstand van 45 m + NAP en de bodem van de 
Maas op 39 m + NAP is de doorsnede van de Maas op dat moment 6 x 150 m = 900 m2. Dit 
betekent een stroomsnelheid van 3,2 m/s. De doorsnede van de pijler ( 8,l x 2,4 m) is 20 
m2. Bij hoogwater stroomt dus 20/900 x 2900 = 65 m3/s tegen de ondersteuning. 
Afgeschuinde hoeken zorgen voor een betere afvloeiing rond de pijler, waardoor de druk op 
de pijler met een factor 2 verminderd kan worden [zie literatuur]. 
Dit betekent een continue kracht op de pijler van F = m.v = Y2 x 65 x 1000 x 3,2 = 104 kN 

Aanvaarbelasting: 
De hoofdpijlers moeten vooral gedimensioneerd worden op een mogelijke botsing met een 
binnenvaartschip, oftwel aanvaarbelasting. Deze belasting is afhankelijk van een aantal 
factoren : 

Scheepsgrootte 
Aanvaarsnelheid 
Aanvaarhoek 
Positie van het botspunt t.o.v. het massazwaartepunt van het schip 

Stoot = F.At = 1/2.m.v2 
F = aanvaarbelasting 

e m = 2.000.C30 k5 E werkelijke waarde:: voor binnenschepen 
V = 5 m/s 

e At + vergroten door kreukelzone schip / pijler (stel At = 1 s + F = 25.000 kN) 

At is onbekend. Maar kijkend naar de Noorderbrug te Maastricht wordt uitgegaan van 
ongeveer dezelfde afmetingen van de pijler & fundering. 

Martijn Vissers Datum: 01 0703 Pagina: 7.5 



B Resultaten onderzoek 

Gemeente: 
Gemiddelde grondwaterstand: 43/50 m +NAP - Hoogste grondwaterstand is tot 
maaiveldniveau (bij overstroming Maas). 

Rijkswaterstaat 
Bodem van de Maas ligt op 39 m +NAP 
Waterstanden 

o Stuwpeil: 44/05 m +NAP (wordt nooit lager) 
o Alarmfase: 45/00 m +NAP 
O Watersnood 1995 45/50 m +NAP 
o Max. Waterstand 46/00 m +NAP 

Bodem van de Maas bestaat uit grind & mergel + vaste grondslag 

Gegevens referentieprojecten 
Noorderbrug Maastricht (zie ref. 8 - afstudeerverslag) 

o Bodemprofiel (zie fig 81) 
o Sondering 
o Fundering rivierpijlers - fundering op staal 
o Fundering pijlers te land - paalfundering 

Informatie: 
Op deze locatie zijn resten gevonden van een oude Romeinse brug i archeologisch 
onderzoek voor start van de bouw. 

Conclusies grondonderzoek 
Het tracé van de nieuwe brug ligt in een geologisch gezien overzichtelijk en regelmatig 
gelaagd grond- en gesteentepakket (zie fig. BI). Afgezien van door de mens gemaakte 
verstoringen in de vorm van metersdiepe kanalen, vestingwerken, putten, kademuren enz., 
bestaat de ondergrond tot een diepte van 4 m onder maaiveld uit jonge riviersedimenten 
(zandige leem- en kleilagen). Onder deze voor funderingsdoeleinden minder geschikte 
grondlaag, bevindt zich het zgn. Laagterras van de Maas, dat uit zand en grind bestaat. De 
dikte is globaal 8 a 9 meter en het pakket is zeer geschikt voor funderingen. De basis van dit 
Laagterras ligt op een vrijwel horizontaal niveau van 36 m + NAP. Kenmerkend voor dit zand- 
grindpakket zijn een wisselende korrelstructuur, korrelvorm en pakkingsdichtheid. I n  hogere 
zones worden herhaaldelijk sterk kleiige lagen met uiteenlopende diktes aangetroffen. welke 
insluitingen in funderingstechnisch opzicht verraderlijk zijn. Gezien deze onzekerheden was 
het van groot belang de zand-grindiagen met aruú- of neisonderingen over enkeie meters ie 
verkennen. 
Tot grotere diepten wordt het zand-grindpakket gevolgd door mergel met een aanzienlijk 
variërende sterkte. waarbij zeer vaste zones worden afgewisseld door matig vaste lagen. De 
zeer vaste lagen moeten worden losgebeiteld, terwijl de minder vaste lagen door poliep- 
grijpers kunnen worden losgewerkt. 
De verschillen in vastheid zijn ook duidelijk merkbaar aan het gedrag en de voortgang van 
bijvoorbeeld het heiend inbrengen van stalen profielen of damwanden. 
De gemiddelde grondwaterstand in het brugtracé ligt op 42 a 43 m +NAP, ofwel 4 tot 5 m 
onder maaiveld. 
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Figuur B 1: Bodemprofiel te Maastricht 

Advies m.b.t. keuze type fundering 
Rivierpijlers: 
Rekening houdend met de zeer hoge steunpuntsbelastingen, de gevoeligheid van de 
constructie voor zettingsverschillen, de erosie van de bodem door de rivier en de 
uitvoerbaarheid in een rivier wordt geadviseerd alle rivierpijlers rechtstreeks op de 
mergelplaat te funderen (fig. BI). 

Deze fundering kan op 2 manieren worden uitgevoerd. Of men werkt met een gesloten 
bouwkuip of door een caisson te laten afzinken als funderingsplaat. 
De gesloten bouwkuip wordt gemaakt door het slaan van stalen damwanden in de 
mergellaag. Deze damwanden moeten op diverse plaatsen ondersteund en geschoord worden 
tegen de stromingsdruk. Daarna moet er voor een bodemafsluiting worden gezorgd. 
Daarvoor is het storten van onderwaterbeton uiterst geschikt. 
Een caisson moet van te voren worden gemaakt in een speciale werkplaats. De caisson moet 
voorgespannen worden en moet dan, door zijn afmetingen per schip of per speciaal vervoer 
worden aangevoerd. Dan moet deze precies op zijn plek worden afgezonken en na de 
bevestiging van de pijler worden gevuld met zand of beton. 
Gekozen wordt voor de gesloten bouwkuip. Vanwege de geringe diepte is het relatief 
eenvoudig een bouwkuip te maken. Verder is het een stuk goedkoper, omdat het niet 
voorgespannen en vervoerd hoeft te worden. 

Na het uitgraven tot de mergellaag kan de bodemafsluiting eveneens op 2 manieren worden 
uitgevoerd. 
De eerste manier is met een bodemafsluiting van ongewapend onderwaterbeton, die met 

groutankers In de merge!laag zijn versnkerd (figi 52); De hodemplaat heeft niet 
alleen een afsluitend karakter, maar ook een overbrugging naar de vaste mergellaag. Na het 
verharden van het onderwaterbeton, kan de bouwkuip worden drooggezet en kan de 
constructieve funderingsplaat worden gemaakt. 
Een andere manier is het geheel storten in gewapend onderwaterbeton van de 
funderingsplaat (fig. B.3). Gewapend, om risico's van scheurvorming door hoge 
hoofdtrekspanningen die onder in het fundatieblok optreden te vermijden (fig 8.4). 
Groutankers zijn nu niet meer nodig, omdat met deze massa evenwicht wordt gevonden met 
de opwaartse druk. 
Gekozen wordt voor de laatste methode, omdat deze manier een stuk minder handelingen 
bevat. 

Omdat de onderkant nogal grillig kan zijn uitgegraven en de beton goed onder de wapening 
moet komen, wordt de wapening 600 mm boven de bodem gelegd. 
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Figuur B Z: Fundering rivierpijler - variant 1 figuur B 3: Fundering rivierpljïer- variant Z 

Figuur B 4: Hoofdtrekspanningen in rivierpijler 

Landhoofden: 
Gezien de steunpuntsbelastingen en de gevoeligheid van de constructie voor 
zettingsverschillen, moeten de belastingen consequent naar de zeer draagkrachtige zand- 
grindlaag worden ondergebracht (fig. BI). Daarom wordt een fundering op palen 
geadviseerd. 
Stabiliteit wordt verkregen door de palen naar buiten te plaatsen en bij de scharnierende 
ondersteuning (stramien 1) de palen onder een hellingshoek te zetten. 
De funderingsplaten zijn van beton en als deze onder het grondwater liggen van 
onderwaterbeton. 
Voor de paalfundering wordt een open casing-boorpaal toegepast. Hierbij wordt een stalen 
buis in de grond gebracht door inwendig uitpulsen van de grond waardoor de buis zakt als 
gevolg van het eigen gewicht. Tijdens het leegpulsen wordt de waterstand in de buis steeds 
minstens gelijk gehouden aan de potentiaal van het grondwater . 
Voordeel van deze methode is dat de uitkomende grond kan worden geïnspecteerd, wat bij 
een gebouw, die in de derde geotechnische categorie valt ook mag verwachten. Ook kunnen 
de veel voorkomende grove obstakels worden verwijderd, terwijl tevens kan worden 
nagegaan of de palen voldoende diep in de zuivere en dichtgepakte zand-grindlagen zijn 
geplaatst. Als de buis op diepte is, wordt het boorzool opgeschoond en de wapeningskorf 
ingebracht. Na het vullen van de buis met beton wordt deze met op- en neergaande 
bewegingen of vibrerend getrokken. 
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C Ontwerp fundering op staal: rivierpijlers 

C . l  Dimensionering 
Uit de dimensioneringsberekening van de hoofd-constructie volgen grofweg de volgende 
reactiekrachten: 

Stramien 7&13: 32.000 kN 
Stramien 3&17: 11.000 kN 
Stramien 1&19 : 4.000 kN 
Stramien 0&20: 1.500 kN 

Dit zijn reactiekrachten van de uiterste grenstoestand, exclusief het gewicht van de 
rivierpijlers en fundering. 
Let op! De horizontale krachten zijn in deze dimensioneringsberekening nog niet 
meegerekend. 

Stramien 7&13 
Stel dat de puntlast wordt gespreid over een lengte van ca. 12,5 meter (spreidingshoek 45 
graden), dat de fundering 7 meter breed is en 4,4 m hoog, zodat het gewicht van de 
rivierpijler & fundering ongeveer 18.000 kN is (in UGT). Dan is het totale gewicht: 50.000 kN. 
De optredende spanning is dan: 50.000/(12,5 . 7) = 571 kN/m2. De toelaatbare 
grondspanning ligt tussen de 600 en 800 kN/m2. 

Stramien 3&17 
Stel dat de puntlast wordt gespreid over een lengte van ca. 12,5 meter (spreidingshoek 45 
graden), dat de fundering 4 meter breed is en 3 m hoog, zodat het gewicht van de rivierpijler 
&fundering ongeveer 13.000 kN is (in UGT). Dan is het totale gewicht: 24.000 kN. De 
optredende spanning is dan: 24.000/(12,5 . 4) = 480 kN/m2. De toelaatbare grondspanning 
ligt tussen de 600 en 800 kN/m2. 

C.2 Tekening plattegrond fundering met hierin aangegeven strookbreedtes, 
poerafmetingen enz. 

Zie figuur C.l 
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Figuur C 1: Overzkht fundering 
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C.3 Toetsing fundering op staal: Maatgevende poeren/stroken worden getoetst 

Geometrie: 
Fundering: 

L = 55,2 m 
B = 7 m  
H = 4,4 m 

Pijler: 
L = 51,6 m 
B = 2,4 m 
H = 8,1 m 

Gronddekking ter hoogte van hoogte fundering 

Aanlegniveau: 34,50 m + NAP 

Belastingen 

Verticale belasting Fsivid = 4 X 31.600 kN + 2 x 15.800 = 158.000 kN (excl. eigen gewicht 
strook) 
Verticale belasting Fs;v;d = 158.000 + 1,2 X 67.000 kN = 238.400 kN (incl. eigen gewicht 
strook) 
Horizontale belasting Fs;h;d = 4 X 1.264 + 2 x 632 = 6320 kN (4% van de verticale belasting 
excl. e.g.) 
Hoogteverschil aangrijpingspunt Fsihid en aanlegniveau: 12,5 m 
Daardoor ontstaand moment: 6.320 x 12,5 = 79.000 kNm 
De horizontale belasting in de andere richting t.g.v. wind & de waterdruk is verwaarloosbaar 
klein (2x 1012 + 1,2 x 104 kN = 2150 kN). De veel grotere horizontale belasting t.g.v. 
aanvaring zal apart bekeken worden. 

Omdat de pijler en de fundering een grote hoogte hebben, kan de belasting worden 
vereenvoudigd tot een gelijkmatig verdeelde belasting. Per m' zijn de belastingen op 
aanlegniveau als volgt: 

Grondparameters 

Waterstand 44 + NAP (of hoger) 
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Laag 
nr. 
l (water) 
2 
(qrindlzand) 
3 (mergel) 

0.k. laag 
m 
39 + NAP 
36 + NAP 

- 

yrep 
k ~ / m ~  
10 
19,5 

22 

Ysat;rep 

k ~ / m ~  
1 O 
21,s 

23 

Cc;rep 

0,003 

0,002 

@'rep 
O 

3 5 

40 

clrep 
k ~ / m ~  



invloedsdiepte t e  = 15,5 m 

invloedsbreedte a ,  = 45 m 

Draagkracht in verticale richting 
Fr;,;, = of, , ; ,*A, = 2965 *6,3 = 18680 k ~ ( 1 m ' )  

- cte;, .Nc .s, .ic + o',,,,~,, .Nq .sq .iq + 0,5.yfe;, .Bef .Ny .S, .iy o'max;s;d - 

o',~;,;~ = O+ 44,0.33.1.0,95 + 0,5.11,9.6,3.46.1.0,92 = 1379+1586 = 2965 k ~ l m ~  

O' ,,;,; o;d = 1,5.(23/1,1-10)+2,9.(21,5/1,1-10) = 44,O k ~ l r n '  

Er is maar een gpe laag onder de fundering + 

vor~nfactoren s, & s, zijn 1 (doorgaande strook) 

F,.,,., , , evenwijdig aan Bef +- 

Toetsing draagkracht in verticale richting l 
Grenstoestand 1A 
De rekenwaarde van de op een funderingselement aangrijpende verticale kracht moet kleiner 
zijn dan de rekenwaarde van de draagkracht van de ondergrond: 

l , F,,,,, 5 Fr,";, o 43 19 % 18680 k ~ ( l m ' ) -  voldoet 1 

Draagkracht in horizontale richting 

S,;, = F,~,~,.tanS,~, = 168300.tan23,2" = 72133 kN 

F,;,;, = 0,9.(4.24000 + 2.12000 + 67000) = 168300 kN (e.g. werkt gunstig) 

S s;d = '4' 3 d - - 2 3 .(40/1,15) = 23,2O 

Toetsing draagkracht in horizontale richting 

Grenstoestand 1A 
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De rekenwaarde van de schuifweerstand & de rekenwaarde van het gemobiliseerde deel van 
de passieve grondbelasting moet groter zijn dan de rekenwaarde van de optredende 
horizontale kracht & de rekenwaarde van de actieve grondbelasting: 

'h;d + Fr;p;ea;h;d ' Fs;h;d Fs;a;ea;h;d 

stel : de factoren voor actieve & passieve grondbelasting worden niet meegenomen 

72133 > 6320 kN 3 voldoet 

ook aanwarbelasting (ca. 2 5 0 0 0 k ~ )  is geen probleem 

Kantelstabiliteit - totale stabiliteit van het grondmassief 

Bef > 213 B) geen toetsing nodig (ook in geval van aanvaring -f Lf = 52,5 m) 
Lf> 213 L 

Berekening van de zakking 
Bef = B = 7,O m 
Aef = 7,O m2/ml 

Verticale belasting 
Fs;v;d = 4 X 24.000 + 2 x 12.000 + 67.000 kN = 187.000 kN (incl. eigen gewicht strook) 
Fs;v;d = 187.000/55,2 = 3388 k ~ / m '  

Berekening gemiddelde funderingsdruk: 
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Diepte onder 
aanleg niveau 
[m] 
O 
2 
3 
4 
5 
10 
1 F 
A, u 

20 

orv;z;o;d 

[ k ~ / m ~ ]  
3 x 21,5 + 1,4 x 23 - 4,4 x 10 = 52,7 
3 x 21,5 + 3,4 x 23 - 6,4 x 10 = 78,7 
3 X 21,5 + 4,4 X 23 - 7,4 X 10 = 91,7 
3 x 21,5 + 5,4 x 23 - 8,4 x 10 = 104,7 
3 x 21,5 + 6,4 x 23 - 9,4 x 10 = 117,7 
3 X 21,5 + 11,4 X 23 - 14,4 X 10 = 
182,7 
3 X 21,5 + 16,4 X 23 - 19,4 X 10 = 
247,7 
3 X 21,5 + 21,4 X 23 - 24,4 X 10 = 
312,7 



Newmarkdiagram t.b.v. zakkingsberekening 

Figuur 15 -Diagram voor bepaling van de verticale spanningcverhoging op een diepte van ronder een 
gelijkmatig verdeelde belasting (m, = 31 

Breedte op Newrnarkdiagram - 105 mm voor 10 meter diepte, 70 mm voor 15 meter diepte, 
53 mm voor 20 meter diepte 
Op een diepte van 20 meter onder het aanlegniveau is Ad,,;,;d kleiner dan 20% van a:;z;o;d, 
zodat dieper gelegen gronden niet meegenomen hoeven te worden in bepaling van de 
zakking 

Martijn Vissers 

AO;;,;~ 
[ k ~ / m ~ ]  

188 .0,005 .484 = 455 
170 . 0,005 . 484 = 411 
148 . 0,005 . 484 = 358 
132 . 0,005 . 484 = 319 
66 . 0,005 .484 = 160 
56 . 0,005 . 484 = 135 
28 .0,005 . 484 = 67 

Datum: 01 0703 

Aantal vakjes op 
Newmarkdiagram 
voor desbetreffende 
diepte 

188 
170 
148 
132 
66 
42 
28 

Diepte onder 
aanlegniveau 
[ml 

o 
2 
3 
4 
5 
1 O 
15 
20 
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Strookbreedte op de 
schaal van 
Newmarkdiagram [mm] 

19 . 7 / 2 = 66,s 
19 .  7 /  3 = 44,3 
19 . 7 / 4 = 33,3 
19 . 7 / 5 = 26,6 
19 . 7 / 10 = 13,3 
19 . 7 / 15 = 8,9 
19 . 7 / 20 = 6,7 



zakking 

W d  = Wo;, + W l ; d  + 

voor een fundering op staal geldt : w,., = O mm 

t ,  w2;, = Ca;, .H. log - = O mm 
t ,  

de totale zakking is : 

w, = O + 2,7 + O = 2,7 mm 

Toetsing zakking 

Bruikaarheidsgrenstoestand 2 
vervormingscriterium: zakking wd < 0,15 m 

w, 1 0,15 m e 0,0027 < 0,15 m a voldoet 

Toetsing rotaties 

Bruikaarheidsgrenstoestand 1B/2 
wd/l I 1:100 resp. wd/i I 1:300 

De zakking wd is zo klein, dat rotaties nooit maatgevend kunnen zijn. 

Figuur C 1: Rivierpijler ttp. v. stramien 13 
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D Paalfundering 

D.1 Ontwerp Paalfundering (globale dimensionering) 
Kijkende naar hoofdstuk D.3 kan een boorpaal van 0600 zo'n 1500 kN opnemen. 

Stramien 19: 
Er wordt gekozen voor 4 palen 0600. De funderingsplaat is 5 x 5 ~ 1  m. 

Stramien 1: 
Omdat de constructie hieraan scharnierend is bevestigd. I s  gekozen voor 6 palen 0600, 
waarvan de buitenste vier palen onder een hoek worden gezet. De funderingsplaat is 7 x 5 ~ 1  
m 

Stramien 0820: 
Er wordt gekozen voor 2 palen 0600. De funderingsplaat is 5 ~ 1 ~ 5 x 1  m. 

D.2 Tekening fundering met paalplaatsing, paaldiameters en 
funderingsbalkafmetingen 

Zie figuur C1 
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D.3 Maatgevende funderingspaal/paalgroep wordt getoetst 
Funderingspaalgroep: t.p.v. stramien E l  

Uitgangspunten: 
Sondering zie bijlage D. l  

conusweerstand in MNJm2 
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De buitenste palen staan schoor om de horizontale belasting eenvoudig op te nemen. De 
hellingshoek van de palen is de hoek van de reactiekracht. Omdat de horizontale kracht 
(wind) in beide richtingen kan werken, worden de palen uiteraard ook in beide richtingen 
geplaatst (zie tekening) 

figuur D. 1: Paalfundering stramien 1 

Omdat buitenste palen geschoord staan, worden maar 4 van de 6 palen meegerekend (zo 
werkt het natuurlijk niet, maar er wordt tevens rekening gehouden met de 4-paals fundering 
met dezelfde verticale last op stramien 19) 
Fd uit bovenbouw - 4150 kN over 4 palen - 1038 kN gemiddeld per paal 
Keuze is een open casing stalen boorpaal 

I n  uiterste grenstoestand 

Schatting paalafmetingen 
Met Pr punt = 5 N/mm2 
A paal = 1038.103/5=208.000 mm2 + 0600 (eigenlijk iets kleiner, maar anders voldoet deze 
niet aan de vervormingseis) 
D,, = 0,60 m 

Puntweerstand 
Trajecten onder paalpunt: 

4 D,, = 2,4 m 
0,7 D,, = 0,42 m 

Traject boven paalpunt: 
8 D,, = 4,8 m 

Paalpunt stel O/O 37,8 + NAP 
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qcI = 15 MN/m2 (afgesnoten) 
qcII= 15 M N / ~ ~  (afgesnoten) 
qcIII = (1,8x15+3~1,5)/4,8= 6,6 MN/m2 

Schachtwrijving (alleen weinig samendrukbare lagen boven paalpuntniveau) 

(M = 4 palen; N = 1 sonderiizg) 

Toetsing draagkracht in verticale richting 

Grenstoestand 1A 
De rekenwaarde van de op een funderingselement aangrijpende verticale kracht moet kleiner 
zijn dan de rekenwaarde van de draagkracht van de ondergrond: 

F,,, I Fr,, w 1038 + 1479 kN a voldoet 

Draagkracht in horizontale richting 

Toetsing draagkracht in horizontale richting 

Geen toetsing benodigd, omdat horizontale kracht door schoorstand wordt opgenomen. 

A l )  Gegevens voor berekening in de bruikbaarheidsgrenstoestand 
Paal: a = b = 0,5 m; paal is geboord en van beton [lijnen (3) uit figuren 6 en 7; NEN 67431 
Rekenwaarde van de elasticiteitsmodulus van de schacht van de betonnen paal: Ep;b;d = 
20.10~ k ~ / m ~ .  
Negatieve kleef wordt niet meegenomen in de zakkingsberekening. Er wordt namelijk geen 
grondverbetering toegepast. Verwacht wordt dat het maaiveld boven de zandige leem- en 
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p- P- 

kleilagen dan ook niet meer dan 0,10 m zal zakken na installatie van de paal. De meeste 
zakking, zie op zou kunnen treden, zal komen van de wisselende waterstand. 
Rekenwaarde van de belasting op de paalkop: Fsid = 315014 = 788 kN (gemiddeld per paal) 
Sondering: positieve schachtwrijving mag in rekening worden gebracht van I = 6,6 m tot L = 
8,6 m (de verplaatsing van de schacht ten opzichte van de grond is in deze laag gelijk gesteld 
aan de zakking van de punt). 
Rekenwaarde van de oppervlakte van de paalpunt: 
Apunt = l/4.n.d2 = 1/4.n.0,6~ = 0,28 m2 
Rekenwaarde van de effectieve oppervlakte van de schacht waarover positieve 
schachtwrijving werkt: 

= (n .d).(L-l) = n . 0,6 . (8,6 - 6,6) = 3,8 m2 

A2) Bepaling van 
1) Fs;tot;d = Fsid + Fsinkid = 788 + O = 788 kN 
2) - Fr;max;punt;d = €, . Apunt . Pr;max;punt;d = 0,81 . 0,28 . 15000 = 3400 kN (met Pr;,ax;,unt;d uit 

sondering) 
- Fr;max;schacht;d = Aef;schacht Pr;rnax;schacht;d = 0t81 318 (0,006 15000) = 277 kN 

3) Het diagram [bijlage D l ]  met lijnen (3) volgens figuren 6 en 7; NEN 6743 
4) Uit het diagram volgt, dat wPunt;d = 7,3 mm 

A3) Bepaling van w,l;d 
welid wordt bepaald met de formule: 
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L'Fgem;d - - 
8,6.76 1 

W e l ; d  = = 1,17.1 O-' m (we,;, = 1,2 mm) 
Aschacht;d 'Ep;mot;d  0,28.20.1 o6 

F,,pU,,;d = 600 kN (zie diagram) 

- 
Aschacht;, - Apmt = 0328 m' 

- 
E,;,,,;, - = 20. 106 kN / m2 

A4) Bepaling van wl;d 
- 

W,;, - wp,,,;, + W,,;, = 7,3 + 1,2 = 8,5 mm 

A5) Bepaling wzid 
De h.o.h. afstand van de palen is kleiner dan tienmaal de kleinste dwarsafmeting van de 
paalvoetdoorsnede, dus w2;d moet in rekening gebracht worden. 

0,96.33,2.0,9.& - 
w2;d = = 3,73.10-'m (= 3,7 mm) 

Eg;gern;, 75000 

m* = 0,96 (cirkel) 

4 0  = 2,4 m 

A4, = (6 + 2.2,4).(4+ 2.2,4) = 95 m2 

Toetsing zakking 

Bruikaarheidsgrenstoestand 2 
vervormingscriterium: zakking wd < 0,15 m 

I I w, = w,,, +w2;,  = 8,5 +3,7 = i2,2 mm = Û,Ûi2 m i Û,iS m 3 voldoet I 
I 

Toetsing rotaties 

Bruikaarheidsgrenstoestand 1812 
wd/l < 1:100 resp. wdjl 5 1:300 

12/4000 mm = 1:333 I 1:300 3 voldoet 
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Onderdeel: Situatie 

Naam: Martljn Vissers Id.Nr. 419510 

Datum: 23 01  03 Schaal: 1:ZWO 





niveau 0 

city zipper 
yuJ 

Project: City Zipper - Maastricht 

Onderdeel: Plattegrond niveau O 

Naam: Martijn Vissers ni/e 1d.Nr. 0419510 

Datum: 01 07 2003 Cchaal: 1:400 



Project: City Zipper - Maastricht 1 %  
Onderdeel: Plattegmnd niveau 1 

Naam: Mattijn Vissers W e  Id.Nr. 0419510 

Datum: 01 07 2003 Schaal: 1:400 



I Onderdeel: Plattegmnd niveau 2 l 
I Naam: Mattij" Vissers Tule 

Datum: 01 07 2003 Schaal: 1:400 



city m z i p p e r  

-qp 
1 Project: City Zipper - Maastricht I 
1 Werdeei: plattegmnd dak I 
Naam: Mattijn Vissers N/e Id.Nr. W19510 

I Datum: 01 07 2003 Cdiaal: 1:400 I 





STRAMIEN 7 

Project: Cty Zipper - Maastricht 



ZUIDGNEL 



m + 'ui O'* = I!ad 

T+ I.! 



Aanzicht vakwerkligger 
Alle montageuiteinden zijn voorbewerkt met afgeschuinde hoeken t.b.v. 
het lassen 
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Montagevolgorde: 
A) Horizontaal positioneren van boven- en onderligger met behulp van doken (Dsn l, 2) 
B) Boven- en onderligger volledig door en door lassen 
C) Positionering van de - precies op lengte gemaakte - diagonaal 
D) Diagonaal in positie houden m.b.v. hout & lijmtangen 
E) Eerste las leggen 
F) Hout & lijmtangen verwijderen 
G) Staaf volledig door en door lassen (Dsn 3) 

Dook 

Dsn -2 



Dsn -1 (BAZ) Dsn -3 

Dsn -2 (BAZ) 



LL manaaan hardctaal 

haakankers M30 



RENVOOI: 

Alle maten in mm 

Staalcoort S355, tenzij anders aangegeven 

Beton: sterkteklasse 845 
Betonstaalkwaliteit FeB500 
Ankers kwaliteit 4.6 
Gietmortel kwaliteit V45 

( Project: City Zipper - Maastricht 

Cderdeel: Detail - oplegging Mepijler (skamien 7,131 

Naam: Maröjn Vlaers Id.Nr. W19510 

Dalum: 01 07 03 Cdiaal: 1:lO 
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Detail- l 

I 15 
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Detail- 2 

- Isolatie M mm 

- mimte MOT kldlnpn e d  

THQ 265619ma5-4ahU 
las 412-324, @maillewd 

ndemide I I li 111 l 
las 412-324, irampatant 

m(*m) 

Detail- 3a 
*)aheMng-markmmvande-huurder 
Clarirnale M n g  van & afwa-üng, plafmd ( L v l m :  3.2 Wnü 
ïdaüe moe< w aangebrdcht uwden dat er geen kaulehg oribtad 

Bouten pas vastámab ak de 
vdledige vloer, afwerijdql en & 
m- opnilplaten zijn aaw* 





Oobam vloer * 
-w- 
- cement M a a g  3ü mm 
- Isolatie 50 mm 
- rtaaldaaf-betmular 

.K Z O k U V & 1 2 , 5 ~  

Detail- 6a Detail- 5 
Detail- 7 (variant houten vloer - houten wand) 
*)afwerking - naar km m de - hu& 
Maximale beianing n n  de alvrerang, dafond (L vloeren: 3.2 Wm2 
Js&üe mei m a a n g e b d  waden dat er geen kcudem mW3ai 

Isolatie moet m aangebmhi weiden d d  er gem Imudebiug aRsiaöt 

-cement deldaag X7 mm 
- imlatie 50 mm "B- K- 

aan bwamnz + aange& p l a s  nxx aluahrhg aan m&a#e 
I 

staalplaat-betmular 
~ i m e  nxx kMlngm e.d. l 

gl-l K3k .WM 
afsesdiuind aan bwendlde; I I II 
aakelaste proplas m~afna t~ Ing  aan 
ondem'jde 

glas 4-12-324, tammant 

Detail- 4 

Detail- 6b 
(variant tegelvloer - glazen pui) 

I 

Detail- 8a 

I 

Detail- Sb 
*)-ng-markmvmde-hrrder 
W m a l e  teiasüng van de aíwerldng, piáaid (L vloeren: 3.2 Wm2 
Iraa0cmoetmaangebradilwdendawgemImudebiug- 
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