
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Constructief ontwerp van een 100 meter hoge kantoor- / woontoren op de spoortunnels van
Amsterdam Zuidas

van Duijnhoven, K.A.A.

Award date:
2005

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/34336b66-6bd3-45ab-8aaa-5a8073dcb561


 

 

Constructief ontwerp van een 100 meter  
hoge kantoor- / woontoren op de 

spoortunnels van Amsterdam Zuidas 

        Kim van Duijnhoven, augustus 2005 



Samenvatting 

 

Constructief ontwerp van een hoge kantoor- / woontoren op de spoortunnels in Amsterdam Zuidas 2   

Samenvatting 
Amsterdam Zuidas is door het Rijk aangewezen als een van de zes Nieuwe Sleutelprojecten, 

stationsgebieden die herontwikkeld worden vanwege de komst van de HSL. Bij de Zuidas wordt 1,2 

km infrastructuur in tunnels onder de grond geplaast en er bovenop is hoogbouw gepland. In plaats 

van het naast elkaar plaatsen van de tunnels, zoals het oorspronkelijke idee was, heeft Holland 

Railconsult een model ontwikkeld waarbij de tunnels gestapeld worden. Hierdoor ontstaat een 

compact station en heeft slechts één strook bebouwing ‘last’ van de fundering, in plaats van twee 

stroken. De fundering bestaat uit vier diepwanden, h.o.h. 21,60 meter. Het bouwen van hoogbouw op 

deze diepwanden brengt problemen met zich mee: o.a. stabiliteit, overdrachtsconstructies, zettingen 

en zettingsverschillen van de diepwanden, stijgpunten, en daglichttoetreding. Bij dit afstudeerproject 

worden deze problemen nader onderzocht door een van de gebouwen te ontwerpen.  

 

Ontwerp 

De gekozen kavel heeft een oppervlakte van 64,80 x 64,80 meter. Vanwege de eisen met betrekking 

tot daglichttoetreding kan deze niet geheel bebouwd worden en is een carrévormig gebouw 

ontwikkeld met een diepte van 14,40 meter. Om daglicht te kunnen realiseren in de treintunnels, zijn 

vides aangebracht op maaiveldniveau. Volgens het programma van eisen heeft het gebouw drie 

verschillende hoogtes: 31,60 m, 64,0 m en 100,0 m. De toren bevindt zich aan de centrale 

Minervalaan. In totaal zijn er 25 verdiepingen van 3,6 meter aanwezig. Onderin het gebouw bevinden 

zich de kantoren en in de toren bevinden zich de woningen. Het gedeelte van 31,60 tot 64,0 meter 

hoog is flexibel indeelbaar, om te kunnen voldoen aan de eisen van ieder moment. Voor het gebouw 

zijn drie liftkernen en vier trappenhuizen nodig. De liftkernen hebben vier liften en bevinden zich in de 

hoeken van het atrium, waardoor er in het gebouw meer ruimte overblijft voor kantoren en woningen.  

 

Staalconstructie 

Omdat de hart-op-hartafstand van de kolommen 7,20 meter is en de hart-op-hartafstand van de 

diepwanden 21,60 meter is, moet een overdrachtsconstructie toegepast worden. Op een aantal 

plaatsen is de breedte van het gebouw 14,40 meter. Om ervoor te zorgen dat er geen constructie 

buiten het gebouw aanwezig is (koudebruggen) is een raveelconstructie toegepast. Voor de vorm van 

de constructie is gekozen voor een vakwerkligger die zich in de eerste drie verdiepingen boven de 

plint bevindt. De vervormingen en de afmetingen van de staven zijn van een vakwerkligger minder 

groot dan bij een vollewandligger of een vierendeelligger. De verdiepingen waarin deze 

overdrachtsconstructie zich bevindt zijn nog goed bruikbaar en de verdiepingen erboven zijn op iedere 

gewenste manier in te delen. Daarnaast heeft het de voorkeur schoren toe te passen bij de 

ondersteuning van de vakwerkligger, zodat de overspanning en de krachten in de staven gereduceerd 

worden. De profielen en verbindingen kunnen dan slanker gedimensioneerd worden. De schoren 

dienen ook als diagonalen in het stabiliteitsverband.  

Voor de stabiliteit is gekozen voor vakwerkverbanden in de gevel. Deze zijn 21,60 meter breed en 

overspannen van diepwand naar diepwand. Dit heeft de voorkeur boven ingeklemde kernen, omdat 

kernen een probleem opleveren bij de fundering: ze moeten ingeklemd worden in 

overdrachtsconstructies. Hierin ontstaan dan extra krachten en momenten. Daarnaast is door het 

toepassen van stabiliteitsverbanden in de gevel de stijfheid beter en blijft de indeling flexibel.  
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Voor zowel de stabiliteit als de overdrachtsconstructie is dus gekozen voor een vakwerkconstructie. De 

vorm van de constructie wordt zo gekozen dat de overdrachtsconstructie volgt uit de vorm van het 

stabiliteitsverband. Zo ontstaat een verband met diagonalen die binnen een stramien van 7,20 meter 

drie verdiepingen overspannen, net als bij het Kennedy Business Center in Eindhoven. 

Voor de totale staalconstructie wordt gebruik gemaakt van buisprofielen. De constructie bevindt zich 

namelijk in het zicht. De staven in de constructie moeten grote krachten overbrengen. De standaard-

buisprofielen voldoen hier niet aan en daarom is gebruik gemaakt van Jumbo Structural Hollow 

Sections van Corus met staalsoort S355. Bij het dimensioneren van de profielen is gebruik gemaakt 

van het feit dat het gebouw drie verschillende hoogtes heeft: naar boven toe zijn steeds minder grote 

profielen toegepast. Om goede aansluitingen mogelijk te kunnen maken, is ervoor gekozen de 

kolommen breder te maken dan de horizontalen en de horizontalen breder te maken dan de 

diagonalen. Bij het dimensioneren blijkt dan dat zowel bij de stabiliteitsverbanden als de 

overdrachtsconstructie de sterkte in eerste instantie maatgevend is boven de stijfheid. De controle 

van de verbindingssterkte is vaak maatgevend voor de profilering. Dit resulteert in kolommen met een 

breedte van 550 mm, horizontalen met een breedte van 500 mm en diagonalen met een breedte van 

450 mm. Na het bekijken van de stijfheid van de stabiliteitsverbanden blijkt dat een tweedeorde 

berekening voor het gehele gebouw nodig is. Opdat de staalconstructie aan de brandwerendheid 

voldoet (90 min. incl. sprinkler), wordt deze bekleed met een brandwerende coating.  

De staalconstructie is opgedeeld in lineaire elementen die over de weg te vervoeren zijn. Deze 

kolommen, horizontalen (liggers en wandstaven) en diagonalen worden op de bouwplaats aan elkaar 

gelast.  

 

Vloeren 

De vloeren worden gemaakt van kanaalplaatvloeren met een dikte van 200 mm zonder druklaag, 

ondersteund door geïntegreerde hoedliggers. Door het toepassen van hoedliggers wordt het verloop 

van de luchtbehandelingskanalen en leidingen onder de vloer niet belemmerd. Door de druklaag weg 

te laten, wordt het gewicht van de vloer verlaagd. Wel moet een zwevende dekvloer toegepast 

worden, vanwege de geluidseisen. Om de vloer als schijf te kunnen laten werken (drukboog-

trekband), moeten mechanische verbindingen aangebracht worden, namelijk: deuvelverbindingen, 

hamerkopverbindingen en koppelwapening. De wapening in de kanaalplaat ligt hoog genoeg, zodat 

aan de eisen met betrekking tot brandwerendheid wordt voldaan. Van de geïntegreerde ligger moet 

alleen de flens bekleed worden met een opschuimende coating. De rest van de ligger wordt omgeven 

door beton.   

 

Gevel 

Omdat de constructie een uitgesproken vorm heeft en zich in de gevel bevindt, is gekozen voor een 

glazen gevel. Gekozen is voor een tweeschalige gevel (klimaatgevel-principe), met de constructie in 

de spouw. De buitenschil is gemaakt van dubbelglas, zodat de constructie goed te zien is. De 

binnenschil is een systeemwand, met zowel gesloten als open delen. De gevel kan zo naar wens van 

de gebruiker aangepast worden.  

 

Uit dit afstudeerproject blijkt dat het goed mogelijk is een hoogbouwtoren op diepwanden boven 

railinfrastructuur te plaatsen. Een staalconstructie is hiervoor een goede oplossing.  
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Voorwoord 
Voor u ligt het verslag van mijn afstuderen: ‘Constructief ontwerp van een 100 meter hoge kantoor-/ 

woontoren op de spoortunnels van Amsterdam Zuidas’. Het verslag bestaat uit twee delen, namelijk 

het eindverslag en de bijlagen. Dit gedeelte is het eindverslag. De afgelopen anderhalf jaar heb ik met 

veel plezier gewerkt aan dit onderwerp, waar ik veel van geleerd heb. Dit verslag vormt het sluitstuk 

van mijn afstudeerproject en van mijn studie. 

Bij deze wil ik mijn afstudeercommissie, bestaande uit dhr. H.H. Snijder, dhr. L.I. Vákár (Holland 

Railconsult) en dhr. R. Blok bedanken voor hun ondersteuning en adviezen. Het project is mij 

aangeboden door Holland Railconsult te Utrecht. Ik heb daar gebruik mogen maken van de faciliteiten 

en heb aan iedereen altijd advies kunnen vragen. Daarom wil ik ook iedereen bij Holland Railconsult 

bedanken voor hun medewerking. Tenslotte wil ik mijn ouders en zus bedanken voor hun steun 

tijdens mijn studie en tijdens mijn afstuderen.  
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1. Inleiding 

1.1 Bouwen boven sporen bij Amsterdam Zuidas 

De druk op de openbare ruimte in Nederland wordt steeds groter; de steden hebben steeds minder 

ruimte om uit te breiden. De centra van de steden zijn echter vaak minder intensief bebouwd. Hier 

liggen dus nog mogelijkheden. Een voorbeeld van de mogelijkheden om een stad uit te breiden is 

bouwen boven sporen (zie ook figuur 1.1).  

Bij het gebied Zuidas in Amsterdam gaat dit principe ook 

toegepast worden. De infrastructuur wordt over een 

lengte van 1,2 kilometer in tunnels onder de grond 

gebracht en erbovenop zijn gebouwen van 30 tot 100 

meter hoog gepland, met daarin de functies wonen en 

werken. In totaal gaat op deze manier bijna één miljoen 

vierkante meter vastgoed boven sporen gerealiseerd 

worden.  

Bouwen boven sporen is een vorm van meervoudig 

ruimtegebruik. Dit begrip laat zich als volgt definiëren: 

‘het op een bepaald gebied boven elkaar realiseren van 

verschillende functies’ [16]. Het gebied boven de sporen 

van Amsterdam Zuidas is bestemd voor woningen en 

kantoren. Deze twee functies worden op gebouwniveau 

gemengd, met daarbij op de begane grond een 

commerciële functie (winkels).  

1.2 Probleem- en doelstelling 

Meervoudig ruimtegebruik boven de spoortunnels in Amsterdam zorgt voor een aantal (constructieve) 

problemen. Deze staan hier in het kort aangegeven.  

• Overdrachtsconstructie: de stramienen voor kantoren, woningen en spoortunnels zijn allemaal 

verschillend; 

• Ontsluiting: de horizontale en verticale ontsluiting van het gebouw (liften, trappen, ingangen etc): 

er moeten genoeg liften en trappenhuizen naar maaiveld kunnen. Omdat er tunnels onder 

maaiveld geplaatst worden, is er weinig ruimte voor liftputten e.d.;  

• Stabiliteit: de stabiliteit vormt met name loodrecht op de tunnels een probleem. De bovenbouw 

kan wel stabiel gemaakt worden, maar de krachten moeten ook nog naar de fundering toe 

kunnen; 

• Veiligheid: veiligheid tussen tunnels en bovenbouw: bij explosies / brand moeten bovenbouw en 

tunnel elkaar zo min mogelijk beïnvloeden. Andere vormen van gevaren waarop gelet moet 

worden zijn trillingen en elektromagnetische straling; 

• Fundering: de zettingen van het gebouw moeten opgevangen worden; 

• Daglichttoetreding: in het gebouw moet genoeg dag- en zonlicht binnen kunnen komen. Ook 

moet daglicht aanwezig zijn op de treinperrons. 

Figuur 1.1: L’Empire des Gares, Dominique Appia, 
1978. Bron [17] 
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De bovenstaande probleemstelling c.q. aanleiding zorgt voor de volgende doelstelling van dit 

afstudeerproject:  

“Het ontwerpen van een constructie voor een 100 meter hoge kantoor- / woontoren boven de 
toekomstige spoortunnels bij Amsterdam Zuidas, met aandacht voor overdrachtsconstructies, 
stabiliteit, daglichttoetreding en flexibiliteit.” 

1.3 Opbouw verslag 

Het afstuderen wordt opgedeeld in een aantal fasen, om de doelstelling te kunnen realiseren: 

• Onderzoeksfase, Literatuurstudie 

In het eerste gedeelte van het afstuderen is gekeken naar het begrip Bouwen boven Sporen en de 

plannen voor het gebied Amsterdam Zuidas, het deelgebied boven de sporen (Composer) in het 

bijzonder. Ook zijn in deze fase de randvoorwaarden en eisen voor het te ontwerpen gebouw op een 

rij gezet. Dit gedeelte is weergegeven in hoofdstuk 2 en 3.  

• Ontwerpfase 

In deze fase is een ruimtelijk en constructief ontwerp gemaakt voor het gebouw. Daarbij zijn 

varianten onderzocht voor de gebouwvorm en de constructieonderdelen. Uiteindelijk is een definitief 

ontwerp gemaakt. Dit gedeelte van het afstuderen is te lezen in hoofdstuk 4 en 5.  

• Uitwerkingsfase 

Van het gekozen ontwerp is de constructie verder uitgewerkt en gedimensioneerd. Ook is hierbij 

gekeken naar de montage en naar de details van constructie en afbouw. Dit is te zien in hoofdstuk 6, 

7 en 8. 

• Conclusie 

In deze fase is het afstuderen in zijn geheel onder de loep genomen. Dit resulteert in conclusies en 

aanbevelingen die zijn te lezen in hoofdstuk 9. 
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Figuur 2.1: Ligging 
Amsterdam Zuidas in 
Amsterdam [3] 

2. Amsterdam Zuidas 
Dit hoofdstuk geeft een beeld van de projectlocatie. Allereerst wordt ingegaan op het gebied 

Amsterdam Zuidas in het algemeen. Dat houdt in: de ligging en de huidige situatie. Vervolgens 

worden de plannen voor het gebied, zoals die zijn opgesteld in het Masterplan [3] en de Visie 2001 

[2] besproken. In de paragrafen die daarop volgen wordt steeds verder ingezoomd: eerst op het 

project Composer en de modellen voor de toekomstige infrastructuur: dijkmodel / dokmodel en 

stapeldok. In de laatste paragraaf wordt dan ingegaan op de gekozen locatie van het project. 

2.1 Amsterdam Zuidas algemeen 

Het Gebied Amsterdam Zuidas ligt in het Zuiden van Amsterdam, tussen de wijken Zuid en 

Buitenveldert. Het ligt vlakbij Schiphol en tussen de twee groengebieden Schinkel en Amstel, zie ook 

figuur 2.1.  

Dwars door het gebied loopt een brede strook met infrastructuur. De huidige situatie is te zien in 

figuur 2.2., met daarin van links naar rechts: A10 Zuid, 2 treinsporen, metro- en tramsporen, A10 

noord. In het midden ligt Station Amsterdam Zuid / WTC.  De foto is een beetje gedateerd wat betreft 

de omliggende bebouwing, deze is namelijk al verder klaar. De infrastructuur ligt echter nog op deze 

manier in het gebied: een brede bundel van ongeveer 150 meter breed die op +1–niveau ligt. Deze 

infrastructuur is opgebouwd uit A10 Zuid, twee treinsporen, metro- en tramsporen en A10 Noord. In 

figuur 2.3 is te zien hoe de infrastructuur op dit moment door het gebied loopt. De blauwe lijnen 

vormen de A10, de rode lijnen zijn de metro- en tramsporen en de groene lijnen zijn de treinsporen. 

In de figuur is ook te zien welke gebouwen klaar zijn en welke gebouwen nog in aanbouw zijn. 
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Figuur 2.2: infrastructuurbundel met 
Station Amsterdam Zuid / WTC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Zuidas is in 1998 door het Rijk aangewezen als ‘Nieuw Sleutelproject’. De Nieuwe Sleutelprojecten 

zijn gebieden die door de komst van de Hoge Snelheidslijn opnieuw ontwikkeld worden. De integrale 

ontwikkeling van stationslocaties tot hoogwaardige stedelijke centrumgebieden staat hierbij centraal. 

De Zuidas (met station Amsterdam Zuid / WTC) is de grootste van de zes Nieuwe Sleutelprojecten, de 

overige vijf zijn Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal, Spoorzone Breda, Arnhem Centraal / Coehoorn-

Noord en Den Haag CS Kwadrant.  

  

 
Figuur 2.3: Situatie Zuidas, november 2002 
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Figuur 2.4: De ligging van de 
Zuidas in Europa 

Bij het nieuwe station komen alle mogelijke vervoersmiddelen samen: bus, trein, metro, tram. Het 

wordt het eindpunt van de HSL naar Keulen en van de HSL naar Parijs. Op dit moment heeft het 

station twee sporen, in de toekomst worden dit er zes en gaat het station flink groeien. Het zal dan 

het vijfde station van Nederland gaan worden, met ongeveer 200.000 reizigers per dag. Dit is 

vergelijkbaar met het aantal mensen dat per dag via het station Utrecht Centraal reist. Het gebied ligt 

ook aan de A10, en vlakbij Schiphol, waardoor het ook met auto en vliegtuig goed te bereiken is. Voor 

de ligging van het station, zie figuur 2.4, 2.5 en 2.6. 

Het gebied is dus erg goed bereikbaar door middel van alle soorten van vervoer en door haar 

hoogwaardig karakter vormt het een aantrekkelijke locatie voor veel bedrijven, zowel nationaal als 

internationaal.  

2.2 Masterplan 

In het verleden is de Zuidas bewust niet verder ontwikkeld, omdat de zuidelijke IJ-oever de voorkeur 

had als locatie voor kantoren. Vanuit de kantorenmarkt ontstond echter de behoefte zich op de Zuidas 

te vestigen. Omdat er toen nog geen plan was, moesten de bouwaanvragen per geval bekeken 

worden. In 1994 werd toen door de gemeente besloten dat er een integraal plan voor de Zuidas 

moest worden gemaakt, met als doel het gebied te ontwikkelen tot toplocatie voor kantoren. Op 7 

januari 1998 is toen het ‘Masterplan Zuidas’ vastgesteld, met een verbreding van de ambitie: van een 

toplocatie voor kantoren naar een toplocatie voor zowel werken als wonen en recreëren. De 

verhouding wonen, werken en voorzieningen voor het Zuidas-gebied is als volgt: 

• Wonen   45% 

• Werken  45% 

• Voorzieningen 10% 

De plannen die zijn ontwikkeld, zijn te zien in figuur 2.7. In deze figuur zijn een aantal gebouwen te 

herkennen, ter oriëntatie. Het gaat om de volgende gebouwen: Olympisch Stadion, RAI, ABN Amro, 

Vrije Universiteit, ING-house, WTC.  

Figuur 2.5: De ligging van de 
Zuidas in Nederland 

Figuur 2.6: De ligging van de Zuidas 
in Amsterdam 
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Figuur 2.7: Plannen Amsterdam Zuidas  Bron [2].  
Oriëntatie: 1 - Olympisch Stadion; 2 - RAI; 3 - ABN Amro; 4 - Vrije Universiteit; 5 - ING-house; 6 - WTC 

 

Voor de ontwikkeling van het gebied heeft de gemeente gekozen voor een stappenplan door steeds 

deelgebieden verder te ontwikkelen. De geschatte ontwikkelingstijd van het gebied is ongeveer 30 

jaar. In die periode kan nog veel veranderen en op deze manier is er nog ruimte om in te spelen op 

de vraag in de markt, voor economische ontwikkelingen en voor technische innovaties. De dienst 

Ruimtelijke Ordening werkt het Masterplan uit tot een Visie, die het uitgangspunt vormt van de 

plannen voor de gebiedsontwikkeling, de uitbreiding van de infrastructuur en de deelgebieden voor de 

komende jaren. Deze Visie verschijnt iedere paar jaar opnieuw (in 2001 en in 2004 bijvoorbeeld) om 

het geheel up-to-date te houden. In de Visie worden thema’s uitgewerkt als openbare ruimte, 

voorzieningen, wonen, functiemenging, verkeer en vervoer, kunst, milieu, duurzaamheid, water en 

energie.  

 

In het gebied Zuidas lopen twee belangrijke autoverbindingen in Noord-Zuidrichting, te weten de 

Parnassusweg en de Beethovenstraat. In het midden loopt een voetgangersroute in dezelfde richting: 

de Minervalaan. Voor de ligging van deze routes, zie figuur 2.23.   

 

Het gebied is onderverdeeld in een aantal deelprojecten, die los van elkaar uitgewerkt worden: 

• De Boelelaan / Boelegracht 

• Composer 

• Kop Rivierenbuurt 

• Museumgebied 

• WTC/Zuidplein 

• Vivaldi 

• Gershwin 

• Mahler4 

• Noordzone 

1 
2

3

4 

5 

6
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• VU-kwartier 

Het gebied waarin dit project zich bevindt is Composer. Een aantal visualisaties hiervan zijn te zien in 

figuur 2.8, 2.9 en 2.10. Voor de ligging van de overige gebieden, zie bijlage IV.  

 

Figuur 2.8: Visualisatie stationshal  
van Station Zuid / WTC. Bron [2] 

Figuur 2.9: Visualisatie voetgangers-
gebied Minervalaan. Bron [2] 

Figuur 2.10: Visualisatie birdview. In 
het midden de stationshal. Bron [2] 
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Figuur 2.11: Ligging 
Composer in de Zuidas 

 

2.3 Composer 

Het deelgebied Composer is het gebied waarin de infrastructuurbundel ligt, zie ook het met een 

stippellijn omgeven gebied in figuur 2.11. Bij de plannen voor dit deelgebied wordt uitgegaan van het 

dokmodel, waarbij de infrastructuur over een lengte van 1,2 km onder de grond gebracht wordt. 

Erbovenop kan dan één miljoen vierkante meter vastgoed gerealiseerd worden, bijna de helft van het 

vastgoed in het hele Zuidas-gebied (zie figuur 2.12). 

 

De bebouwing in Composer heeft een gemiddelde hoogte van 50 meter. Het grootste gedeelte is 

laagbouw met een hoogte van 30 tot 60 meter. Op een aantal plaatsen zijn torens gepland met 

maximale hoogte van 90 tot 105 meter. De torens zijn het hoogst in het midden van het gebied, dus 

boven het station / aan de Minervalaan. 

 

De verdeling van de functies wonen, werken en voorzieningen voor het deelgebied Composer is te 

zien in figuur 2.13:  

• Wonen  51% 

• Werken  38% 

• Voorzieningen 11% 

 

Figuur 2.12: Maquette Zuidas met in het midden Composer Figuur 2.13: Verdeling functies Composer 
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Figuur 2.14: Dijk-, Dek- en 
Dokmodel. Bron [3] 

2.4 Stapeldok 

Voor de infrastructuur (A10, treinen, HSL, metro en tram) bestaan verschillende modellen. Vanuit de 

gemeente zijn het dijkmodel en het dokmodel ontwikkeld. Holland Railconsult heeft het 

stapeldokmodel ontwikkeld, dat tevens de uitgangssituatie zal zijn voor het ontwerp van het gebouw. 

In deze paragraaf staat beschreven hoe de modellen in elkaar zitten en hoe de relatie is tussen het 

model en de bovenliggende bebouwing 

2.4.1 Dijkmodel / Dokmodel 

Voor de infrastructuur zijn twee basismodellen ontwikkeld, het Dijkmodel en het Dokmodel. Het 

dekmodel is een variant die niet meer van toepassing is, maar voor de volledigheid zal deze even kort 

genoemd worden (figuur 2.14): 

 

• Bij het dijkmodel (figuur 2.15 en 2.16) wordt alle infrastructuur op +1 

niveau gesitueerd. Op een aantal plaatsen worden onderdoorgangen 

gemaakt. Door uitbreiding van de infrastructuur zal de breedte 

uitbreiden naar ongeveer 165 meter. Het beeld blijft ongeveer hetzelfde 

als bij de huidige situatie: de barrière blijft dus nadrukkelijk aanwezig 

(en neemt alleen maar toe). Ook is het zo dat bij dit model niet veel 

bebouwing in het gebied mogelijk is. 

• Bij het dekmodel wordt een dek boven de infrastructuur gepland, 

waarbij de infrastructuur al op +1 niveau is. Hierdoor kan een deel van 

het nieuw te bouwen gebied en een deel van de openbare ruimte op 

grote hoogte worden gerealiseerd. Dit dek ligt dan op een hoogte van 

minstens twaalf meter boven maaiveld. 

• Bij het dokmodel (figuur 2.17 en 2.18) wordt alle infrastructuur over 

een lengte van 1,2 kilometer onder de grond gebracht. Erbovenop kan 

dan bebouwing en openbare ruimte worden gerealiseerd op 

maaiveldniveau.  

 

 

Het dokmodel heeft de voorkeur van alle partijen (gemeente, Rijk en Marktpartijen). ING Real Estate, 

ABN Amro en NS Vastgoed (Consortium Zuidas) hebben in december 2000 een afname van 

bouwgrond op het dok gegarandeerd voor het bedrag van bijna één miljard euro. Voor de gemeente 

betekent deze garantie een grote ondersteuning van haar wens het dokmodel te realiseren, omdat op 

deze manier een groot deel van de kosten van de tunnels terugverdiend kan worden. 

 

Met het dokmodel wordt aan een aantal kwaliteitseisen voldaan (in tegenstelling tot met het 

dijkmodel):  

• Er is geen barrière in het gebied; 

• De stadswijken Zuid en Buitenveldert worden met elkaar verbonden; 

• Door het beschikbaar komen van grond, kan er een nieuw stedelijk centrum gecreëerd worden; 
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Figuur 2.15: Doorsnede DIJK-model 

Figuur 2.17: Doorsnede DOK-model 

Figuur 2.16: Visualisatie DIJK-model 

Figuur 2.18: Visualisatie DOK-model 

• De afname van geluidsoverlast in het gebied, waardoor de kwaliteit van werken, wonen en 

recreëren verbetert. Ook is het daardoor mogelijk meer woningen en arbeidsplaatsen te realiseren 

(zie tabel 2.1); 

• Door het spoor te overbouwen, kan er één miljoen vierkante meter vastgoed meer gerealiseerd 

worden vergeleken met het dijkmodel. 

 

 

 DOKmodel DIJKmodel 

Woningen 10.000 2.700

Arbeidsplaatsen 50.000 24.000

Arbeidsjaren in de bouwsector 60.000 26.000

2.4.2 Stapeldokmodel 

Het model dat ontwikkeld is door Holland Railconsult is het Stapeldokmodel [14, 15]. Dit model gaat 

van dezelfde uitgangssituatie uit als het Dokmodel, dat wil zeggen: zes treinsporen en vier 

metrosporen. In deze situatie worden deze tunnels echter op elkaar gestapeld, met daartussen een 

transferhal. In figuur 2.19 staat dit model getekend, met in het blauw de twee tunnels voor de A10 en 

in het groen de tunnels voor de zware infrastructuur (treintunnels). Beide liggen op dezelfde plaats als 

bij het Dokmodel, op niveau –1. In het rood zijn de twee tunnels voor de lichte infrastructuur 

(metrotunnels) getekend, deze zijn op niveau –3 geplaatst. Op niveau –2 wordt dan een transferhal 

Tabel 2.1: Verschillen Dok- en Dijkmodel 
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gecreëerd voor het overstappen. Dit is een lichte vloer die bovenin de tunnels van de lichte rail 

aangebracht wordt. Een uitgangspunt bij het ontwerpen van dit model is het feit dat de 

hellingshoeken van de lichte infrastructuur groter kunnen zijn dan bij de zware infrastructuur. Ook zijn 

de perrons van de metro een stuk korter (130 meter) dan van de trein (430 meter).  

Voor de zware infrastructuur geldt dat BS (bovenkant spoorstaaf) op –8,60 meter NAP ligt, waarbij het 

maaiveld op +0,70 meter NAP maaiveld ligt. Voor de lichte infrastructuur BS geldt dat deze ligt op 

ongeveer –21,60 meter NAP (zware infrastructuur BS –8,60 meter, 2,50 meter vloer voor zware 

infrastructuur, transferhal 4,50 meter, 1,50 meter voor constructie vloer transferhal, 4,50 meter tot BS 

lichte infrastructuur).  

Een 3D-visualisatie van het stapeldokmodel is te zien in figuur 2.20.  

 

Constructie 

Het Stapeldok bestaat uit een betonnen constructie die gefundeerd is op vier diepwanden met een 

h.o.h.-afstand van 21,60 meter en trek- / drukpalen. Drie diepwanden (in figuur 2.19 de eerste, derde 

en vierde diepwand van links) vormen tijdens de uitvoeringsfase samen met horizontale stempels de 

functie van horizontale grondkering en vormen samen met de vierde diepwand (in figuur 2.19 de 

tweede diepwand van links) in de eindsituatie de fundering voor de bebouwing die erbovenop staat. 

Allereerst worden namelijk de vier linkse tunnels gemaakt, waarvoor twee diepwanden nodig zijn. De 

vijfde tunnel (dat is de meest rechtse spoortunnel) wordt pas later gemaakt en daar is opnieuw een 

diepwand nodig. In bijlage VI is dit te zien in de fasering van stapeldok.  

De twee middelste diepwanden lopen door tot de onderkant van de tunnels. Erbovenop staan 

betonnen wanden die ter plaatse van het station een aantal openingen hebben, voor de oriëntatie, de 

Figuur 2.19: Doorsnede STAPELDOK-model 
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overzichtelijkheid en het overstappen. De twee buitenste diepwanden lopen door tot maaiveld. Deze 

diepwanden zijn voorzien van een voorzetwand om de tunnels af te werken en waterdicht te maken.  

De palen hebben in de uitvoeringsfase van het Stapeldokmodel de functie van trekpalen om de 

onderwaterbetonvloer te verankeren. In de eindsituatie kunnen ze samen met de diepwanden de 

belastingen afdragen naar de grond.  

 

 

Beperkingen t.a.v. de bebouwing 

De tunnels zorgen voor een aantal beperkingen met betrekking tot de bebouwing die erbovenop 

komt. Dit geldt zowel voor het Dokmodel als voor het Stapeldokmodel. Een aantal voorbeelden van 

deze beperkingen staat hieronder aangegeven.   

• Er kunnen niet overal kolommen geplaatst worden op maaiveld. De krachten moeten namelijk 

afgedragen worden op de vier tunnelwanden; 

• De stramienmaten van de bebouwing hebben een andere (kleinere) waarde dan 21,60 meter, 

waardoor overdrachtsconstructies nodig zijn;   

• Het gebouw zelf is goed stabiel te maken. Deze stabiliteit moet echter doorgezet worden naar de 

fundering en dat is lastiger omdat er weinig mogelijkheden zijn voor het plaatsen van 

stabiliteitselementen;  

• Op het maaiveld en op de treinperrons moet daglicht binnen kunnen treden. 

 

Zettingen 

Bij Stapeldok moet goed gekeken worden naar de zettingen van de bebouwing op de tunnels ten 

opzichte van de omliggende bebouwing en ten opzichte van elkaar. Als bijvoorbeeld alleen de twee 

buitenste diepwanden gebruikt worden, resulteert dit in te grote zettingen, wat nadelig is voor de 

Figuur 2.20: 3D visualisatie stapeldokmodel, Holland Railconsult
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omliggende bebouwing. Voor het funderen van het gebouw moeten dus alle diepwanden gebruikt 

worden. De zettingsverschillen tussen de diepwanden onderling mogen ook niet te groot worden, om 

scheurvorming en scheefstand te voorkomen. 

Ook moet gekeken worden naar de verschillen in zettingen van de diepwanden in hun vlak: naast een 

honderd meter hoog gedeelte staat ineens niets, maaiveld. De zettingsverschillen in het vlak mogen 

niet te groot worden, om het verloop van de treinen niet te verstoren. Doordat de sporen in 

ballastbed liggen, kan wel wat vervorming opgenomen worden, maar niet veel. 

 

 

 

Voordelen Stapeldok ten opzichte van Dok 

Het Stapeldokmodel biedt een aantal voordelen ten opzichte van het Dokmodel:  

• Er is maar één station, namelijk alleen boven de zuidelijke Composerstrook, terwijl er bij het 

dokmodel twee stations zijn over een breedte van in totaal 150 meter. De overstapmogelijkheden 

zijn in het Stapeldokmodel veel sneller en comfortabeler. Ook komen er door de toepassing van 

de transferhal minder mensen op maaiveldniveau, waardoor minder stijgpunten nodig zijn. 

Hierdoor verbetert de kwaliteit van het station aanzienlijk. In figuur 2.21 is te zien hoeveel 

mensen per dag moeten overstappen op Station Amsterdam Zuid / WTC in 2020; 

• Bij het Stapeldokmodel kan veel eerder met de bebouwing begonnen worden vergeleken met het 

Dokmodel (zie bijlage VI, fasering): bij het Stapeldokmodel kan dit na 11 jaar, terwijl dit bij het 

Dokmodel pas na 18 jaar kan. Hierdoor kan de grond eerder uitgegeven worden en komt er dus 

eerder geld binnen; 

• Bij het Stapeldokmodel zijn geen extra tijdelijke voorzieningen voor de infrastructuur nodig, terwijl 

dit bij het Dokmodel wel zo is (zie ook bijlage VI, fasering); 

 

Figuur 2.21: Omvang reizigersstromen bij Station Amsterdam Zuid / WTC in 2020. Hiervoor geldt: x1000, 
twee richtingen samen en per dag. Bron [1] 
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• De infrastructuur ligt alleen onder de zuidelijke strook bebouwing. De noordelijke strook kan 

hierdoor vrij ontwikkeld worden (vrije indeelbaarheid) en er zijn bij de noordelijke strook geen 

extra kosten nodig om een overbouwing te realiseren; 

• Er is meer en betere ruimte voor parkeren aanwezig: bij het Dokmodel zou dit in de eerste lagen 

van het gebouw plaats moeten vinden (bovengronds). In het Stapeldokmodel kan onder vrijwel 

de gehele noordelijke strook standaard parkeerruimte gerealiseerd worden (ondergronds), iedere 

parkeernorm is daarbij haalbaar: 

Woningen: 25,1
/100
000.500

2

2

x
woningm

m
 parkeerplaats = 6.250 parkeerplaatsen 

Kantoren: 000.5
100

000.500
2

2

=
m

m
 parkeerplaatsen 

Totaal: 11.250 parkeerplaatsen x 25 m² = 280.000 m² parkeerruimte nodig 

Doordat de noordelijke strook (1200 x 60 = 72.000 m²) is vrijgekomen kan met vier 

ondergrondse lagen aan de eis voldaan worden; 

• Omdat er tot een aanzienlijke diepte gebouwd wordt, namelijk -25 meter NAP, ontstaat er een 

grote opwaartse druk, waardoor een groot deel van de verticale belasting van het gebouw 

afgedragen kan worden zonder veel aanvullende maatregelen. De tunnels worden gemaakt van 

vier diepwanden, waardoor de bebouwing rechtstreeks op deze wanden kan worden gefundeerd. 

2.5 Exacte projectlocatie 

 Het Stapeldokmodel vormt de uitgangssituatie voor dit project. Er is voor gekozen om uit het gebied 

Composer een gebouw uit te werken dat op een plaats staat waar de sporen nog evenwijdig aan 

elkaar lopen, maar niet boven de stationshal. Het ontwerpen van het station én een gebouw is 

namelijk een te groot project.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Minervalaan is de centrale as van het gebied, hieraan ligt het station en de bebouwing is er het 

hoogst. Het gekozen gebouw ligt aan deze Minervalaan, tegenover het station. Zie hiervoor ook figuur 

Figuur 2.22: Locatie gekozen gebouw 
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2.22, 2.23, 2.24 en 2.25. Figuur 2.24 en figuur 2.25 zijn 180° gedraaid ten opzichte van figuren 2.22 

en 2.23. Het paarse gedeelte in figuur 2.22 is het station, dat ligt tussen de Minervalaan en de 

Beethovenstraat. De gekozen locatie ligt nog wel boven de treinperrons, maar niet meer boven de 

metroperrons; deze zijn al afgelopen.  

 

De gebouwen bestaan voor een gedeelte uit laagbouw en voor een gedeelte uit hoogbouw, zo ook bij 

de gekozen locatie, waar de hoogbouw een hoogte van 100 meter heeft. De hoogbouwgedeeltes zijn 

gesitueerd volgens een dambord-patroon, om een goede lichtinval en goede uitzichtmogelijkheden te 

kunnen creëren voor alle gebouwen. Zie hiervoor ook figuur 2.23. De rode vlekken zijn daarbij de 

hoogbouwtorens.  

Figuur 2.24: Locatie project in maquette (1) 

Figuur 2.23: Locatie gekozen gebouw, in het dambordpatroon van hoogbouwtorens. Bron [2] 
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Figuur 2.25: Locatie project in maquette (2) 
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3. Programma van Eisen 

3.1 Inleiding 

Het Programma van Eisen vormt een leidraad in het ontwerpproces. Waar mogelijk worden de eisen 

voor het ontwerp oplossingsongebonden gehouden, om het ontwerpproces niet te verstoren. 

Natuurlijk zijn er ook eisen die duidelijke grenzen stellen aan het project.  

In dit hoofdstuk worden alle eisen en randvoorwaarden op een rij gezet. Deze zijn in te delen in een 

aantal categorieën: 

• Algemene gebruikseisen (welke functies moeten er in het gebouw een plaats krijgen) 

• Ruimtelijke en functionele eisen 

• Technische eisen 

3.2 Algemene gebruikseisen 

In het gebouw moeten een aantal functies gehuisvest worden, namelijk de woonfunctie, 

kantoorfunctie en commerciële ruimten [1,2].  

 

Woonfunctie 

De woonfunctie van Composer wordt ingevuld met luxe appartementen in de hogere gedeeltes van de 

gebouwen.  

 

Kantoorfunctie 

De kantoorfunctie van het gebouw moet zo flexibel mogelijk ingedeeld kunnen worden, zodat 

verschillende kantoorgebruikers met hun specifieke eisen in het gebouw gehuisvest kunnen worden.  

 

Commerciële functie 

Op de begane grond en eerste verdieping (plint) is ruimte gereserveerd voor commerciële ruimten, 

die toegankelijk zijn voor het hele publiek. Onder de commerciële functie kunnen bijvoorbeeld functies 

als winkels, restaurants en cafés verstaan worden. 

3.3 Ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen 

3.3.1 Algemene eisen 

Gebouwmassa 

Het gebouw heeft een footprint van ongeveer 4200 m². De breedte (loodrecht op de tunnels) is 64,80 

meter, even breed als drie keer de stramienmaat die voorgeschreven is voor twee treinen en een 

perron, namelijk 21,60 meter. De richtlijn voor de diepte van het gebouw, evenwijdig aan de tunnels, 

is eveneens 64,80 meter. De kavel is dus vierkant, zie ook figuur 3.1. In deze figuur zijn ook de 

tunnelwanden aangegeven.  
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Figuur 3.3: Indicatie verdeling functies 
over de hoogte. Bron: [1] 

Figuur 3.1: Schematische tekening 
footprint 

 
 

De bebouwing van Composer heeft niet overal dezelfde hoogte; deze varieert tussen 30 en 60 meter 

(de laagbouw). Een aantal gebouwen, inclusief die op de gekozen locatie, hebben ook nog een toren 

met een hoogte tot 105 meter. De maximale gebouwhoogte van het uit te werken gebouw is 100 

meter, dit zijn in totaal 25 of 26 verdiepingen boven de plint. De eerste ideeën over de vorm van een 

bouwblok (volgens de projectgroep Composer) zijn geschematiseerd in figuur 3.2.  

Het bruto vloeroppervlak van het gehele gebouw is ongeveer 55.000 m². 

 

Situering van de functies 

Vanuit de projectgroep Composer zijn een aantal richtlijnen opgesteld met betrekking tot de verdeling 

van de functies over de hoogte [1], zie figuur 3.3. De situatie met betrekking tot de treinen en de 

vorm van het gebouw zoals die in de figuur getekend zijn, zijn niet representatief voor het 

toekomstige eindbeeld.  

Figuur 3.2: Opbouw blok; Bron [2] 
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Tabel 3.1: Verhoudingen vloeroppervlak Composer 

Plint (0 – 8/10 meter): 

 100% bebouwing mogelijk; 

 Voorzieningen en openbare functies in twee lagen. 

Middenzone (8/10 – 30 meter): 

Maximaal 70% van de footprint is bebouwd oppervlak; 

 Voornamelijk kantoren; flexibel indeelbaar; 

 Bruto verdiepingshoogte 3,6 meter (6 lagen). 

Topzone-1 (30 – 60 meter): 

 Maximaal 30% van de footprint is bebouwd oppervlak; 

 Voornamelijk woningen; 

 Bruto verdiepingshoogte 3,6 meter (8 lagen). 

Topzone-2 (60 – 100 meter): 

 Maximaal 10% van de footprint is bebouwd oppervlak; 

 Woningen; 

 Bruto verdiepingshoogte 3,3 meter (12 lagen) 

 

De drie functies wonen, werken en commerciële ruimten worden op bouwblokniveau gemengd. De 

verdeling die geldt voor het hele gebied (figuur 2.13), zal ook gelden voor het gebouw [4], tabel 3.1.  

Een gedeelte van het vloeroppervlak moet flexibel indeelbaar zijn, zodat toekomstige veranderingen in 

de vraag naar kantoren of woningen op te vangen zijn door de plattegrond aan te passen. Er geldt 

het volgende bij het ontwerpen: flexibiliteit gaat voor traditie wat betreft mogelijke indelingen,  

verdiepingshoogten etc.  

Het duurt nog minstens 11 jaar voordat de bebouwing kan worden gerealiseerd en de markt ziet er 

dan waarschijnlijk anders uit dan nu. Door een flexibele indeling mogelijk te maken, kan gedurende 

de levensduur van een gebouw de functionele indeling ook nog wijzigen.  

Functie Plannen Percentage Gebouw

Woningen 510.000 m² 51% 24.500 m²

Kantoren 380.000 m² 38% 18.200 m²

Voorzieningen 110.000 m² 11%   5.300 m²

Totaal 1.000.000 m² 100% 48.000 m²

 

Veiligheid [5,6,18] 

Op alle gebieden moet rekening gehouden worden met veiligheid: in het gebouw zelf en tussen 

gebouw en tunnels. Dat wil zeggen: als er een brand optreedt in het gebouw, moet de onderliggende 

tunnel daar geen last van hebben en vice versa. Of als er een trein ontspoort in de tunnel, dan moet 

het gebouw daar niets van merken.  

 

Met het woord veiligheid kunnen meerdere aspecten bedoeld worden. Een van de aspecten is de 

constructieve veiligheid: in het geval van bezwijken van een constructie-onderdeel, moeten de 

krachten via een tweede draagweg afgedragen kunnen worden naar de fundering.  
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Een tweede aspect is de brandveiligheid. Vanuit alle woningen en kantoren moeten de vluchtwegen 

direct bereikbaar zijn. Deze vluchtwegen moeten dan voldoende capaciteit hebben om alle mensen die 

in het gebouw wonen en werken op tijd buiten te krijgen. Verder moet de constructie aan de 

brandwerendheidseis voldoen. Tenslotte moet brand- en rookcompartimetering aangebracht worden 

in verband met de uitbreiding van de brand.  

Men moet altijd in twee richtingen kunnen vluchten. Bij een kantoorverdieping geldt dit vanaf ieder 

punt op de vloer en bij een woonverdieping vanaf de toegang van de woning. Voor de loopafstanden 

gelden een aantal eisen. In paragraaf 4.4.4 zijn de eisen getoetst aan de plattegrond.  

Voor de hoofddraagconstructie van kantoren geldt doorgaans een eis voor de brandwerendheid van 

90 minuten en voor een woontoren geldt een eis van 120 minuten. Aangezien de twee functies hier 

gecombineerd zullen gaan worden, moet voor het gehele gebouw een eis van 120 minuten 

aangehouden worden. 

De maximale omvang van brandcompartimenten voor een kantoorfunctie is 1000 m². Voor een 

woning staat deze eis ook op maximaal 1000 m², met als extra voorwaarde dat er maximaal 6 

woningen in één compartiment geplaatst mogen worden met een totale vloeroppervlakte van 800 m². 

Voor de toren met de woonfunctie moeten woningen daarbij nog aangemerkt worden als 

subbrandcompartimenten. De woningscheidende wanden moeten daarom een brandwerendheid 

hebben van 60 minuten.  

Als er brand optreedt in het gebouw, mag daar niets van gemerkt worden in de tunnels eronder. Er 

moet dus goed gekeken worden naar compartimentering in verticale richting.  

 

Andere voorbeelden van calamiteiten die op kunnen treden zijn explosies in gebouw of tunnel en  

botsingen van treinen. Bij het optreden van deze calamiteiten moet de veiligheid ook gewaarborgd 

worden.  

  

Een ander punt van veiligheid is de sociale veiligheid. Hier moet aandacht aan besteed worden: 

mensen moeten zich veilig voelen. Door de onderste lagen van het gebouw zo transparant mogelijk 

uit te voeren, ontstaan geen dode hoeken. Hierdoor kan ook het daglicht beter toetreden op de 

perrons onder het gebouw d.m.v. vides. Mensen kunnen zich dan beter oriënteren. 

Toezicht en beveiligde ingangen die goed afgesloten zijn zorgen ook voor een gevoel van veiligheid.   

3.3.2 Commerciële ruimtes / Voorzieningen 

De beschikbare oppervlakte voor commerciële ruimtes / voorzieningen is ongeveer 5.300 m².  

Deze ruimtes moeten dus zo transparant mogelijk uitgevoerd worden, zodat men zich goed kan 

oriënteren, zodat men zich veilig voelt en zodat er zoveel mogelijk daglicht binnen kan dringen in de 

plint en op de sporen. Bij het ontwerpen van deze ruimtes moet rekening gehouden worden met de 

verschillende eisen van de gebruikers van de commerciële ruimtes. Hierbij kan onder andere gedacht 

worden aan [19]:  

• verschillende dieptes van ruimten;  

• verschillende plafondhoogtes;  

• herindeelbaarheid van de plattegronden;  

• flexibele structuur voor kabels en leidingen  
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Woningen 

Brutoverdie-
pingshoogte 
minimaal 3,3 

m 

Flexibel 

Brutoverdie-
pingshoogte 
minimaal 3,6 

m 

Kantoren 

Brutoverdie-
pingshoogte 

3,6 m 

Plint 

Figuur 3.4: Verdeling 
gebouw-functies over de 
hoogte 

De commerciële functie die in dit geval gekozen wordt is de winkelfunctie. Dit vanwege het feit dat 

het gebouw zich op een belangrijke, centrale plaats in het gebied bevindt, waar iedere dag veel 

mensen zijn. Deze functie zal zich verdelen over een of twee verdiepingen met een totale hoogte van 

8 tot 10 meter (zie figuur 3.4). Voor de voorkeursstramienen van o.a. commerciële functies, zie bijlage 

I. 

3.3.3 Woningen 

De beschikbare oppervlakte voor woningen is ongeveer 24.500 m². Deze 

woningen zullen zich voornamelijk in de hogere gedeelten van het gebouw 

bevinden. Voor de grootte van de appartementen moet ongeveer 150 m² 

aangehouden worden, omdat het luxe appartementen in een duurdere klasse 

zijn. Alle woningen hebben een grote buitenruimte of loggia nodig, het liefst 

gericht op het oosten, zuiden of westen [19].  

De bruto verdiepingshoogte voor een woonfunctie is minimaal 3,30 meter [18] 

en deze functie bevindt zich bovenin het gebouw, de bovenste 10 lagen, zie ook 

figuur 3.4.  

Er moet rekening gehouden worden met de constructieve opzet van de 

woningen in relatie tot de overige functies in het gebouw. Voor de 

voorkeursstramienen van o.a. woningen, zie bijlage I en voor een overzicht van 

de prestatie-eisen voor de woonfunctie in relatie tot de kantoorfunctie, zie 

bijlage VII.  

3.3.4 Kantoren 

De beschikbare oppervlakte voor kantoren is ongeveer 18.200 m².  

Bij de constructieve opzet van de kantoren moet rekening gehouden worden 

met verschillende indelingsmogelijkheden (bijlage II) en met de overige functies 

in het gebouw. Voor de voorkeursstramienen van o.a. kantoren, zie bijlage I. In bijlage VII staat een 

overzicht van de prestatie-eisen voor de kantoorfunctie in relatie tot de woonfunctie.   

Er moet voor gezorgd worden dat op de plaatsen waar langer dan twee uur achter elkaar gewerkt 

wordt, daglicht toe kan treden. Dit legt ook beperkingen op de indelingsmogelijkheden. Een aantal 

mogelijkheden zijn gegeven in figuur 3.5, waarbij in het rechter voorbeeld het middengebied niet 

geschikt is voor kantoren, maar wel voor secundaire ruimtes als archief, liften, trappenhuizen, 

toiletten, etc.  

De eisen die door de ARBO gesteld worden met betrekking tot de afmetingen van een werkplek en 

een kantoor zijn te zien in bijlage II. Per werknemer wordt een hoeveelheid van ±20 m² bruto 

vloeroppervlak aangehouden (inclusief verkeersruimte e.d.) 

Figuur 3.5: Mogelijke indelingen voor kantoren 
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Figuur 3.6: Verschillende lagen van een gebouw 
volgens Brand. Bron: [11] 

De meeste kantoorgebruikers wensen een kantooroppervlakte van minimaal 250 m² (300 m² bvo). 

Voor kleinere gebruikers moet dit nog op te delen zijn in meerdere ruimtes die onafhankelijk van 

elkaar te gebruiken zijn [19].  

De kantoren bevinden zich in het lagere gedeelte van het gebouw, in de zes verdiepingen boven de 

plint en de bruto verdiepingshoogte van deze verdiepingen is minimaal 3,6 meter [18] (zie ook figuur 

3.4). 

3.3.5 Flexibele indeelbaarheid woningen en kantoren 

De woonfunctie en de kantoorfunctie moeten onderling uitwisselbaar zijn in een gedeelte van het 

gebouw. Dat wil niet zeggen dat bij wijze van spreken ieder jaar een andere functie in het gebouw 

geplaatst moet kunnen worden. Het wil zeggen dat het gebouw kan voldoen aan de verhouding 

woningen – kantoren die gelden op het moment dat het gebouw daadwerkelijk gebouwd gaat 

worden. Gedurende de levensduur van het gebouw kan het met enige aanpassingen relatief 

eenvoudig aangepast worden aan de vraag die op dat moment geldt.  

Het gaat hierbij om het gedeelte van verdieping 7 t/m verdieping 15 (boven de plint). De bruto 

verdiepingshoogte voor kantoren is minimaal 3,6 meter en voor woningen is deze minimaal 3,3 meter 

[18]. Bij dit gedeelte van het gebouw zal dus een bruto verdiepingshoogte van 3,6 meter 

aangehouden moeten worden, zodat beide functies in het gebouw passen. 

 

Stewart Brand [11] heeft een model ontwikkelt dat toepasbaar is voor ieder gebouw. Hij onderscheidt 

daarin zes lagen: Stuff, Spaceplan, Services, Skin, Structure, Site, zie figuur 3.6. 

 

Stuff: het meubilair; 

Space plan: functionele indeling; 

Services: schachten, leidingen e.d.; 

Skin: buitenkant van het gebouw (gevel, dak); 

Structure: constructieve structuur van het gebouw; 

Site: plaats van het gebouw 

 

Hoe verder je in het bovenstaande rijtje naar beneden  

gaat, hoe langer de levensduur van de laag is en hoe 

lastiger het gebouw aan te passen is aan veranderingen. De 

verschillende lagen oefenen invloed op elkaar uit en met behulp van dit model kan hier inzicht in 

verkregen worden. Zo ook bij het ontwerpen van het betreffende gebouw. Met behulp van dit model 

kan een flexibel indeelbaar gebouw ontworpen worden.  

Voor woningen, kantoren, commerciële ruimten, sporen etc. gelden verschillende 

voorkeursstramienen (zie bijlage I). Deze moeten op elkaar afgestemd worden. Hetzelfde geldt voor 

de prestatie-eisen van de woon- en kantoorfunctie, bijlage VII.  

3.3.6 Verticale stijgpunten 

Liftschachten [12] 

De maximale horizontale afstand tussen twee liftkernen bij kantoren is 90 meter. Voor woningen ligt 

deze maximale afstand op 60 meter. Het gebouw heeft een oppervlakte van 64,8x60,0 meter. 
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Figuur 3.7: Mogelijke plaatsingen van liftkernen 

Uitgaande van een carrévorm is dan te bepalen dat er maximaal vier liftkernen nodig zijn, zie ook 

figuur 3.7. 

 

Bij het toepassen van decentrale stijgkernen (zoals hier) gelden een aantal risico’s: 

• Er moet een heldere logistieke structuur ontworpen worden: het moet dus duidelijk zijn waar 

welke ingang is etc; 

• Grote horizontale afstanden in binnenruimten (gangen en galerijen) zorgen voor psychologische 

bezwaren en inefficiëntie; 

De grootte van de liftkernen hangt af van de hoogte van de bebouwing en van de functie (wonen, 

werken). Bij kantoorgebouwen zijn vaak meer liften nodig dan bij woongebouwen, omdat bij kantoren 

de liften vaker gebruikt worden en er meer mensen mee vervoerd moeten worden. De grootste 

liftkern zal ongeveer een kern zijn van 4 liften waar 13 personen in kunnen, met een hefvermogen 

van 1000 kg en met een snelheid van 2 m/s. Binnen de liftgroep kunnen de liften op twee manieren 

geplaatst worden: naast elkaar of tegenover elkaar. De oppervlakte die de stijgkern inneemt (inclusief 

verkeersruimte) is gemiddeld 50 m² (voor de liftberekening, zie paragraaf 4.4.1 en bijlage V). De 

diepte van de schachtput (bovenkant vloer schachtput – bovenkant vloer onderste verdieping) is 

meestal minimaal 1500 mm. Het grote probleem met betrekking tot de liften is dus het feit dat er te 

weinig ruimte onder maaiveld is om de liftputten kwijt te kunnen.  

Waar ook rekening mee gehouden moet worden met betrekking tot de liften is het vermengen van de 

functies. Het is namelijk gewenst dat de werknemers en bewoners niet met elkaar in contact komen, 

en dus onafhankelijk van elkaar hun bestemming kunnen bereiken. De liften moeten daarom 

gescheiden (kunnen) worden.   

 

Trappenhuizen 

In het gebouw moeten naast liften ook trappenhuizen geplaatst worden. Als brand optreedt, moet 

men via deze trappenhuizen kunnen vluchten en voor het overbruggen van kleine verticale afstanden 

hoeft men dan ook niet met de lift te gaan. De eisen voor de horizontale afstand tussen twee 

trappenhuizen is te zien in paragraaf 4.4.4, bij de toetsing van de plattegrond.  

Het heeft de voorkeur de trappenhuizen zo te plaatsen dat deze te zien zijn vanaf de wachtruimte bij 

de liften.  

64,80 

64,80 64,80
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Figuur 3.8: De stroming van lucht 
rondom een gebouw (schematisch), 
bron: [10] 

3.4 Technisch Programma van Eisen 

3.4.1 Bouwfysische eisen  

De volgende punten vormen aandachtspunten op het gebied van wind, geluid en daglichttoetreding 

[9]. 

 

Windhinder 

Een gebouw geeft aanleiding tot windhinder in de volgende gevallen: 

• Als het voor meer dan de helft (en minstens 15 meter) uitsteekt boven de omringende bebouwing; 

• Als de gemiddelde hoogte van de omringende bebouwing minder is dan de halve hoogte van het 

nieuw te bouwen gebouw; 

• Als het een alleenstaand gebouw is met een hoogte van meer 

dan 15 meter; 

• Als zich pleinen of andere grote open ruimten bevinden 

rondom de hoogbouw; 

• Bij onderdoorgangen en ‘hoogbouw op poten’; 

• Bij nauwe doorgangen tussen grote bouwmassa’s; 

• Bij drempelvormige bouwmassa’s met een hoogte van meer 

dan 15 tot 25 meter; 

Het gebouw dat ontworpen gaat worden, zal dus waarschijnlijk windhinder veroorzaken. Door de 

windbelasting kan een gebouw heen en weer gaan bewegen, wat hinderlijk kan zijn voor de mensen 

in het gebouw. Ook moet gekeken worden naar uitstekende balkons e.d.: de verblijfsruimte kan als 

onprettig worden ervaren als het hard waait op grote hoogte.  

De windhinder moet dus zoveel mogelijk gereduceerd worden, bijvoorbeeld door het gebouw in de 

meest overheersende windrichting (zuidwest) zo slank mogelijk te maken, door de toren op een 

groter, lager gebouw te plaatsen (waardoor je een drempel creëert), door het toepassen van luifels op 

stragische plaatsen of door het plaatsen van groen (bomen). Deze laatste aspecten om de windhinder 

te beperken voor mensen die zich buiten het gebouw op maaiveld bevinden.   

 

Zon- en daglichttoetreding 

Het gebouw mag geen hinderlijke zonreflecties veroorzaken naar zijn omgeving of naar andere delen 

van het gebouw en moet zo zijn gesitueerd en ontworpen dat geen hinderlijke zonreflecties zullen 

optreden door andere gebouwen of bv. wateroppervlakken. 

Voor de lichttoetreding is het wenselijk de kantoren en woningen in oost-westrichting te oriënteren. 

Zo kan in alle vertrekken zonlicht binnentreden, wat met een oriëntatie in noord-zuidrichting niet zo is. 

Bij woningen is de zonlichttoetreding meer van belang dan bij kantoren. Bij kantoren geldt namelijk 

als voornaamste eis dat er daglicht binnen moet kunnen treden.  

Op de treinperrons onder het gebouw moet ook daglicht toetreden. Op deze manier kan de sociale 

veiligheid gewaarborgd worden en kan de reiziger zich beter oriënteren [20].  

 

Geluid 

In het gebouw moet zo min mogelijk geluidsoverlast optreden. De eisen in het Bouwbesluit [18] zijn 

met name streng met betrekking tot de woningen. De woningscheidende vloeren en wanden moeten 
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geluiddicht zijn. Ook moet rekening gehouden worden met overlast van liften, overige installaties en 

verkeersruimten en met geluidsoverlast van de treinen en stationsgeluiden.  

3.4.2 Installatietechnische eisen 

De leidingenstructuur in het gebouw moet zo flexibel mogelijk zijn. Dat wil zeggen dat men eenvoudig 

bij de leidingen moet kunnen komen om deze aan te passen of te verleggen. Dit heeft dus 

consequenties voor de wanden en vloeren die toegepast worden. Als hier rekening mee gehouden 

wordt, zijn de plattegronden van een gebouw beter aanpasbaar. Bij woningen geldt dat de bewoners 

graag hun eigen verwarming willen regelen en dat ieder appartement verschillende natte cellen heeft.  

Bovenstaande aspecten kunnen bijvoorbeeld door middel van leidingschachten, verlaagde plafonds en 

holle vloeren of wanden opgelost worden.  

Ook moet ruimte gereserveerd worden voor de installaties voor de liften, verwarming, airconditioning 

etc. Deze ruimtes moeten ruim en hoog genoeg zijn en moeten goed bereikbaar zijn voor personeel 

en voor de aan- en afvoer van apparaten en onderdelen daarvan. 

3.4.3 Constructieve eisen 

De constructie van het gebouw moet voldoen aan de eisen die gesteld worden door de normen. 

 

Om het station en de perrons overzichtelijk te houden en de reizigers zich veiliger te laten voelen, 

mogen geen of zo min mogelijk steunpunten op de perrons geplaatst worden. Het gebouw kan op vier 

plaatsen de krachten afdragen, namelijk op de vier tunnelwanden. Op deze manier wordt een goede 

kwaliteit van het station bereikt.  

De kwaliteit van de constructie vormt een tegenstrijdigheid met het begrip flexibiliteit. Om een goede 

flexibiliteit te kunnen realiseren kan het soms praktisch zijn een aantal constructieonderdelen te 

overdimensioneren. Vanuit het oogpunt van kwaliteit (daglicht en eventuele kolommen op de perrons) 

is het wenselijk een zo slank mogelijke constructie te ontwerpen met zo min mogelijk steunpunten. 

Vanuit het oogpunt van de fundering en de zettingsverschillen is het wenselijk het gebouw zo licht 

mogelijk te maken en de belasting zo gelijkmatig mogelijk op de diepwanden te plaatsen. Dit laatste 

zou kunnen door veel steunpunten te plaatsen, wat weer nadelig is voor de kwaliteit. 

 

Overdrachtsconstructie 

Om de belastingen uit de bebouwing af te kunnen dragen naar de fundering, is het nodig een 

overdrachtsconstructie toe te passen. Deze overdrachtsconstructie brengt de krachten over naar de 

vier tunnelwanden. Het toepassen van een constructie waarbij de krachten alleen op de buitenste 

twee tunnelwanden terechtkomen is niet gunstig vanwege de krachtsverdeling, de zettingen in de 

tunnels en vanwege de zettingsverschillen die op kunnen treden ten opzichte van de omliggende 

bebouwing. Meer steunpunten dan vier is mag niet, omdat dan kolommen op de perrons geplaatst 

zouden worden.  

 

Stabiliteit 

Om de horizontale vervorming van het gebouw te beperken zijn stabiliteitsvoorzieningen nodig. Bij dit 

gebouw zijn de mogelijkheden voor deze stabiliteitsvoorzieningen beperkt: de diepwanden waarop 

gefundeerd moet worden, hebben een hart-op-hart afstand van 21,60 meter. Daardoor is het lastig 
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om de stabiliteit loodrecht op de diepwanden te waarborgen. Evenwijdig aan de tunnelrichting kunnen 

de stabiliteitselementen eventueel op de diepwand geplaatst worden.  

 

Horizontale verplaatsing 

Het verschil in horizontale verplaatsing van de schacht ter plaatse van de liftkooi mag niet meer zijn 

dan 5 à 10 mm. Het gaat dan om het verschil tussen boven- en onderkant van de kooi. Dit vanwege 

het deurmechanisme en het schranken van de deuren. 

Ook mag de totale uitbuiging / frequentie van het gebouw niet te groot worden, omdat de bewoners 

dat niet prettig vinden. Mensen zijn gevoelig voor bewegingen, zeker in liggende (slapende) houding. 

De maximale uitbuiging van de toren is 0,002 x 100.000 = 200 mm.  

 

Dilataties 

De constructie moet de spanningen en vervormingen in horizontale richting ten gevolge van de 

temperatuur op kunnen nemen. Hiervoor moeten dilataties aangebracht met een hart op hart afstand 

van ongeveer 60 meter. Het gebouw heeft echter een breedte van maximaal 64,80 meter, wat het 

toepassen van dilataties niet echt noodzakelijk maakt. 

Geveldelen die gesteld worden op de liggers, moeten ook in hoogterichting gedilateerd worden. Deze 

dilatatievoeg moet dan minimaal net zo breed zijn als de doorbuiging van het bovenliggende geveldeel 

[13]. 

 

Fundering 

Zoals eerder gezegd bestaat de fundering uit vier diepwanden. Het voordeel van stapeldok op het 

gebied van de fundering is het feit dat er een erg diepe bouwput is waardoor veel opwaartse druk 

ontstaat. Hierdoor kunnen een aantal verdiepingen op de tunnels gebouwd worden, zonder dat daar 

veel problemen ontstaan met betrekking tot het gewicht. Het gebouw is echter wel asymmetrisch, 

waardoor de druk op de fundering niet overal gelijk is.  

3.5 Overige voorwaarden 

Naast alle bovenstaande voorwaarden zijn er nog een aantal eisen met betrekking tot het onderhoud 

en de uitvoering van het gebouw. 

3.5.1 Onderhoud 

• De toegepaste materialen moeten zo weinig mogelijk onderhoud vergen; 

• Daar waar glas toegepast wordt, moet dit goed bereikbaar zijn voor schoonmaakwerkzaamheden; 

• Bij de detaillering moet rekening gehouden worden met de bereikbaarheid van bouwdelen voor 

schoonmaak en vervanging;  

• Er moet zoveel mogelijk duurzame materialen toegepast worden 

3.5.2 Uitvoering 

• Er moet rekening gehouden worden met de uitvoeringsmogelijkheden met betrekking tot het 

werken op grote hoogtes en boven infrastructuur.  

• Het liefst moet zo snel mogelijk nadat gestart kan worden met de bebouwing, de begane 

grondvloer klaar zijn, zodat er een ‘normale’ bouwplaats ontstaat.  
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• In verband met de economische haalbaarheid en de gewenste eenvoud van uitvoering, dient er 

gestreefd te worden naar het toepassen van standaardcomponenten in een modulaire maat.  
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4. Ruimtelijk Ontwerp 
In dit hoofdstuk zal ingegaan worden op het ruimtelijk ontwerp. Daarbij komen de hoogteverdeling 

van het gebouw, de keuze van de stramienmaat en de inpassing van het programma aan de orde. 

Vervolgens wordt de indeling behandeld met als onderdelen de verticale stijgpunten, de installaties, 

schachten en leidingen, de plattegronden en de brandveiligheid. Tenslotte wordt nog gekeken naar de 

beste positie van de hoogbouwtoren binnen het gebouw met betrekking tot de daglichttoetreding in 

het gebouw en wordt ingegaan op de daglichttoetreding op de treinperrons.  

4.1 Hoogteverdeling, gebouwvorm 

Alle gebouwen van Composer hebben drie verschillende hoogtes: 30, 60 en 100 meter hoog (figuur 

4.1). De functies zijn daar als volgt in verdeeld:   

• de plint, met daarin de commerciële functies en de ontsluiting van de bovenliggende 

verdiepingen. Dit gedeelte heeft een hoogte van 0 tot 10 meter; 

• het kantorengedeelte, van 10 t/m 30 meter; 

• het flexibel indeelbaar gedeelte, van 30 t/m 60 meter; 

• het woongedeelte, van 60 t/m 100 meter. 

Voor de inpassing van het aantal vereiste vierkante meters en de bepaling van het aantal 

verdiepingen, zie paragraaf 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De footprint van het gebouw is nagenoeg vierkant. Deze kan echter niet voor 100% bebouwd worden, 

omdat in dat geval het gebouw veel te diep wordt. Er kan te weinig daglicht binnentreden, waardoor 

veel ruimte ontstaat die niet geschikt is voor kantoren en appartementen. Het grootste gedeelte van 

de plattegrond zou dan ingericht moeten worden als secundaire ruimte, wat economisch niet 

verstandig is. In Nederland geldt namelijk als eis voor kantoren dat de werkplek zich op maximaal 7 

meter van de daglichtopening mag bevinden. De oplossing voor dit probleem is het toepassen van een 

carrévorm, met een grote vide in het midden. In figuur 4.2 staan beide situaties getekend. Het groene 

gedeelte laat zien waar wel kantoren gerealiseerd kunnen worden en het rode gedeelte laat zien waar 

dit niet mogelijk is en waar dus secundaire ruimtes geplaatst moeten worden. Uit deze figuur blijkt dat 

bij de carrévorm veel meer bruikbare ruimte aanwezig is dan  bij de massieve vierkante vorm. 

  

 Figuur 4.1: Hoogteverdeling bouwlocatie
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Door het toepassen van de carrévorm is het ook veel eenvoudiger om daglichttoetreding op de 

treinperrons mogelijk te maken. In de linker situatie wordt dit met name moeilijk voor de middelste 

tunnel.  

 

De footprint van de toren van 100 meter hoog vormt een kwart van het carré, de laagbouw van 30 

meter hoog beslaat eveneens een kwart van het carré. De overige twee kwart heeft een hoogte van 

60 meter. Deze volumes zijn op verschillende manieren aan elkaar te koppelen binnen het carré (zie 

bijlage XII en figuur 4.3). 

De eerste twee mogelijkheden uit figuur 4.3 zijn met betrekking tot de afdracht van de krachten uit de 

bovenbouw naar de tunnelwanden niet handig. De grens tussen twee verschillende hoogtes bevindt 

zich daar tussen twee tunnelwanden, wat zorgt voor een asymmetrisch verdeelde belasting op de 

overdrachtsconstructie (zie bijvoorbeeld de dikgedrukte lijn bij variant 2). Bij de derde variant bevindt 

de grens tussen twee volumes zich op de tunnelwand.  

De eerste twee varianten zijn ook niet optimaal met betrekking tot eventuele stabiliteitswanden: De 

grens tussen twee volumes (bijvoorbeeld A en B) kan hier niet als stabiliteitswand fungeren, omdat 

deze zich niet op de diepwanden bevinden. Bij de derde variant is dit eventueel wel mogelijk. Als de 

stabiliteit uit de gevel gehaald wordt (loodrecht op de diepwanden), is variant 3 ook beter, omdat 

daar tussen twee diepwanden de hoogte van het gebouw hetzelfde blijft (zie de dikgedrukte lijn bij 

variant 3), terwijl bij variant 1 en 2 een hoogteverschil ontstaat tussen twee wanden (zie de 

Figuur 4.3: Mogelijke verdeling bouwvolumes; de horizontale strepen zijn de tunnelwanden

B  

A  
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A A

B

VARIANT 1 VARIANT 2 VARIANT 3 

diepwand

diepwand

diepwand

diepwand

 

Figuur 4.2: Daglichttoetreding volledig bebouwd – niet-volledig bebouwd.  
Groen = genoeg daglichttoetreding: kantoor of woning; 
Rood = niet genoeg daglichttoetreding: secundaire ruimte
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dikgedrukte lijn bij variant 2). De keuze is daarom gevallen op de plaatsing van de volumes volgens 

variant 3. 

Het heeft de voorkeur om de volumes van 60 meter hoog aan weerszijden van het 100 meter hoge 

gedeelte te plaatsen: De krachten op de overdrachtsconstructies en op de diepwanden zijn op deze 

manier het meest gelijkmatig verdeeld; de overgang van hoogbouw naar laagbouw is niet zo abrupt. 

Ook met betrekking tot de liftkernen heeft dit de voorkeur: het aantal liften per kern is gelijk (namelijk 

vier stuks, zie paragraaf 4.4.1). Als de laagbouw van 30 meter zich direct naast de hoogbouw van 100 

meter zou bevinden, bevinden zich in de kernen twee, vier en zes liften. De twee delen van 60 meter 

hoog aan weerszijden van de toren biedt daarnaast ook voordelen met betrekking tot stabiliteit. 

Indien deze uit de gevel gehaald wordt, is de toren op deze manier stijver dan wanneer het laagste 

deel zich direct naast de toren bevindt.  

De uiteindelijk gekozen vorm is te zien in figuur 4.4. 

4.2 Stramienen 

Deze paragraaf gaat over de bepaling van de diepte van het gebouw en van de hart-op-hartafstand 

van de kolommen in het gebouw.  

 

Opdat de plattegrond in twee richtingen hetzelfde kan zijn (zie 

plattegrond, paragraaf 4.4.3), is het praktisch om in twee richtingen 

dezelfde kolomafstand aan te houden. De hart-op-hartafstand van 

de tunnelwanden is 21,60 meter. Deze 21,60 meter moet dan 

onderverdeeld worden in een stramienmaat die zowel voor kantoren 

als voor woningen geschikt is. Dit kan bijvoorbeeld door een 

kolomafstand van 4 x 5,40 meter of 3 x 7,20 meter toe te passen. 

Een ander punt waarmee ook nog rekening gehouden moet worden 

is dat er voldoende daglicht in de ruimtes en op de perrons kan 

komen en dat het gebouw dus niet te diep wordt.   
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        Figuur 4.5: indeling kantoor

Figuur 4.4: Gekozen vorm van het gebouw 
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Voor kantoren is een stramien van 7,20 meter een goede maat. De gebouwdiepte wordt in dat geval 

14,40 meter, wat de volgende indeling inhoudt: 7,20 meter kantoor – 1,80 meter gang – 5,40 meter 

kantoor (figuur 4.5). Een woning past ook goed in dit stramien, zie ook bijlage I [7].  

 

Een gebouw met een diepte van 2 x 5,40 meter is te ondiep: de verhouding tussen kantoorruimte en 

overige ruimtes (gangen, liften, trappenhuizen, toiletten, installatieruimte) is oneconomisch. Er is te 

weinig kantoorruimte mogelijk vergeleken met de overige ruimtes.  

Een gebouw met een diepte van 3 x 5,40 meter is te diep voor een kantoor en een woning: er kan 

niet genoeg daglicht binnendringen (bijlage I [7]). Ook komt er op deze manier minder daglicht in de 

ruimtes op de lager gelegen verdiepingen en in de buitenste tunnels.   

 

Een variant op het voorgaande is een gebouwdiepte van 12,60 meter, met zowel een stramienmaat 

van 7,20 meter als een van 5,40 meter. Dit houdt de volgende kantoorindeling in: 5,40 meter kantoor 

– 1,80 meter gang – 5,40 meter kantoor. Een woning past ook in dit stramien. Het probleem met deze 

stramienindeling is echter het verschil tussen bovenbouw en tunnels. Er komen op deze manier 

namelijk drie stramienen voor in het gebouw: 5,40 meter, 7,20 meter en 9,00 meter (figuur 4.6).  

 

Bovenstaande overwegingen hebben geleid tot de keuze voor een stramienmaat van 7,20 meter in 

beide richtingen. In figuur 4.7 is dit getekend.  
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Figuur 4.6: Stramienmaten 7,20 meter, 5,40 meter en 9,00 meter in twee richtingen
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4.3 Inpassing programma  

In het gebouw moeten zowel kantoren als woningen en voorzieningen geplaatst worden. De eisen 

voor het aantal vierkante meters in het gebouw zijn te zien in tabel 3.1. De aantallen vierkante meters 

uit deze tabel moeten in het gebouw ingepast worden. De bruto verdiepingshoogte die daarbij 

aangehouden wordt voor een kantoor is 3,6 meter. Voor een woonverdieping is dit minimaal 3,3 

meter zijn [18]. In het gedeelte van het gebouw waar beide functies voor kunnen komen (flexibel 

gedeelte), wordt uitgegaan van de grootste van beide hoogtes, dus 3,6 meter. In tabel 4.1 zijn de te 

realiseren vloeroppervlaktes omgerekend naar gebouwhoogte en aantallen verdiepingen. Het 

resulteert in een gebouw met 27 of 28 verdiepingen (25 of 26 verdiepingen boven de plint). 

 

 

 Functie # verd. Hoogte 

(Cumulatief) 

Vloeroppervlak

Plint Voorzieningen 2 10 m 5800 m²

t/m 30 m Kantoren (h = 3,6 m) 6 31,6 m 17400 m²

30 t/m 60 m Kantoren / Woningen  

(h = 3,6 m) 

9 64,0 m 19600 m²

60 t/m 100 

m 

Woningen (3,3 m of 3,6 m) 

 

10 (h=3,6m) 

of 

11 (h=3,3m) 

100 m 7200 m²

            of 

8000 m²

Totaal  27 of 28 100 m 50000 m²

(of 50800 m²)

 

Hieruit blijkt dat de vereiste vloeroppervlakte, te weten 48.000 m² ook goed in het gebouw passen als 

de verdiepingshoogte bij woningen 3,6 meter is. Daarom wordt voor deze optie gekozen. Dit heeft 
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Tabel 4.1: Aantal verdiepingen en aantal m² 

Figuur 4.7 Stramienmaat van 7,20 meter in twee richtingen
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ook voordelen voor de constructie en de gevelbekleding: de elementen hebben op deze manier  

allemaal dezelfde afmetingen, waardoor grotere repetitie mogelijk is.  

 

In een later stadium van het afstudeerproces bleek dat de vereiste vloeroppervlakte veel minder groot 

is dan hier aangenomen (zie bijlage VIII). Als uitgangspunt voor dit ontwerp zijn echter de 

oorspronkelijke oppervlaktes aangehouden. De uiteindelijke situatie is te zien in figuur 4.8. In deze 

figuur staan de hoogtes en de stramienmaten aangegeven. Waarom voor deze opstelling van de 

gebouwvolumes ten opzichte van de zon is gekozen, staat beschreven in paragraaf 4.5.  

 

                                

4.4 Indeling 

Deze paragraaf behandelt de indeling van het gebouw: de verticale ontsluitingen, installaties, 

schachten en leidingen, plattegronden en brandveiligheid (vluchtroutes en loopafstanden). 

4.4.1 Verticale ontsluitingen 

In het gebouw moeten zowel liften als (vlucht)trappenhuizen geplaatst worden. Het is het best als 

deze vlakbij elkaar geplaatst worden.  

 

Liften 

De liften kunnen op verschillende plaatsen in het gebouw gesitueerd worden. De meest efficiënte 

plaats voor de liftkern blijkt in de hoeken van het atrium te zijn (figuur 4.9). De liftkernen, 

installatieruimtes en verkeersruimtes nemen namelijk veel plaats in beslag. Door de liftkernen in de 

hoeken van het atrium te plaatsen, blijft meer vloeroppervlakte beschikbaar voor de kantoor- en 

woonfunctie.  
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Figuur 4.8: Uiteindelijke situatie met hoogtes en stramienmaten
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De kantoren en woningen dienen ontsloten te worden met een of meerdere liften. Voor de 

loopafstanden tot aan de liften en de afmetingen ervan gelden een aantal eisen. Deze eisen staan 

vermeld in bijlage V. Ook de berekening van het aantal liften en de capaciteit ervan zijn terug te 

vinden in deze bijlage.   

De conclusies van de liftberekening uit bijlage V staan weergegeven in figuur 4.10. Daarbij geldt het 

volgende: 

Figuur 4.10: Plaatsing liftkernen 
Groen: Liften 10,0 t/m 31,60 meter;  
Blauw: Liften 31,60 t/m 64,0 meter; 
Geel: Liften 64,0 t/m 100,0 meter;  
Rood: Trappenhuis 

Figuur 4.9: Liftkern in de hoek van het atrium; 
stramienmaat 7,20 meter 
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KERN 1:  Vier liften:  Twee liften voor kantoren (10 t/m 31,6 meter, groen) 

    Twee liften voor kantoren / woningen (31,6 t/m 60,4 meter, blauw) 

KERN 2: Vier liften: Twee liften voor kantoren / woningen (31,6 t/m 60,4 meter, blauw) 

    Twee liften voor woningen (60,4 t/m 100 meter, geel) 

KERN 3:  Vier liften: Twee liften voor kantoren (10 t/m 31,6 meter, groen) 

    Twee liften voor kantoren / woningen (31,6 t/m 60,4 meter, blauw) 

 

Voor de liften is een liftput vereist. Onder maaiveld is niet genoeg ruimte om deze liftputten te 

plaatsen, tussen maaiveld en tunneldak is namelijk slechts een ruimte van 1,5 meter hoog aanwezig, 

terwijl bij de meeste van de gekozen liften een putdiepte van minstens 1600 mm nodig is. De entree 

van de liften bevinden zich dan ook op de tweede verdieping van de plint. Vanaf maaiveld worden de 

mensen via roltrappen naar dit niveau gebracht. Voor senioren en invaliden wordt een kleine lift 

aangebracht. Dit principe is vaker toegepast, bijvoorbeeld bij het ministerie van VROM in Den Haag 

(figuur 4.11, [12]). Daar geldt de vierde verdieping als ‘verdeelstraat’ (zie hiervoor de rode lijn in de 

figuur). Met roltrappen wordt men in twee stappen naar deze verdieping gebracht. Voor senioren en 

invaliden zijn kleine liften aangebracht. 

 

 

 
 

 

 

Figuur 4.11: Liften in het ministerie van VROM, Den Haag [12]. Met de rode lijn is de ‘verdeelstraat’ aangegeven 
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Trappenhuizen 

Naast liften zijn er ook trappenhuizen nodig (rode kleur in figuur 5.10): om een kleine verticale 

afstand te overbruggen, maar ook als vluchtroute. De bruto vloeroppervlakte die ontsloten wordt door 

een trappenhuis is ongeveer 725 m² (een kwart van het totale vloeroppervlak). In tabel 4.2 zijn de 

eisen te zien die gelden voor de woonfunctie of kantoorfunctie met een totale oppervlakte van meer 

dan 600 m² [18], dus de categorie waarin het gebouw valt. Voor de flexibele verdiepingen dienen de 

eisen voor de woon- en de kantoorfunctie (te zien in de eerste en tweede kolom) met elkaar 

vergeleken te worden. Van beide waarden moet dan de uiterste waarde aangehouden worden. Deze 

waarde staat vermeldt in de laatste kolom. 

 

 

 Woonfunctie Kantoorfunctie Flexibel 

Minimum breedte trap 1,2 meter 1,1 meter 1,2 meter 

Minimum vrije hoogte boven de trap 2,3 meter 2,1 meter 2,3 meter 

Maximale hoogte trap 4 meter 4 meter 4 meter 

Maximale aantrede t.p.v. klimlijn 0,24 meter 0,21 meter 0,21 meter 

Maximale hoogte optrede 0,185 meter 0,21 meter 0,185 meter 

Minimale afstand tussen klimlijn en 

zijkant trap 

0,3 meter 0,3 meter 0,3 meter 

Minimale afmetingen bordes 1,2 x 1,2 meter 1,1 x 1,1 meter 1,2 x 1,2 meter 

 

In totaal zijn vier trappenhuizen nodig, in iedere hoek een. De trappenhuizen wordt uitgevoerd als 

vluchttrappenhuizen met dubbele helix (zie paragraaf 4.4.4). De minimale afmetingen van het 

trappenhuis zijn dan te berekenen: 

 

Aantal optredes: 3,60 meter / 0,185 = 20 stuks 

Breedte: Trapbreedte: 2 x 1,2 meter =   2,4 meter 

Lengte:  Bordes: 2 x 1,2 meter =   2,4 meter 

  Aantredes: 19 x 0,21 meter =   4,0 meter 

De minimale afmetingen zijn dus 2,4 x 6,4 meter.  

4.4.2 Installaties, schachten en leidingen 

In het gebouw moet voldoende ruimte voor leidingen en luchtkanalen aanwezig zijn. Hier is gekeken 

naar de benodigde doorsnedes van de riolering, de afvalstortkokers, schachten voor de 

luchtbehandeling en de oppervlakte van de installatieruimtes. 

 

Riolering [23] 

Voor riolering in hoogbouw geldt dat er per leidingschacht meerdere standleidingen aangebracht 

moeten worden. Zo kunnen bijvoorbeeld oneven verdiepingen op de ene leiding aangesloten worden 

en even verdiepingen op de andere leiding. Deze leidingen moeten wel op iedere verdieping 

gekoppeld worden om drukverschillen op te heffen. Een andere mogelijkheid is om per functie een 

standleiding te gebruiken. De gemiddelde doorsnede van een leiding is 27 tot 190 mm.  

 

Tabel 4.2: Eisen voor afmetingen van trappenhuizen
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Afvalstortkokers 

De luxe appartementen worden per vier appartementen voorzien van een afvalstortkoker. Zo hoeven 

de bewoners niet met hun afval in de lift te staan. De doorsnede van een dergelijke koker moet 

minstens 0,5 m² zijn. Naast deze oppervlakte moet ook nog ruimte gereserveerd worden bij de 

stortkoker, zodat de bewoners hun afval weg kunnen gooien en zodat monteurs goed bij de koker 

kunnen in het geval van onderhoud en reparatie. Tenslotte moet er nog ruimte gereserveerd worden 

voor de installatie die bij het afvalsysteem hoort.  

 

Luchtkanalen [24] 

Voor het oppervlakte aan luchtkanalen is een berekening gemaakt. Deze is te zien in bijlage IX. Uit 

deze berekening komt naar voren dat er in totaal 5 m² kanaaldoorsnede nodig is per kwart 

verdieping. Daarnaast is er nog ruimte om de kanalen nodig zodat de installateurs bij de kanalen 

kunnen komen voor reparaties en onderhoud.  

 

Naast deze ventilatiekanalen, riolering en afvalstortkokers, komt er ook nog installatieruimte bij voor 

de airconditioning, gas, water, electra etc. Ook moeten de installateurs moeten bij alle installaties 

kunnen komen voor reparaties en onderhoud. In totaal zal daarom per kwart verdieping ongeveer 30 

tot 35 m² aan installatieruimte nodig zijn.  

4.4.3 Plattegronden 

Binnen het gekozen stramien moeten zowel een woonindeling als een kantoorindeling geplaatst 

kunnen worden, zodat de functies goed gestapeld kunnen worden en om de flexibele indeling 

mogelijk te maken.  

 

Het heeft de voorkeur de liften, trappenhuizen en installatieruimtes vlakbij elkaar te situeren. Deze 

functies moeten dan op een logische manier ten opzichte van elkaar geplaatst worden: het 

(vlucht)trappenhuis moet bijvoorbeeld te zien zijn vanuit de wachtruimte voor de liften. Ook is het 

prettig als de looproute binnen een kantoor of appartementencomplex niet dwars door de 

wachtruimte voor de liften loopt.  

 

Woningen 

De gemiddelde grootte van een gewoon appartement is 90 tot 120 m². Voor luxere appartementen 

wordt een oppervlakte van 120 tot 150 m² aangehouden. Van appartementen met afmetingen boven 

150 m² worden vaak maar enkele gerealiseerd (penthouses). In dit project wordt een oppervlakte van 

130 tot 150 m² aangehouden voor de appartementen, dus vier appartementen per compartiment.  

De gemiddelde grootte van de verschillende ruimtes in een normaal appartement is te zien in tabel 

4.3 [21]. De totale vloeroppervlakte is dan 103,5 (twee slaapkamers, kleine badkamer en loggia) tot 

125 m² (drie slaapkamers, grote badkamer en loggia). Voor luxe appartementen moeten de 

oppervlaktes dus iets groter aangehouden worden. 
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Functie Oppervlakte  

Hal 9 m²  

Woonkamer 40 m² Minimale breedte 5 meter 

Keuken 8 m²  

Berging / Bijkeuken 8 m²  

Hoofdslaapkamer 18 m²  

2e (en 3e) slaapkamer 10 m²  

Badkamer  4,5 tot 12 m² Per appartement 1 of twee toiletten  

Balkon / Loggia 6 tot 10 m² Minimale diepte 2 meter 

 

Kantoren 

De kantoorruimtes moeten aan de gevel geplaatst worden, zodat op de werkplekken genoeg daglicht 

binnen komt. Dit betekent dat het bureau niet verder dan 7 meter van de gevel af mag staan.  

Vergaderruimtes, archiefruimtes, toiletten en dergelijke mogen zich midden in het gebouw bevinden. 

Per werknemer wordt 20 m² bruto vloeroppervlakte aangehouden [8]. Dat houdt in dat er in een 

kwart van het gebouw (oppervlakte 725 m²) 36 mensen werken.  

Wat betreft sanitair geldt voor de kantoorfunctie dat per 360 m² kantooroppervlakte minstens een 

toiletruimte aanwezig moet zijn. In deze toiletruimte moet voor iedere 15 werknemers tenminste 1 

toilet aanwezig zijn en bij meer dan 10 werknemers moeten de toiletten naar sekse gescheiden 

worden [8]. Deze eis houdt in dat er in een kwart van de verdieping in totaal vier toiletten moeten 

zijn, gescheiden naar sekse.  

 

 

 
Figuur 4.12: Plattegrond variant 1 
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Tabel 4.3: Oppervlakte verschillende ruimtes in een appartement
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Er zijn een aantal principe-plattegronden ontwikkeld, deze zijn te vinden in bijlage XI. Het zijn er drie, 

te weten variant 1, variant 2 en variant 3. Variant 1 (tekening XI.1) heeft een centrale hal met daarin 

de liften, trappenhuis en installatieruimte. Van hieruit zijn alle kantoorruimtes of appartementen 

bereikbaar. Bij variant 2 (tekening XI.2) liggen liften, trappenhuis en installatieruimte ook centraal, 

maar de installatieruimte ligt nu op een prominente plaats aan de gevel. Dit is ongunstig, op deze 

plaats is het beter om kantoorruimte of woonruimte te realiseren. Ook is bij deze variant vergeleken 

met variant 1 bij de kantoren veel meer secundaire ruimte aanwezig waar geen daglicht komt. Variant 

3 (tekening XI.3) heeft een ander soort opzet: er zijn twee trappenhuizen en er is een lange gang 

aanwezig om de appartementen te onsluiten. Het heeft echter de voorkeur luxe appartementen niet 

als galerijflat uit te voeren, maar deze variant lijkt er wel op. Ook het principe van de twee 

trappenhuizen als twee vluchtwegen/ ontsluitingsmogelijkheden is niet ideaal: de trappenhuizen zijn 

niet te zien vanuit de liften, terwijl dit wel gewenst is. Een derde nadeel is dat bij variant 3 meer 

secundaire ruimte bij de kantoorindeling aanwezig is vergeleken met variant 1.  

 

Uit het bovenstaande blijkt dat variant 1 de voorkeur heeft.  Bij variant 1 is het trappenhuis tegenover 

de liftkern gesitueerd. Naast deze liftkern bevindt zich de installatieruimte van 39 m². Eromheen 

bevinden zich 4 appartementen of de kantoorfunctie. Zie ook figuur 4.12 (gelijk aan tekening XI.1). 

Een mogelijke indeling voor de appartementen van variant 1 is getekend in figuur 4.13.  
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Figuur 4.13: Indeling appartementen in variant 1
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4.4.4 Brandveiligheid  

In deze paragraaf zal de plattegrond uit figuur 4.12 getoetst worden aan de eisen die gelden voor het 

vluchten uit (hoge) gebouwen [5,6,18]. Zowel voor de woonfunctie als voor de kantoorfunctie zal 

gekeken worden of de loopafstanden en vluchtwegen voldoen. De vier L-vormige gebouwdelen, zoals 

die steeds zijn aangehouden, vormen de vier brandcompartimenten. De scheidingen tussen deze vier 

gebouwdelen, dus de plaatsen waar de hoogte van het gebouw verandert, vormen de grenzen van de 

compartimentering en worden uitgevoerd als dichte wanden met eventueel een vluchtdeur.   

 

Woningen 

- De grootte van het brandcompartiment mag maximaal 1000 m² zijn. Van deze oppervlakte mag 

maximaal 800 m² voor appartementen gebruikt worden. De grootte van het brandcompartiment is in 

dit gebouw 780 m² (inclusief liftkern). Dit is kleiner dan de vereiste 1000 m², dus dat voldoet. De 

totale oppervlakte van de appartementen is 585 m², wat kleiner is dan de maximale 800 m², dus dit 

voldoet ook; 

- Het brandcompartiment moet onderverdeeld worden in één of meerdere subbrandcompartimenten. 

In dit gebouw zijn de appartementen subbrandcompartimenten / rookcompartimenten; 

- De maximale loopafstand in een appartement tot de voordeur van dit appartement is 20 meter. De 

eis is maximaal 20 meter, dus dit voldoet; 

- Vanaf de toegang van een subbrandcompartiment (de voordeur) moeten twee rookvrije vluchtroutes 

beginnen. Bij indelingsvariant 1 gebeurt dit door een vluchttrappenhuis met dubbele helix en 

voorportalen toe te passen. Dit principe wordt erg vaak toegepast bij hoge woontorens, zie tabel 4.4; 

 

 

 

- De maximale loopafstand van de toegang van het subbrandcompartiment (de voordeur) tot een 

toegang van het vluchttrappenhuis is in dit gebouw 6 meter, wat minder is dan de maximale afstand 

van 45 meter; 

Voorbeeldproject # verdiepingen Mogelijke vluchtroute 
Chassé woontorens, Breda 
 

13 verdiepingen 
flexibele indeling 

Centraal trappenhuis, uitgevoerd als dubbele 
helix: 1 komt uit op de binnentuin, de andere in 
de hal.  

Panoramique, Almere 
 

17 verdiepingen Centraal trappenhuis, op overdruk ontworpen. 
Dit komt niet vaak voor bij woningen  

IJ-toren, Amsterdam 
 

20 verdiepingen Centraal trappenhuis, uitgevoerd met dubbele 
helix en voorportalen 

La Fenêtre, Den Haag 
 

18 verdiepingen  
flexibele indeling 

Trappen uitgevoerd als dubbele helix met 
voorportalen 

Hoge Heren, Zaltbommel 
 

34 verdiepingen Veiligheidstrappenhuis: ligt aan het einde van 
de gang en is van buitenaf bereikbaar 

Arenatoren, Amsterdam 
 

48 verdiepingen Twee vluchttrappenhuizen met voorportaal en 
dubbele helix, ook geschikt voor kantoren 

Montevideo, Rotterdam 
 

151 meter Vluchttrappenhuis met dubbele helix en 
voorportalen. 

Weenacenter, Rotterdam 
 

100 meter Twee trappenhuizen 

Tabel 4.4: Vluchtwegen in bestaande woontorens [22] 
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- Bij hoge gebouwen moet een van de liften uitgevoerd worden als brandweerlift. De maximale 

afstand tussen deze lift en de woning mag 90 meter zijn en is in dit geval 15 meter.  

CONCLUSIE: Indelingsvariant 1 voor woningen voldoet met betrekking tot de brandveiligheid. 

 

Kantoren 

- De grootte van het brandcompartiment is 780 m² (inclusief de liftkern). Dit is kleiner dan de eis die 

staat op een maximale grootte van 1000 m², dus dit voldoet; 

- Een brandcompartiment is opgedeeld in één of meer rookcompartimenten. Bij dit gebouw zijn de 

brandcompartimenten de rookcompartimenten. De brandcompartimenten zijn dus niet verder 

onderverdeeld;  

- De loopafstand vanaf een punt in het rookcompartiment tot aan de toegang van dit 

rookcompartiment (de branddeuren tussen twee compartimenten) is maximaal 28 meter. De eis staat 

op maximaal 45 meter, dus dit voldoet;  

- Er moeten twee vluchtroutes aanwezig zijn vanuit ieder punt in het compartiment. Hier zijn dat het 

vluchttrappenhuis met dubbele helix dat zich in het rookcompartiment bevindt en het 

vluchttrappenhuis in het naastgelegen rookcompartiment, te bereiken via de branddeur; 

- De loopafstand naar een vluchttrappenhuis mag maximaal 30 meter zijn. In dit gebouw is de hart-

op-hart afstand tussen twee trappenhuizen 36 meter, dus de maximale loopafstand tot een 

trappenhuis is 18 meter. Dit is dus ook goed.  

CONCLUSIE: Indelingsvariant 1 voor kantoren voldoet met betrekking tot de brandveiligheid. 

4.5 Positie hoogbouwtoren met betrekking tot daglichttoetreding 

Het heeft de voorkeur dat appartementen aan twee kanten daglicht binnenkrijgen en dat er zoveel 

mogelijk zonlicht binnen kan treden. Dit hangt af van de positie van de hoogbouwtoren in het geheel. 

Deze toren moet zich wel aan de Minervalaan bevinden, om aan het vereiste ‘dambordpatroon’ van 

hoogbouwtorens te kunnen voldoen (zie figuur 2.24). Er zijn drie varianten onderzocht met betrekking 

tot de plaats van deze toren: 

 

- Variant A: De toren bevindt zich in het noordoosten, met de lange zijde aan de Minervalaan (het 

oosten) en de korte zijde in het noorden (figuur 4.14);  

- Variant B: De toren bevindt zich in het zuidoosten, met de korte zijde aan de Minervalaan (het 

oosten) en de lange zijde aan de zuidkant. (figuur 4.15); 

- Variant C: De toren bevindt zich in het zuidoosten, met de lange zijde aan de Minervalaan en de 

korte zijde aan de zuidkant (figuur 4.16).  

 

De plattegrond zoals getekend in figuur 4.12 is onderzocht voor bovenstaande drie varianten (A, B en 

C). Gekeken is aan hoeveel zijden daglicht en zonlicht binnen kan treden. De appartementen bevinden 

zich in de hoogbouwtoren (64,0 t/m 100 meter) en in het flexibele gedeelte tussen 31,6 meter en 

64,0 meter). In de figuren is het deel dat tot een hoogte van 64,0 meter gaat aangegeven met een 

blauwe kleur, de toren is aangegeven met een gele kleur en de verticale ontsluitingen (liften en 

trappenhuizen) zijn aangegeven met een grijze ruit.  
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Figuur 4.14: Variant A 

Figuur 4.15: Variant B 

Figuur 4.16: Variant C 
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De daglichttoetreding is bij alle drie de varianten hetzelfde. Het verschil tussen de drie varianten zit in 

de zonlichttoetreding. Variant A is daarbij het ongunstigst, er zijn veel appartementen die richting 

noorden gesitueerd zijn en die daardoor geen zonlicht binnen krijgen. Bij variant B en variant C zijn er 

minder appartementen op het noorden gericht. Variant A valt dus af. Bij variant C zijn de meeste 

appartementen die aan twee zijden zonlicht binnen krijgen en hier bevindt de toren zich met de lange 

zijde aan de Minervalaan, terwijl bij variant B de toren zich met de korte zijde aan deze straat bevindt. 

Hierdoor wordt minder goed voldaan aan het genoemde dambordpatroon uit figuur 2.24.  

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat de toren het best gesitueerd kan worden volgens 

variant C.  

4.6 Daglichttoetreding treinperrons 

Zoals gezegd moet er op de treinperrons daglicht binnen kunnen treden. Dit hoeft dus geen zonlicht 

te zijn, daglicht is voldoende. Zo kunnen reizigers zich beter oriënteren en voelen ze zich veiliger. Het 

is dus nodig om vides in de beganegrondvloer te maken. De gekozen posities van deze vides is te zien 

in figuur 4.17, de plattegrond van de begane grond. Deze vides zijn niet open, maar zijn afgesloten 

met een transparant materiaal en bevinden zich in het midden van de treintunnels, dus boven de 

perrons. Zo kan er ook goed schoongemaakt worden; als de vides zich boven de sporen bevinden, is 

dat niet goed mogelijk vanwege de bovenleidingen e.d.  

 

 
 

 

 

Figuur 4.17: 
Plattegrond begane 
grond met posities 
vides 



Ruimtelijk Ontwerp 

Constructief ontwerp van een hoge kantoor- / woontoren op de spoortunnels in Amsterdam Zuidas 54 

 

De vorm van het gebouw is dan te zien in figuur 4.18. Alleen de vloeren en kolommen zijn 

aangegeven, op de overdrachtsconstructies en stabiliteitselementen wordt ingegaan in hoofdstuk 5.  

 

 
 

 

Figuur 4.18: 3D-tekening van het 
gebouw op de diepwanden, gezien 
vanuit het noordwesten.  
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5. Constructief Ontwerp 
In dit hoofdstuk worden de variantenstudies naar de verschillende constructieonderdelen behandeld, 

te weten de overdrachtsconstructie, die de krachten uit de bovenbouw naar de diepwanden brengt,  

het stabiliteitssysteem en de vloeren. Vervolgens worden deze variantenstudies geïntegreerd, wat 

resulteert in een constructief systeem, het voorlopig ontwerp.  

5.1 Overdrachtsconstructie 

De afstand tussen twee kolommen in het gebouw is 7,20 meter, maar de breedte van de tunnels (en 

dus de hart-op-hartafstand van de diepwanden) is 21,60 meter. Er mogen geen steunpunten op de 

perrons geplaatst worden, wat betekent dat de krachten uit het gebouw naar de diepwanden geleid 

moeten worden. Hier is een overdrachtsconstructie voor nodig. Overdrachtsconstructies moeten vaak 

grote belastingen afdragen en hebben hierdoor vaak een grote doorsnede, waardoor ze erg aanwezig 

kunnen zijn in het gebouw. Ze vormen dan ook een belangrijk element in het gebouw.  

5.1.1 Bovengrondse / Ondergrondse overdrachtsconstructie 

Er zijn twee mogelijkheden voor overdrachtsconstructies, te weten bovengrondse en ondergrondse 

overdrachtsconstructies ([27], zie figuur 5.1 en 5.2). Deze constructies bevinden zich respectievelijk 

boven of onder maaiveldniveau.  

 

 

Figuur 5.1: Bovengrondse 
overdrachtsconstructie [27] 
 

  

Overgangsconstructie ondergronds

 

Figuur 5.2: Ondergrondse 
overdrachtsconstructie [27] 
 

 

In deze situatie kunnen echter alleen bovengrondse constructies toegepast worden, omdat er slechts 

een hoogte van 1,5 meter aanwezig is tussen maaiveld en de bovenkant van het tunneldak. 

Anderhalve meter is te weinig om een overdrachtsconstructie met een overspanning van 21,60 meter 

voor een gebouw van 100 meter hoog te kunnen plaatsen: voor de overdrachtsconstructie is namelijk 

al gauw een constructiehoogte nodig van twee verdiepingen. Een ander punt met betrekking tot het 

Overgangsconstructie bovengronds
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toepassen van een ondergrondse overdrachtsconstructie is dat er op die manier minder ruimte is voor 

vides en er minder daglicht toe kan treden op de perrons.  

5.1.2 Positionering overdrachtsconstructies 

Er geldt voor dit project het volgende uitgangspunt met betrekking tot de overdrachtsconstructies: er 

worden bovengrondse overdrachtsconstructies gebruikt die op vier diepwanden (met een hart-op-

hartafstand van 21,60 meter) geplaatst worden. De hart-op-hartafstand van de kolommen in het 

gebouw is zoals eerder gezegd 7,20 meter in beide richtingen. Voor de hart-op-hartafstand van de 

overdrachtsconstructies wordt ook 7,20 meter aangehouden (figuur 5.3).  

 

 

 

Als een grotere hart-op-hartafstand voor de overdrachtsconstructie gebruikt zou worden (bijvoorbeeld 

14,40 meter) zullen namelijk een aantal secundaire overdrachtsconstructies in de richting evenwijdig 

aan de letterassen (oost-westrichting) geplaatst moeten worden. Deze kunnen de krachten uit de 

kolommen opvangen en overdragen naar de overdrachtsconstructies in de richting van de cijferassen 

(noord-zuidrichting). De belasting op deze overdrachtsconstructies wordt dan veel groter en dus 

worden de profieldoorsnedes ook groter. Zoals uit globale berekeningen blijkt (paragraaf 5.1.3) zijn bij 

een hart-op-hartafstand van 7,20 meter al erg grote profielen nodig.  

 

Zoals te zien is in bovenstaande figuur, bevindt een deel van de overdrachtsconstructies zich echter 

buiten het gebouw (omcirkeld gedeelte). Dit is nadelig met betrekking tot bijvoorbeeld de 

conservering van de staalconstructie en er kunnen koudebruggen ontstaan. Daarom is ervoor gekozen 

 

Figuur 5.3: Positie overdrachtsconstructies, h.o.h. 7,20 meter
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op as C en as H een raveelconstructie toe te passen (figuur 5.4). Om symmetrie te behouden in de 

plattegrond ontstaat er dan een extra ruimte (tussen as C – D en 3 – 4) op de verdiepingen waar de 

overdrachtsconstructies aanwezig zijn. Deze ruimte kan bijvoorbeeld gebruikt worden als kantoor of 

vergaderzaal. In de andere hoeken van het atrium bevinden zich op deze plaats de liftkernen. 

 

5.1.3 Vorm overdrachtsconstructie 

Er zijn veel verschillende vormen van overdrachtsconstructies mogelijk: 

prefab betonnen liggers (al dan niet voorgespannen), vakwerken, 

boogconstructies, vierendeelligers, vollewandliggers, megaconstructies, 

tuiconstructies, etc. Zowel stalen als betonnen constructies worden 

gebruikt, hoewel stalen overdrachtsconstructies het meest voorkomen. Dit 

heeft een aantal redenen, bijvoorbeeld [28]:  

- Beton kan minder goed trek opnemen dan staal; 

- Een stalen doorsnede kan, vergeleken met een even grote betonnen 

doorsnede, meer dwarskracht opnemen; 

- Een betonnen doorsnede wordt  al gauw te groot voor de ruimte die 

beschikbaar is voor de constructie. 

Bij dit gebouw worden dus stalen overdrachtsconstructies toegepast. In 

figuur 5.5 staan een aantal voorbeelden hiervan.  
Figuur 5.5: Voorbeelden 
van overdrachts-
constructies in staal [28] 

 
Figuur 5.4: Positie overdrachtsconstructies, h.o.h. 7,20 meter, 
met raveelconstructie op as C en H 
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De krachten die op de overdrachtsconstructies werken zijn groot. Bij de vergelijking van de 

verschillende vormen van overdrachtsconstructies is een verticale belasting van 10 kN/m² per 

verdieping aangehouden. De krachten die werken op de overdrachtsconstructie op as 9 hebben dan 

de volgende grootte (figuur 5.6):  

 

100 meter hoog 
Aantal verdiepingen boven de plint:  25 verdiepingen  

De belasting op de overdrachtsconstructie wordt dan 25 x 10 x 7,20 = 1800 kN/m¹. De puntlasten zijn 

dan als volgt:   

3,6 x 1800 = 6480 kN 

  7,2 x 1800 = 12960 kN 

 

64 meter hoog 
Aantal verdiepingen boven de plint:  15 verdiepingen  

De belasting op de overdrachtsconstructie wordt dan 15 x 10 x 7,20 = 1080 kN/m¹. De puntlasten zijn 

dan als volgt:   

3,6 x 1080 = 3890 kN 

  7,2 x 1080 = 7780 kN 

 

Naast deze verticale belasting werkt er ook nog een windbelasting op het gebouw. Deze (lokale) 

windbelasting zorgt voor een horizontale puntlast op de overdrachtsconstructie en zal ervoor zorgen 

dat de verticale puntlasten niet even groot zijn, waar in dit geval wel mee gerekend is.   

 

 

Figuur 5.6: Belastingschema 
overdrachtsconstructie as 9 

Figuur 5.7: Raveelconstructie op as H, 
aangepaste overdrachts-constructies op 
assen 5 en 6  
 
Links: bovenaanzicht 
Rechts: Principe overdrachtsconstructie 
(grijs) en raveelconstructie (schuine lijnen) 
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Figuur 5.8: Boog / Kettinglijn 

 

Figuur 5.10: Krachten per 
verdieping afdragen 

 

Nu volgt een overzicht van de verschillende mogelijke overdrachtsconstructies met hun voor- en 

nadelen in het geval dat deze toegepast zouden worden in de situatie uit figuur 5.6. Naast deze 

situatie is er natuurlijk ook nog de situatie met daarin de raveelconstructie (figuur 5.7) waar de 

overdrachtsconstructie ook geplaatst moet kunnen worden. De overdrachtsconstructies die behandeld 

worden zijn achtereenvolgens boog, megaconstructie, tuiconstructie, vollewandligger, vierendeelligger 

en vakwerkligger. 

 

Bogen / Kettinglijn (figuur 5.8) 

Een eerste voorbeeld voor de overdrachtsconstructie is de boog of kettinglijn. In dit gebouw ontstaat 

echter geen mooie grote ronde vorm bij de boogwerking, maar drie kleine boogjes naast elkaar. Dit 

komt omdat op alle vier de diepwanden gefundeerd moet worden om zettingsverschillen zoveel 

mogelijk te voorkomen. Op de kleine bogen zijn slechts twee puntlasten aanwezig, waardoor het 

geheel eerder lijkt op een ligger die geschoord is (figuur 5.9) dan op een boog. De twee buitenste 

puntlasten verdwijnen namelijk rechtstreeks in de kolommen. Als alle belasting op één grote boog 

gezet zou worden, met slechts twee steunpunten, zou de vorm van de boog veel zuiverder zijn, maar 

dan komt alle belasting op de twee buitenste diepwanden terecht, waardoor deze veel meer belasting 

en dus veel meer zettingen ondergaan dan de middelste twee diepwanden.   

Een ander nadeel van bogen of kettinglijnen is dat er grote spatkrachten in de fundering ontstaan, 

terwijl er weinig mogelijkheden zijn om deze horizontale krachten af te dragen. Deze krachten moeten 

voornamelijk opgenomen worden door de diepwanden of de constructie. De begane grond vloer of 

het tunneldak kunnen eventueel als een trekband fungeren, indien ze daarop gedimensioneerd zijn.  

Ter plekke van de raveelconstructie (figuur 5.7) zijn bogen geen geschikte overdrachtsconstructie.  

Hieruit blijkt dat bogen niet geschikt zijn in dit project.  

 

Megaconstructies  

Megaconstructies kunnen veel verschillende vormen hebben. Een 

kenmerk van een dergelijke constructie is dat er een grote 

overspanning mogelijk is met weinig steunpunten op maaiveld.  

Een voorbeeld hiervan is het per verdieping afdragen van de 

krachten naar de gevel en via de gevel naar beneden. Bij het 

gebouw is de overspanning echter 21,60 meter, terwijl de 

gebouwdiepte op sommige plaatsen 14,40 meter is. Als de krachten 

per verdieping afgevoerd worden, komt er nog steeds een grote 

Figuur 5.9: Boogwerking?
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Figuur 5.11: Vollewandliggers 

puntlast naar beneden die toch via een overdrachtsconstructie of de raveelconstructie afgevoerd moet 

worden (figuur 5.10). Een ander nadeel is dat de overspanning van de liggers in de verdiepingen 

groot is (14,40 of 21,60 meter), waardoor de liggers in de verdiepingen ook groot worden: raatliggers 

met schotten uit HE 500A (bij een overspanning van 14,40 meter) of uit HE 900 A (bij een 

overspanning van 21,60 meter). Deze vorm van megaconstructie is daarom niet geschikt.  

Een tweede optie die vaak voorkomt is een megaconstructie die toegepast wordt voor zeer grote 

overspanningen, bijvoorbeeld voor het overspannen van alle drie de tunnels (64,80 meter) in een 

keer. Zoals eerder gezegd is dat hier niet mogelijk vanwege optredende zettingsverschillen.  

Een voordeel van een megaconstructie is het feit dat het een stabiliserende constructie zou kunnen 

zijn voor het gehele gebouw, terwijl dit bij andere overdrachtsconstructies nog geregeld moet worden: 

de overdrachtsconstructie zelf kan dan wel stabiel zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat de 

bovenbouw ook al stabiel is.    

Uit bovenstaande overwegingen kan geconcludeerd worden dat een megaconstructie geen geschikte 

optie is als overdrachtsconstructie voor dit gebouw.  

 

Tuiconstructies 

Tuiconstructies hebben doorgaans een kleine doorsnede, doordat ze ontworpen zijn op trek. Het is 

mogelijk met tuiconstructies grote overspanningen te realiseren, maar dat wordt vaak bij lage 

gebouwen, hallen, daken e.d. toegepast en niet bij hoge gebouwen als deze. Met de belastingen uit 

figuur 5.6. ontstaan grote rekken, waardoor de vervormingen erg groot worden.  

Een ander feit is dat tuiconstructies vaak veel ruimte in beslag nemen, zowel in en op het gebouw als 

ernaast. Bij dit gebouw is die ruimte echter niet aanwezig.  

Voor dit project is een tuiconstructie dus niet geschikt. 

 

Voorgaande drie opties blijken dus om diverse redenen niet geschikt te zijn. De drie mogelijkheden 

die dan nog overblijven zijn de vollewandligger, de vierendeelligger en de vakwerkligger. Dit zijn 

alledrie ligger-vormige elementen die in of boven de plint geplaatst worden. Het voordeel van een 

dergelijke constructie vergeleken met hiervoor genoemde mogelijkheden, is het feit dat de 

bovenbouw vrij indeelbaar is en dat er op de bovenliggende verdiepingen dus geen elementen meer 

voorkomen die te maken hebben met de overdrachtsconstructie. Hieronder volgt een toelichting op de 

drie mogelijkheden. Daarna worden de drie elementen met elkaar vergeleken met betrekking tot 

stijfheid en sterkte.  

 

Vollewandliggers (figuur 5.11) 

Vollewandliggers kunnen niet op plintniveau toegepast worden. 

Om de belastingen uit figuur 5.6 af te kunnen dragen is een 

zeer grote doorsnede van de ligger nodig. Omdat de 

overspanning groot is, namelijk 21,60 meter, worden de 

elementen hoog (één verdieping) en zwaar en daardoor zijn ze 

lastig in het werk te hijsen. De ligger heeft een massief uiterlijk 

door het dichte lijf en de grote hoogte en is daarom lastig in te 

passen in het ontwerp. De verdieping waarin de vollewandligger 

zich bevindt, is niet meer bruikbaar voor kantoren.   
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Figuur 5.13: Vierendeelligger 

Het hoge gewicht van de elementen en de hoge belasting hebben grote gevolgen voor de 

verbindingen tussen kolom en ligger: er ontstaan grote krachten en momenten in de ligger, die de 

(momentvaste) verbinding over moet brengen naar de kolom (zie vergelijking sterkte, tabel 5.1).  

De optredende vervormingen zijn erg groot (zie vergelijking stijfheid, tabel 5.3). Om de overspanning 

van de ligger, de hoogte van de ligger, de krachten in de verbindingen en de vervormingen te 

reduceren, kunnen schoren toegepast worden, figuur 5.12 (paragraaf 5.1.4).  

 

Vierendeelliggers (figuur 5.13) 

Ook de vierendeelligger is een mogelijke overdrachtsconstructie. Net als bij de vakwerkligger kan deze 

ligger zich zowel in de plint als boven de plint bevinden. Als de ligger zich in de plint bevindt, kan de 

constructiehoogte ervan even hoog zijn als de hoogte van de 

plint (10 meter). Het voordeel van een vierendeelligger in de 

plint vergeleken met een vakwerkligger op die plaats is dat er 

geen diagonalen door de ruimte lopen. Wel is het zo dat er 

meer verticale elementen op maaiveld aanwezig zijn dan 

wanneer de overdrachtsconstructie zich boven de plint bevindt. 

De constructiehoogte van de vierendeelligger boven de plint zal twee verdiepingen zijn, 7,20 meter.   

Het voordeel van de vierendeelligger is dat de indelingsvrijheid groter is. Er komen zoals gezegd geen 

lastige diagonalen voor, alleen horizontale en verticale elementen. Om de vierendeelligger te maken is 

echter veel materiaal nodig vanwege optredende krachten en momenten (vergelijking sterkte, tabel 

5.1), waardoor deze vrij zwaar kan worden, zeker bij een grote overspanning als deze. De 

verbindingen zijn momentvast en zijn daardoor vaak materiaalintensief, ingewikkeld en kostbaar.  

Een ander nadeel van de vierendeelligger is dat de optredende vervormingen zeer groot kunnen zijn 

(vergelijking stijfheid, tabel 5.3).  

Als de vierendeelligger zich boven de plint bevindt, kunnen eventueel nog schoren toegepast worden, 

figuur 5.14, zodat de afmetingen van de kolommen en de elementen van de vierendeelliggers 

gereduceerd kunnen worden, net als bij de vollewandligger (zie paragraaf 5.1.4).  

 

 

 

Figuur 5.12: Vollewandligger 
met schoren 
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Figuur 5.15: Vakwerkligger 

   
 

Vakwerkliggers (figuur 5.15) 

De vakwerkliggers kunnen zowel in de plint als boven de plint geplaatst worden. In de plint heeft het 

vakwerk een constructiehoogte die even hoog is als de plint (tien meter). Boven de plint zal de 

constructiehoogte twee verdiepingen zijn. Als het vakwerk zich in de plint bevindt lopen er nogal wat 

diagonalen door de openbare ruimtes op de begane grond, wat niet wenselijk is.   

Het voordeel van een vakwerk is dat er erg veel mogelijkheden 

zijn voor het uiterlijk ervan en dat het een redelijk transparant 

beeld geeft: er zijn mogelijkheden om door het vakwerk heen 

te lopen en de ruimte is nog redelijk goed te gebruiken. Af en 

toe bevindt zich een gedeelte van de diagonaal in de ruimte, 

waardoor deze ruimte moeilijker indeelbaar is.  

Een ander voordeel van de vakwerkligger is dat het eigen gewicht ervan relatief laag is vergeleken 

met andere systemen en dat de verbindingen scharnierend en dus eenvoudig zijn. Eventueel kan het 

vakwerk in delen aangevoerd worden op de bouwplaats en dan kan het ter plaatse in elkaar gezet 

worden. De doorsnede van de profielen in het vakwerk is klein doordat er alleen normaalkrachten en 

geen momenten optreden (vergelijking sterkte, tabel 5.1). Ook is het zo dat de vervormingen van 

vakwerkliggers beperkt blijven (vergelijking stijfheid, tabel 5.3).  

Om de doorsnede van de elementen van het vakwerk boven de plint en de kolommen op maaiveld 

nog verder te reduceren, kunnen schoren toegepast worden, net als bij de vollewandligger en de 

vierendeelligger (zie paragraaf 5.1.4).  

Voor de invulling van het vakwerk zijn veel verschillende mogelijkheden. De gekozen invulling is tot 

stand gekomen door de verticale krachten zo rechtstreeks mogelijk naar de fundering af te dragen, 

wat resulteert in de invulling van figuur 5.16.  

 

 

Figuur 5.14: Vierendeelligger 
met schoren 

Figuur 5.16: Invulling 
vakwerkligger 
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Zoals uit bovenstaande uiteenzetting blijkt, heeft het de voorkeur de overdrachtsconstructie boven de 

plint te plaatsen, in de eerste verdiepingen van de bovenbouw. Op plintniveau zijn dan minder 

kolommen aanwezig, wat goed is voor de transparantie van de plint en de daglichttoetreding op 

maaiveldniveau en op de treinperrons.  

De drie constructies zijn alledrie geschikt ter plaatse van de smallere overdrachtsconstructies (14,40 

meter overspanning) van figuur 5.7. Daarbij kunnen ook schoren toegepast worden, om de 

overspanning en de doorsnede van de constructie te verminderen (paragraaf 5.1.4). 

 

Vergelijking stijfheid en sterkte 

De drie genoemde mogelijkheden (figuur 5.17 t/m 5.20) zijn ingevoerd in het rekenprogramma ESA 

Prima Win. Daarbij is aangenomen dat alle profielen dezelfde afmetingen hebben, namelijk een koker 

van 500x300x20 mm met als staalsoort S355. Het belastingschema ziet eruit als figuur 5.6. Daarin 

staan de verticale belastingen aangegeven. Als horizontale puntlast wordt aangehouden: 1,50 x 7,2 x 

100 m = 1080 kN (= pw x h.o.h. overdrachtsconstructies x hoogte gebouw). In tabel 5.1 zijn dan de 

maximaal optredende krachten en momenten op een rij gezet en in tabel 5.3 zijn de optredende 

vervormingen aangegeven. Op deze manier worden de drie elementen met elkaar vergeleken.   

 

Bij de berekeningen van de waarden uit de tabel zijn schoren toegepast. Voor de vollewandligger zijn 

twee mogelijkheden aangegeven: de schoor grijpt aan op het punt halverwege het aangrijpingspunt 

van de puntlast en de kolom (op een afstand van 3,6 meter vanaf de kolom), zie figuur 5.17 of ter 

plaatse van de puntlast (op een afstand van 7,2 meter vanaf de kolom), zie figuur 5.18. Bij de 

vierendeelligger grijpen de schoren aan op een afstand van 7,2 meter vanaf de kolom en bij de 

vakwerkligger op een afstand van 3,6 meter vanaf de kolom.  

 

 
 

 

Figuur 5.17: 
Vollewandligger, schoor 
grijpt aan op 3,6 m van de 
kolom 

Figuur 5.18: 
Vollewandligger, schoor 
grijpt aan op 7,2 m van de 
kolom 
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Sterkte 
In tabel 5.1 staan de maximaal optredende krachten en momenten vermeld. De maximaal optredende 

spanningen zijn dan uit te rekenen volgens de formule: 

W
M

A
N
+=σ .  

Oppervlakte van een kokerprofiel 500x300x20:     30000 mm²  

Weerstandsmoment:     3951000 mm³  

 

 
 N V M 

Vollewandligger schoor 3,6 m -8200 kN 13100 kN 32500 kNm

Vollewandligger schoor 7,2 m -10100 kN 300 kN 1100 kNm

Vierendeelligger -13000 kN 200 kN 700 kNm

Vakwerkligger -15700 kN 0 kN 0 kNm

 

De resultaten uit tabel 5.1 zorgen voor de volgende maximale spanningen in de staven van de 

elementen (tabel 5.2). De spanningen worden vergeleken met staalsoort S355, dus σ = 355 N/mm².  

 

 

 Absoluut Relatief 

Vollewandligger schoor 3,6 m 8500 N/mm² 2400%

Vollewandligger schoor 7,2 m 615 N/mm² 175%

Vierendeelligger 610 N/mm² 170%

Vakwerkligger 523 N/mm² 145%

Tabel 5.1: Maximale krachten in de overdrachtsconstructies;  
profielen koker 500x300x20 mm 

Tabel 5.2: Spanningen met een profieldoorsnede van 500x300x20 mm

Figuur 5.19: Vierendeelligger

Figuur 5.20: Vakwerkligger 
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Hierbij moet opgemerkt worden dat alleen gekeken is naar de formule 
W
M

A
N
+=σ , niet naar de 

dwarskracht, knik of andere criteria. Ook is het zo dat alle profielen dezelfde afmetingen hebben, wat 

in de praktijk ook niet het geval zal zijn.   

De zwaarst belaste profielen voldoen volgens tabel 5.2 allemaal niet aan de sterkte-eis, maar de 

vakwerkligger komt het dichtst in de buurt. De vollewandligger voldoet het minst goed aan de eis.   

 

Stijfheid 
De horizontale uitbuiging die maximaal op mag treden is: 300

1  x h per verdieping en 500
1  x h voor het 

gehele gebouw. De maximale uitbuiging is dan te berekenen: 1
300  x 17200 (aangrijppunt horizontale 

belasting) ≈ 57 mm.  
De maximaal toelaatbare verticale vervorming is 250

1  x overspanning. De overspanning tussen twee 

kolommen is 21,6 meter, maar tussen twee schoren is deze 7,2 of 14,4 meter. De maximale 
vervorming is dan 250

1  x 14400 ≈ 55 mm. 

De vervormingen die optreden staan vermeld in tabel 5.3.  

 

 
 Horizontaal Verticaal 

Vollewandligger schoor 3,6 m 160 mm 95 mm

Vollewandligger schoor 7,2 m 45 mm 70 mm

Vierendeelligger 90 mm 80 mm

Vakwerkligger 15 mm 50 mm

 

Uit de tabel blijkt dat de vakwerkligger het stijfst is van de vier mogelijkheden. Daarna volgt de 

vollewandligger met schoren die aangrijpen op 7,2 meter vanaf de kolom. Vervolgens is de 

vierendeelligger het stijfst en tenslotte de vollewandligger met schoren die aangrijpen op 3,6 meter 

van de kolom.  

Uit deze tabel blijk dat alleen de vakwerkligger voldoet aan de gestelde eisen bij deze afmetingen. De 

andere elementen moeten nog behoorlijk verzwaard worden om aan de eisen te voldoen.  

 

Uit bovenstaande tabellen kan geconcludeerd worden dat de vakwerkligger de beste optie is voor de 

overdrachtsconstructie. Zowel bij de sterkte als bij de stijfheid komt deze als beste uit de bus. Het 

blijkt wel dat de sterkte maatgevend is boven de stijfheid: de vakwerkligger voldoet met de gekozen 

profielen namelijk wel aan de stijfheids-eis, maar niet aan de sterkte-eis. 

Als overdrachtsconstructie wordt dus de VAKWERKLIGGER gekozen.  

5.1.4 Schoren 

Zoals in paragraaf 5.1.3 al is genoemd kan bij de overdrachtsconstructies gebruik gemaakt worden 

van schoren. Dit heeft een aantal voordelen: 

• reduceren van de overspanning; 

• reduceren van de profieldoorsneden van de overdrachtsconstructie. Door de kleinere 

overspanning zijn de optredende staafkrachten en vervormingen ook minder groot; 

Tabel 5.3: Maximale vervormingen overdrachtsconstructies;  
profielen koker 500x300x20 mm 
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• kolomdoorsnede wordt gereduceerd, doordat de krachten niet in één kolom terecht komen, maar 

verdeeld worden over meerdere kolommen per steunpunt; 

• omdat er meerdere elementen aanwezig zijn, hoeven de verbindingen tussen kolom en ligger  

minder grote krachten over te brengen, waardoor ze eenvoudiger en slanker uitgevoerd kunnen 

worden;  

• het meervoudig uitvoeren van de kolommen (het toepassen van schoren) heeft ook gunstige 

invloed op de tweede draagweg: mocht een van de twee of drie wegvallen, dan zijn er nog twee 

andere staven die de belasting op kunnen vangen. In het geval van een enkele kolom is dit niet 

het geval; 

• door het toepassen van schoren wordt de horizontaalkracht beter ingeleid; 

• de schoren maken deel uit van het stabiliteitsverband, zie paragraaf 5.4. 

 

Er zijn een aantal mogelijkheden voor het toepassen van schoren. Ze kunnen namelijk op 

verschillende plaatsen in de constructie geplaatst worden. In figuur 5.21 staat de vakwerkligger 

getekend met daarbij respectievelijk twee, vier of zes schoren.  Bij het plaatsen van twee schoren 

worden de buitenste twee kolommen gebruikt. Als vier schoren toegepast worden, worden de twee 

middelste kolommen voorzien van extra diagonalen. Bij het toepassen van zes schoren worden deze 

beide opties gecombineerd.  

 

 

 

 

Figuur 5.21: Vakwerkligger met twee, vier of zes schoren
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De drie opties zijn vergeleken in tabel 5.4. Daarbij is gekeken naar de optredende (reactie)krachten 

en vervormingen bij de belastingen volgens figuur 5.6.  

 

 
Twee schoren Vier schoren Zes schoren 

Horizontale reactiekrachten zijn zeer 
groot 

Horizontale reactiekrachten zijn 
erg klein vergeleken met twee of 
zes schoren  

Horizontale reactiekrachten zijn 
opgeteld even groot als bij twee 
schoren, maar zijn gelijkmatiger 
verdeeld 

De twee middelste verticale 
reactiekrachten zijn 2 tot 3 keer zo 
groot als de twee buitenste 

De twee middelste verticale 
reactiekrachten zijn 4 tot 5 keer 
zo groot als de twee buitenste 

De twee middelste verticale 
reactiekrachten zijn 2 tot 3 keer 
zo groot als de twee buitenste 

Horizontale en verticale 
vervormingen zijn zeer groot: het 
geheel is niet erg stijf 

Horizontale en verticale 
vervormingen zijn veel kleiner dan 
bij twee schoren, maar veel groter 
dan bij zes schoren 

Horizontale en verticale 
vervormingen zijn klein: het 
geheel is stijf 

Drukkrachten in de twee middelste 
kolommen zijn zeer groot 

Drukkrachten in de kolommen en 
schoren zijn gelijkmatiger 
verdeeld dan bij twee schoren 

Drukkrachten in de kolommen en 
schoren zijn redelijk gelijkmatig 
verdeeld.  

Ongunstig voor tweede draagweg; 
als een van de twee middelste 
kolommen wegvalt, wordt de 
overspanning 43,2 meter 

Ongunstig voor tweede draagweg;  
bij het wegvallen van een van de 
twee buitenste kolommen ontstaat 
een uitkraging van 21.6 meter 

Zeer gunstig voor tweede 
draagweg; als een van de 
kolommen wegvalt, zijn er nog 
schoren die de krachten tijdelijk 
kunnen overbrengen.  

 

Op grond van bovenstaande tabel blijkt dat het toepassen van zes schoren de voorkeur heeft.  

 

Zoals eerder gezegd is het geheel erg stijf en is de sterkte maatgevend 

boven de stijfheid van de vakwerkligger. In de staven komen grote 

normaalkrachten voor, waardoor de profielen die toegepast worden erg 

groot worden. De verbindingen blijken maatgevend te zijn bij de 

bepaling van de grootte van de profielen [35]. De standaard 

kokerprofielen voldoen niet aan de sterkte-eis, waardoor de profielen 

samengesteld moeten worden. De afmetingen van de profielen van het 

geheel zijn dan als volgt (staalsoort S355), zie ook figuur 5.22: 

 

Randstaven:   Samengestelde koker 600x600x40 mm 

Wandstaven: Samengestelde koker 550x450x30 mm, sterke 

as loodrecht op het vlak van tekening 

Kolommen:  Samengestelde koker 500x500x20 mm  

Schoren:  Samengestelde koker 500x500x30 mm 

 

Nu is het de vraag of dit geheel beschouwd kan worden als een star of een flexibel geschoord 

raamwerk. Met andere woorden: kan voor de kniklengte van de kolommen de systeemlengte 

beschouwd worden of moet deze veel groter worden? Is het geheel gevoelig voor tweede-orde 

effecten of niet? Daarvoor is in de norm een regel opgenomen (NEN 6770, artikel 10.1.3.2.3), waarbij 

Tabel 5.4: Vergelijking twee, vier en zes schoren

Figuur 5.22: Randstaaf en 
wandstaaf vakwerkligger, S355
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alle verticale belasting als horizontale puntlast op het systeem moet worden gezet. Als alle verticale 

belasting die op het portaal op as 9 staat (figuur 5.6) opgeteld wordt, resulteert dit in een puntlast 

van 101100 kN (figuur 5.23). De afstand tussen het punt waar de puntlast aangrijpt en het steunpunt 

is 17,2 meter. Dit resulteert in een horizontale uitbuiging van 325 mm. 

 

 

 

De regel is als volgt: 

Star geschoorde raamwerken zijn raamwerken waarbij geldt: 1;el10 * u
1

h
≤ , oftewel: n=

1;el

h
10

u
≥ .  

Flexibel geschoorde raamwerken zijn raamwerken waarbij geldt: 1;el10 * u

h
>1, oftewel: n=

1;el

h
u

< 10. 

Deze grens komt overeen met het criterium E

d

F
n 10

F
= = . Bij star geschoorde raamwerken geldt dan 

dan n groter moet zijn dan 10. Als n kleiner is dan 10, is het een flexibel geschoord raamwerk dat 

gevoelig is voor tweede-orde effecten.  

Voor dit portaal geldt: 
1;el

h 17200
n 52 10

u 328
= = = >> . Dit portaal is dus te beschouwen als star 

geschoord. Als kniklengte van de kolommen kan dus de systeemlengte aangehouden worden. Het 

portaal is niet gevoelig voor tweede-orde effecten die te maken hebben met de zijdelingse uitbuiging 

als ongeschoord raamwerk. 

5.1.5 Aanpassen staalsoort 

Bij de berekeningen is in eerste instantie uitgegaan van staalsoort S355. Omdat sterkte maatgevend is 

geweest bij het dimensioneren van de constructie, kan een hogere staalsoort overwogen worden [33], 

bijvoorbeeld S420.  

De vloeigrens van staalsoort S420 is 420 N/mm² bij een wanddikte van minder dan 16 mm. In dit 

ontwerp komen echter grotere wanddiktes voor, dus geldt voor de vloeigrens 400 N/mm² [34]. 

 

Bij de berekening is uitgegaan van dezelfde belastingen en dezelfde vorm als bij staalsoort S355. Als 

deze twee staalsoorten vergeleken worden, geldt het volgende (tabel 5.5): 

 

 

 

 

Figuur 5.23: Alle verticale belasting als horizontale puntlast
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S355 S420 
Randstaaf 600x600x40 mm 

               A = 96000 mm² 

               Gewicht = 753,6 kg/m¹ 

Randstaaf 550x550x40 mm 

               A = 88000 mm² 

               Gewicht = 690,8 kg/m¹ 
Wandstaaf 550x450x30 mm 

               A = 60000 mm² 

               Gewicht = 471 kg/m¹     

Wandstaaf 500x400x30 mm 

               A = 54000 mm² 

               Gewicht = 424 kg/m¹ 

Totaal gewicht vakwerkligger: 165900 kg Totaal gewicht vakwerkligger: 151000 kg 

  

 

In de tabel is te zien dat het verschil zit in de hoogte en breedte van de profielen; die zijn allemaal 50 

mm minder groot geworden. Dit is geen erg groot verschil. De diktes van de profielen zijn zelfs 

helemaal niet veranderd, die blijven even groot. Voor het maken van de verbindingen / lassen maakt 

dit dus geen verschil. Een nadeel van het toepassen van een hogere staalsoort is dat de 

verwerkbaarheid ervan (o.a. lasbaarheid) slechter wordt [34,37]. Omdat het verschil tussen S355 en 

S420 niet zo groot is en de lasbaarheid van S355 beter is, blijft de staalsoort S355.  

5.2 Stabiliteit 

Bij een constructief ontwerp voor een gebouw krijgen drie factoren de aandacht: sterkte, stijfheid en 

stabiliteit. Zo dus ook bij het ontwerpen van hoogbouw. Omdat hoge gebouwen veel meer onderhevig 

zijn aan horizontale belastingen (windbelasting) dan lage gebouwen, zijn de stijfheids- en 

stabiliteitseisen erg belangrijk. Voor hoge gebouwen zijn er verschillende mogelijkheden om de 

stabiliteit te waarborgen (zie bijlage X voor een overzicht).  

Het gebouw heeft een footprint van 64,80 x 64,80 meter. Het gebouw hoeft niet gedilateerd te 

worden; de 64,80 meter is ongeveer gelijk aan de maximale ongedilateerde lengte van een 

staalconstructie [13]. Bij het bepalen van de stabiliteit kan het gebouw dus als een geheel beschouwd 

worden.  

Tabel 5.5: Vergelijking S355 – S420 
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Bij dit gebouw is er echter het probleem dat er gefundeerd moet worden op de tunnelwanden 

(diepwanden, zie figuur 2.19 en figuur 4.17). Daardoor zijn niet alle mogelijke stabiliteitsvoorzieningen 

zomaar toe te passen. Evenwijdig aan de diepwanden is de horizontale belasting eenvoudig af te 

dragen door stabiliteitswanden te plaatsen op de tunnelwanden. Loodrecht op de tunnelwanden is het 

minder eenvoudig de stabiliteit te waarborgen. Er zijn twee mogelijkheden voor het verzorgen van 

stabiliteit, te weten stabiliteit d.m.v. een stijve kern en stabiliteit in de gevel. Een combinatie van deze 

twee is eventueel ook mogelijk. 

 

Stijve kern  

De stijve kern wordt geplaatst op een overdrachtsconstructie die overspant van tunnelwand naar 

tunnelwand. Op het dak van de tunnels kan namelijk niet gefundeerd worden: er mogen geen 

steunpunten op de perrons onder de kernen gemaakt worden en er is slechts anderhalve meter 

aanwezig tussen maaiveld en tunneldak. Dit is te weinig om de krachten en momenten die volgen uit 

de kern via het tunneldak naar de diepwanden te kunnen leiden. Als er een kern wordt ingeklemd op 

een overdrachtsconstructie zijn de optredende krachten en momenten nogal groot. Dit kan zorgen 

voor grote vervormingen en spanningen in de overdrachtsconstructie, wat zijn uitwerking zal hebben 

op de krachtsverdeling op en de zettingen van de diepwanden. De profielen van de 

overdrachtsconstructies zijn al fors wanneer alleen de normale belasting meegenomen wordt 

(paragraaf 5.1.3). Als de momenten en krachten die volgen uit de kern daarbij ook nog meegenomen 

moeten worden, worden deze alleen nog maar groter.    

Een optie om het geheel nog stijver te maken en om te de horizontale vervorming van het gebouw te 

beperken, is het toepassen van outriggers [36]. Outriggers worden meestal op tweederde van de 

hoogte aangebracht. Bij het toepassen van outriggers treden echter dezelfde bezwaren op als 

wanneer er geen outriggers geplaatst worden, maar de problemen zijn dan minder groot.  

 

Stabiliteit in de gevel 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de stabiliteit in de gevel te waarborgen. De stabiliserende 

elementen bevinden zich op de tunnelwand evenwijdig aan deze wand of overspannen van 

tunnelwand naar tunnelwand. Op deze manier kunnen de horizontale krachten meteen afgedragen 

worden op de diepwanden.  

 

De voorkeur gaat uit naar stabiliteitselementen in de gevel, omdat de kern ingeklemd moet worden in 

de overdrachtsconstructie, wat grotere krachten in de constructie met zich meebrengt. Ook is het zo 

dat stabiliteitselementen in de gevel stijver zijn dan de ingeklemde kern en bij stabiliteit in de gevel 

blijft de indeling flexibel: er komen geen stabiliserende elementen voor binnen het gebouw, dus alle 

indelingen zijn mogelijk.  

 

In bijlage XIII staan een aantal varianten voor de stabiliteit in de gevel getekend. De beste variant 

daarvan staat getekend in figuur 5.24. Het gebouw is op te splitsen in drie lagen: 0 t/m 31,6 meter, 

31,6 t/m 64,0 meter en 64,0 t/m 100 meter. In iedere laag moet het gebouw stabiel blijven, dus er 

moet gekeken worden wat er gebeurt als de stabiliteitselementen naar boven toe worden doorgezet.  

Met alleen stabiliteitselementen aan de buitenzijde gaat het goed tot 64,0 meter: er zijn dan aan vier 

zijden stabiliteitselementen aanwezig. De toren is echter niet stabiel: er zijn maar twee 
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stabiliteitselementen aanwezig. Daarom is er op as 8 een extra voorziening aangebracht. De 

voorzieningen bij het laagste gedeelte (in de linker bovenhoek van figuur 5.24) kunnen weggelaten 

worden.  

 

 
 

Ingezoomd op de toren blijken de drie stabiliteitselementen te veel te roteren (figuur 5.25a en b). De 

afmetingen van de toren zijn namelijk 43,20 x 21,60 meter. Er is daarom voor gekozen op as D een 

extra stabiliteitselement te plaatsen (figuur 5.25c). Dit element heeft een breedte van 14,40 meter en 

bevindt zich tot een hoogte van 64,0 meter binnen het gebouw. Dit vormt echter geen belemmering 

voor de flexibiliteit van het gebouw, omdat dit stabiliteitselement zich op de plaats van de grens van 

het brandcompartiment bevindt. Dit is een dichte wand met een vluchtdeur erin, waarin het 

stabiliteitselement weggewerkt kan worden.  

 

 

 

In de figuren 5.26 t/m 5.29 zijn de stabiliteitselementen uitgesplitst van boven naar beneden: 64,0 

t/m 100 meter, 31,6 t/m 64,0 meter, 0 t/m 31,6 meter en de uiteindelijke totaalsituatie:  

     

Figuur 5.24: Positie 
stabiliteitselementen in 
de gevel  

Figuur 5.25: Stabiliteit toren; a = oude situatie; b = rotatie; c = nieuwe situatie
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Figuur 5.26: stabiliteitselementen in het 
deel van 64,0 tot 100 meter hoog 

Figuur 5.27: stabiliteitselementen in het 
deel van 31,6 tot 64,0 meter hoog 

Figuur 5.28: stabiliteitselementen in het 
deel tot 31,6 meter hoog 
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De situatie zoals getekend in figuur 5.29 is de situatie waar nu verder naar gekeken wordt.  

 

De stabiliteitselementen kunnen veel verschillende uiterlijke vormen hebben. Feit is wel dat 

stabiliteitselementen in de gevel erg beeldbepalend kunnen zijn voor het gebouw. Ze kunnen het 

gebouw een eigen identiteit geven. De stabiliteitselementen lopen door tot een hoogte van 64,0 of 

100,0 meter. De gekozen vorm moet daarom voor beide hoogtes geschikt zijn. Er zijn twee 

mogelijkheden bekeken: een raamwerkconstructie (gevelbuisprincipe), figuur 5.30 of een 

vakwerkconstructie, figuur 5.31. Beide figuren laten de oostgevel van het gebouw zien, aan de 

Minervalaan. 

Een raamwerkconstructie bestaat uit veel momentvaste verbindingen die grote krachten en momenten 

moeten overbrengen. Hierdoor worden de profielen zwaarder en dat levert een vrij dicht gevelbeeld 

op. Bij de vakwerkconstructie is dit niet het geval: daar treden alleen normaalkrachten op. Een ander 

voordeel van de vakwerkconstructie is het feit dat de vervormingen bij een vakwerkconstructie kleiner 

zijn dan bij een raamwerkconstructie. Voor dit gebouw wordt dus gekozen voor de vakwerkconstructie 

(diagonalen) als stabiliteitselement.  

 

Bij het toepassen van diagonalen is het effectief als deze aansluiten op de kruisingen tussen kolom en 

ligger. Het heeft namelijk de voorkeur als de diagonalen zo kort mogelijk zijn, om de kniklengtes en 

de horizontale uitbuiging van het verband te beperken.  

Figuur 5.29: Uiteindelijke posities stabiliteitselementen, totaaloverzicht 
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5.3 Vloeren 

De keuze van het vloersysteem is van groot belang, zeker bij hoogbouw. Bij hoogbouw draagt het 

gewicht van de vloeren in belangrijke mate bij aan het gebouwgewicht en dus aan de belasting op de 

fundering. Een ander aandachtspunt is de bouwsnelheid: het ene vloersysteem is sneller gemaakt dan 

het andere. In deze paragraaf zal een keuze voor een vloer gemaakt worden en er wordt gekeken 

naar de ondersteuning van de vloer; welke liggers worden er toegepast.  

5.3.1 Type vloer 

Er zijn veel verschillende vloertypen op de markt die geschikt zijn voor verdiepinggebouwen [31,38]. 

Er gelden echter een aantal eisen en randvoorwaarden die vanuit het project naar voren komen, 

waardoor er een aantal afvallen. Deze eisen en randvoorwaarden zijn als volgt: 

 

GEOMETRISCHE / ARCHITECTONISCHE EISEN 

• De overspanningsrichting van de vloeren is evenwijdig aan de tunnels, in de letteras-richting. De 

overspanning van de vloeren moet minimaal 7,20 meter zijn, dit is namelijk de stramienmaat / 

kolomafstand in het gebouw; 

• Het vloertype moet zowel voor kantoren als woningen geschikt zijn. In het middelhoge gedeelte 

(van 31,60 t/m 60,40 meter) kunnen beide functies voorkomen en de vloer moet hierop kunnen 

anticiperen: de leidingen moeten indien nodig verplaatst kunnen worden.  

 

 

 

Figuur 5.30: Raamwerkconstructie als stabiliteitselement Figuur 5.31: Vakwerkconstructie als stabiliteitselement 
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CONSTRUCTIEVE EISEN 

• Als de stabiliteit verzorgd wordt door voorzieningen in de gevel, moet de vloer als een schijf 

kunnen werken, zodat de windbelasting naar deze gevels overgedragen kan worden; 

• Er moeten sparingen in de vloer aangebracht kunnen worden voor liften, trappen en installaties; 

• Het gebouw moet een zo laag mogelijk eigen gewicht krijgen, zodat de belasting op de 

tunnelwanden niet te groot is. Dit houdt in dat de vloeren ook zo licht mogelijk uitgevoerd 

moeten worden; 

• Het gebouw (en dus de hoofddraagconstructie) moet een brandwerendheid hebben van 120 

minuten. Voor vloeren wordt meestal 60 minuten en soms 90 minuten aangehouden [18];  

• De eerste eigenfrequentie van de vloer mag volgens artikel 10.5.2 van NEN 6702 niet lager zijn 

dan 3 Hz vanwege de trillingen die op kunnen treden. Deze eis kan vervallen als de som van de 

representatieve waarden van de permanente en momentane belasting ten minste 5 kN/m² 

bedraagt of in totaal minstens 150 kN per ligger is (bij door liggers ondersteunde vloeren). Lichte 

vloeren zijn dus gevoeliger voor trillingen dan zwaardere vloeren. 

 

FYSISCHE EISEN 

• De vloer moet geluiddicht zijn naar onder en boven gelegen verdiepingen.  

 

UITVOERINGSTECHNISCHE EISEN 

• De vloer kan niet zomaar onderstempeld worden tijdens de bouw, omdat op maaiveld deze 

stempels weinig tot geen steun vinden. De stempels kunnen wel afgesteund worden op de 

overdrachtsconstructie. Dit probleem geldt vooral voor de onderste verdiepingen van het 

gebouw, de verdiepingen daarboven kunnen gestempeld worden op de uitgeharde voeren 

eronder.   

 

Het type vloer dat bij hoge gebouwen vaak gebruikt wordt is een geheel of gedeeltelijk 

geprefabriceerde vloer. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor: 

 

• Ter plaatse gemaakte vloeren: Staalplaatbetonvloer (figuur 5.32) [Dutch Engineering] 

 

 
• Gedeeltelijk geprefabriceerde vloeren:  Breedplaatvloeren (figuur 5.33) [Betonson]; 

      Bollenplaatvloer (figuur 5.34) [Bubble Deck]; 

      Wingvloer (figuur 5.35) [Betonson] 

Figuur 5.32: Staalplaatbetonvloer 
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• Geprefabriceerde vloeren:   Kanaalplaatvloeren (figuur 5.36) [VBI,Betonson,Dycore,40]; 

Infra+ vloer (figuur 5.37) [Prefab Limburg,39]  

 

 
  

 

  

 

 

Figuur 5.36: Kanaalplaatvloer 

Figuur 5.33: Breedplaatvloer 

Figuur 5.34: Bollenplaatvloer  

Figuur 5.35: Wingvloer 

Figuur 5.37: Infra+ - vloer 
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Een overspanning van 7,20 meter is over het algemeen goed te realiseren. Bij een grotere 

overspanning wordt de vloerdikte vaak erg groot. Bij een overspanning van 7,20 meter is de 

constructiehoogte kleiner en is het gewicht dus lager. In tabel 5.6 staat een overzicht van de 

genoemde vloeren met hun eigenschappen.  

 
 Kanaalplaatvloer Infra+  

vloer 
Breedplaatvloer Bollenplaat-

vloer 
Wingvloer Staalplaat-

betonvloer 
Element-
breedte 

1200 mm 2400 mm Standaard 2500 
mm 

Tot 3000 mm 2400 mm Variabel 

Constructie-
hoogte 

200 mm (excl. 
druklaag) 

Beton 70 mm 
+ IPE-profiel 

Ongeveer 250 mm 280 mm 220 mm (excl. 
Druklaag) 

290 mm 

Eigen 
gewicht 

3,10 kN/m² (met 
druklaag 4,10 
kN/m²) 

2,50 kN/m² 
inclusief 
topvloer 

± 4 kN/m² (excl. 
Deklaag) 

4,6 kN/m² 3,0 kN/m² 
(vleugels volge-
stort + druklaag: 
±  5,3 kN/m²) 

3,0 kN/m² (met 
afwerklaag 4,25 
kN/m²) 

Schijf-
werking 

Druklaag + 
(eventuele) 
trekband toepassen  

Goede 
schijfwerking  

Goede 
schijfwerking 

Goed, eventueel 
extra 
trekwapening 

Na aanstorting 
vloerdelen ont-
staat een schijf 

Goed, indien de 
betonlaag dik 
genoeg is 

Brand-
werendheid 

90-120 minuten Meer dan 145 
minuten 

30-120 minuten 
(plaatdikte 90 mm) 

120 min is 
haalbaar met een 
goede 
betondekking 

30-120 minuten 120 minuten kan 
niet gehaald 
worden 

Trillingen Geen trillingen 
(eigen gewicht is 
hoog genoeg) 

Rekening 
houden met 
trillingen 

Geen trillingen 
(eigen gewicht is 
hoog genoeg) 

Geen trillingen 
(eigen gewicht is 
hoog genoeg) 

Geen trillingen 
(eigen gewicht is 
hoog genoeg) 

Geen probleem 
bij de vloeren, 
misschien bij de 
liggers 

Onder-
stempeling 

Niet nodig Niet nodig Nodig Nodig Niet nodig Nodig 

 

De Infra+-vloer heeft als groot voordeel dat het een zeer flexibele vloer is, het leidingverloop is 

gemakkelijk aan te passen aan de indeling. Bij andere vloeren worden de leidingen vaak weggewerkt 

in bijvoorbeeld een verlaagd plafond. Het nadeel van de staalplaatbetonvloer en de bollenvloer is het 

feit dat deze een vrij hoge constructiehoogte nodig hebben, om de vereiste overspanning van 7,2 

meter mogelijk te maken. Het nadeel van lichte vloeren als de Infra+-vloer en de staalplaatbetonvloer 

is de gevoeligheid voor trillingen door het lage eigen gewicht. Een ander nadeel is het feit dat bij 

lichte vloeren vaker geluidsoverlast optreedt [38]. Deze drie vloeren vallen dus af. 

Er blijven nog drie vloeren over: de kanaalplaatvloer, de breedplaatvloer en de wingvloer. De nadelen 

van de breedplaatvloer zijn dat er veel beton in het werk gestort moet worden, dat het een zwaar 

vloersysteem is en dat deze vloer onderstempeling op de bouwplaats nodig heeft, waardoor het voor 

een hoog gebouw als dit een te arbeidsintensief systeem is.  

De wingvloer is een vloer waar de leidingen goed in weggewerkt kunnen worden. De leidingen zijn 

eenvoudig in de vloer te plaatsen op de vleugels van de vloer, waarna de vleugels volgestort kunnen 

worden. De leidingen kunnen dan echter niet meer eenvoudig verplaatst worden om de verschillende 

indelingen mogelijk te maken. Hierdoor gaat de flexibiliteit verloren. Om schijfwerking te kunnen 

realiseren, moeten de vloerdelen aan elkaar gestort worden. Een nadeel van de wingvloer ten 

opzichte van de kanaalplaatvloer is het gewicht: het totaalgewicht van de wingvloer (plaat + 

volgestorte vleugels + 50 mm deklaag) is hoger dan het totaalgewicht van de kanaalplaat (plaat + 50 

mm deklaag).  

 

Het gekozen vloersysteem wordt dus de kanaalplaatvloer. De dikte van de kanaalplaat wordt in eerste 

instantie aangehouden op 200 mm. Deze vloer weegt ongeveer 310 kg/m². Om te voldoen aan de 

Tabel 5.6: Verschillende mogelijkheden voor de vloeren, overspanning 7,20 meter 
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eisen uit het Bouwbesluit [18] met betrekking tot de geluidwering van vloeren, is echter een massa 

van 700 tot 800 kg/m² nodig. Dit zou betekenen dat er behoorlijk veel massa toegevoegd moet 

worden. Een mogelijkheid om toch aan deze eis te kunnen voldoen is het toepassen van een 

zwevende dekvloer.   

Vanwege gewichtsbesparing en om een zo hoog mogelijke netto verdiepingshoogte te kunnen 

verkrijgen, worden de kanaalplaatvloeren uitgevoerd zonder druklaag erop. In het vlak moeten dan 

voorzieningen aangebracht worden om de vloer als schijf te laten werken (trekband, koppelwapening, 

deuvelverbindingen in de langsvoegen). Zie hiervoor paragraaf 6.5.3.  

5.3.2 Ondersteuning vloer  

De kanaalplaten moeten ondersteund worden door liggers, om de krachten af te kunnen dragen. 

Daarvoor zijn twee mogelijkheden: liggers onder de kanaalplaten en geïntegreerde liggers. De 

voorkeur gaat daarbij uit naar geïntegreerde stalen liggers (figuur 5.38). Deze bieden een aantal 

voordelen ten opzichte van liggers onder de vloer [13,41,42]:  

 

 
 

 

-  Efficiënte constructie: de constructiehoogte blijft zo laag mogelijk, waardoor de netto 

verdiepingshoogte zo hoog mogelijk wordt; 

- Vlakke vloer, vlakke onderkant: leidingen en kanalen kunnen overal geplaatst worden, bijvoorbeeld 

onder een verhoogde vloer of een verlaagd plafond. De kanalen bevinden zich bij dit gebouw onder 

de vloer, wat bij normale liggers betekent dat de kanalen door de liggers heen moeten lopen. Als de 

kanalen en leidingen onder de liggers door lopen, zal de netto verdiepingshoogte nog lager worden; 

- Door het toepassen van geïntegreerde liggers kan het gebouw voldoen aan zware eisen met 

betrekking tot de brandwerendheid. De liggers zijn namelijk aan drie zijden omgeven door beton 

(bovenkant en beide zijkanten). Alleen de onderflens hoeft dus brandwerend bekleed te worden, zie 

paragraaf 6.6). 

 

 

Figuur 5.38: Kanaalplaten met geïntegreerde liggers



Constructief Ontwerp 

Constructief ontwerp van een hoge kantoor- / woontoren op de spoortunnels in Amsterdam Zuidas 80 

 

Er zijn verschillende vormen van geïntegreerde liggers mogelijk, namelijk gesloten liggers (hoed- en 

petliggers) of open liggers (SFB- of IFB-liggers): 

 

Gesloten liggers 

De hoed- en petliggers (figuur 5.39) worden geheel gefabriceerd uit warmgewalste strip en worden 

als volgt opgebouwd: twee lijfplaten staan verticaal of licht hellend op een brede onderflens. Ertussen 

worden dwarsschotten of eventuele andere verstijvingen aangebracht. De bovenflens wordt tussen de 

lijfplaten gelast. Zo ontstaat een volledig gesloten koker. De onderflens steekt aan een kant 

(petligger) of aan twee kanten (hoedligger) buiten de lijven uit, dit hangt ervan af of de ligger een 

randbalk is of een middenveldligger. De kanaalplaten worden opgelegd op de onderflenzen en de 

ruimte die overblijft wordt opgevuld met beton.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open liggers 

Er zijn een heleboel vormen mogelijk voor open liggers [13,41]. De meest gangbare vormen worden 

hier behandeld: 

- SFB-liggers: Bij SFB-liggers (‘slim floor beams’, figuur 5.40) wordt een brede warmgewalste strook 

onder een standaard warmgewalst profiel (HE-A, HE-B of HE-M) gelast. De kanaalplaten worden 

opgelegd op deze warmgewalste strook en sluiten aan de zijkant tegen de flenzen aan. De holle 

ruimtes worden vervolgens opgevuld met beton. 

 

  
 

 

                          

Figuur 5.39: Hoed- en petliggers, al dan niet met licht hellende lijven

Figuur 5.40: SFB-ligger 
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- IFB-liggers: IFB-liggers (‘integrated floor beams’) worden samengesteld uit een warmgewalste 

strook en een in de hoogte gehalveerd standaard warmgewalst profiel (meestal HE-A, HE-B of HE-M 

profielen of soms een IPE-profiel. Normaal gesproken dient de brede aangelaste strip als oplegvlak 

voor de kanaalplaten (figuur 5.42). Andersom is het ook mogelijk, maar dan is de ligger een  

gedrongen ligger, met een zeer smalle bovenflens (figuur 5.41). De opgelegde kanaalplaten sluiten, 

net als bij de vorige twee mogelijkheden, aan de zijkanten tegen de flenzen aan. De holle ruimtes 

worden dan opgevuld met beton. 

 

            
 

 

 

Het voordeel van hoedliggers (gesloten liggers) is dat deze door hun kokervormige constructie 

behoorlijk torsiestijf zijn, wat gunstig is voor gevelliggers. Bij de gevelliggers worden namelijk slechts 

aan een zijde kanaalplaten opgelegd. SFB-liggers en IFB-liggers zijn torsieslap. Dit kan problemen 

opleveren bij het inleggen van kanaalplaten t.p.v. de middenbalk: als de kanaalplaten niet om en om 

aan weerszijden van de liggers geplaatst worden, kan een grote excentrische belasting optreden, 

waardoor de ligger (blijvend) kan torderen en de ondersteuning van de kanaalplaten minder goed is. 

In de praktijk worden de kanaalplaten echter nooit om en om aan weerszijden van de ligger gelegd.  

 

Om bovenstaande redenen wordt gekozen voor hoedliggers als type geïntegreerde stalen ligger. De 

hoogte van de ligger, gemeten tussen bovenkant onderflens en bovenkant bovenflens is meestal even 

groot als de hoogte van de vloer, in dit geval dus 200 mm. De staalsoort van geïntegreerde liggers is 

standaard S355, net als van de rest van de staalconstructie.  

 

Het vloerpakket ziet er dan uit als in figuur 5.43: een kanaalplaatvloer met zwevende dekvloer, 

ondersteund door geïntegreerde hoedliggers. Onder de vloer is ruimte voor leidingen en daaronder 

bevindt zich een verlaagd plafond. De bruto verdiepingshoogte is 3,60 meter en de netto 

verdiepingshoogte is nu 2,90 meter. De normen zeggen dat de netto verdiepingshoogte minimaal 2,70 

meter moet zijn, liefst 2,80 meter [13]. De 2,90 meter voldoet hier dus aan. Verder biedt de hoge 

netto verdiepingshoogte extra kwaliteit aan de ruimte. 

Figuur 5.41: IFB-ligger, aangelaste 
strip aan de bovenzijde 

Figuur 5.42: IFB-ligger, aangelaste 
strip aan de onderzijde 
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5.4 Integratie variantenstudies 

In voorgaande drie paragrafen is onderzoek gedaan naar overdrachtsconstructies, stabiliteit en 

vloeren. Figuur 5.31 laat de oostgevel van het gebouw zien. Daarin zijn overdrachtsconstructie en 

stabiliteitsverband nog (te) duidelijk van elkaar te onderscheiden. Deze twee moeten beter met elkaar 

geïntegreerd worden.  

 

Het optimaliseren van overdrachtsconstructie en stabiliteit is verdeeld in drie stappen, zie ook figuur 

5.44, 5.45 en 5.46. De bovenste verdieping is daarbij steeds een portaalconstructie, die op de 

onderliggende 24 verdiepingen is geplaatst. Zo komen de kruisingen tussen diagonalen en kolommen 

/ liggers goed uit. Verder is bij het optimaliseren gekeken naar twee situaties: de oostgevel, aan de 

Minervalaan en het smallere verband op as D. De invulling van het stabiliteitselement moet voor beide 

situaties geschikt zijn.  

 

Bij de eerste optimalisatie (figuur 5.44) hebben de X-verbanden en de diagonalen van de 

overdrachtsconstructies dezelfde lengte: ze overspannen allemaal drie verdiepingen (10,80 meter). 

Deze X-verbanden blijken echter niet geschikt te zijn om toe te passen in het smallere verband. De 

hellingshoeken van de diagonalen zijn dan veel groter en daardoor krijgt het een andere uitstraling.  

 

 

Figuur 5.43: Opbouw vloerpakket 
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De eerste optimalisatie is dus niet geschikt. Bij de tweede optimalisatie (figuur 5.45) is beter gebruik 

gemaakt van het feit dat het stabiliteitsverband drie stramienen breed is. De diagonalen overspannen 

(net als bij de eerste optimalisatie) drie verdiepingen (10,80 meter) en alle diagonalen grijpen aan op 

de kruispunten tussen ligger en kolom. Op deze manier ontstaat een stijf vakwerk met veel kleine 

driehoeken.  

 

 
 

Zoals te zien is in figuur 5.45 volgt het verband van 14,40 meter breed uit de rechter situatie: het 

smalle verband ziet er hetzelfde uit als de linker twee stramienen van het volledige verband.   

Figuur 5.44: Optimalisatie 1 

Figuur 5.45: Optimalisatie 2 
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Bij de tweede optimalisatie bevindt zich het maximale aantal diagonalen in het verband. Dat geeft een 

dicht gevelbeeld. Bij deze derde optimalisatie zijn er een aantal diagonalen uitgehaald (zie figuur 

5.46). Ook hier volgt het smalle verband de twee linker stramienen van de volledige situatie. 

Uiteindelijk is ervoor gekozen verder te gaan met de variant uit figuur 5.46, met als tweede optie de 

variant uit figuur 5.45.  

 

In het gekozen stabiliteitssysteem zijn twee Z-vormige verbanden te onderscheiden die in elkaar 

geschoven zijn (zie figuur 5.47). De linker situatie laat de meewerkende staven zien en in de rechter 

situatie zijn de twee verbanden aangegeven met een groene en een blauwe kleur. Te zien is dat de 

schoren meewerken bij de stabiliteit.  

 

  

Figuur 5.46: Optimalisatie 3 

Figuur 5.47: Twee Z-vormige verbanden 
in elkaar geschoven 
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Het gekozen principe voor de stabiliteitsverbanden is vaker toegepast. Het Kennedy Business Center 

in Eindhoven heeft hetzelfde systeem (zie figuur 5.48 en 5.49). 

 

         
 

 

 

Tenslotte is uit het gekozen stabiliteitssysteem de vorm van de overdrachtsconstructie af te leiden. 

Deze wordt geplaatst met een hart-op-hartafstand van 7,20 meter (paragraaf 5.1.2), is drie 

verdiepingen hoog (10,80 meter) en ziet eruit volgens figuur 5.45.  

 

 

De drie verdiepingen waar deze overdrachtsconstructies zich bevinden, zijn goed in te delen, hoewel 

een deel van de flexibiliteit van de kantoorplattegrond verloren gaat. Op een aantal plaatsen moet de 

 

Figuur 5.45: 
Overdrachtsconstructie 

Figuur 5.48: Kennedy Business Center 
(Eindhoven) in aanbouw 

Figuur 5.49: Doorsnede Kennedy 
Business Center (Eindhoven) 
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indeling namelijk aangepast worden. De meeste vakwerken worden dan weggewerkt in (permanente) 

binnenwanden. Voor de indeling van de drie onderste verdiepingen van het gebouw, zie bijlage XIV en 

tekening A. 

 

Zoals gezegd in paragraaf 5.1.2 bevindt zich tussen assen 4 en 7 een raveelconstructie (ofwel 

secundaire overdrachtsconstructie. Met deze overdrachtsconstructie resulteert dat in een 

raveelconstructie volgens figuur 5.50.  

          
 

5.5 Fundering en trillingen 

Deze paragraaf vermeldt kort de problematiek rond de fundering en rond het aspect trillingen. Hoewel 

het zeer essentiële onderdelen zijn bij het ontwerpen van bebouwing op de spoortunnels, worden er 

binnen dit afstudeerproject gezien de omvang van het project geen berekeningen gemaakt met 

betrekking tot de fundering en trillingen.   

 

 
 

 

 

Figuur 5.50: Raveelconstructie 
Links: Bovenaanzicht 
Rechts: 3D 

Figuur 5.51: Stapeldok t.p.v. het gebouw. 
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In figuur 5.51 is te zien hoe de fundering (het stapeldokmodel) er ter plaatse van dit gebouw uit ziet.  

In figuur 2.19 is het stapeldokmodel t.p.v. het station te zien. Bij dit gebouw is de transferhal niet 

meer aanwezig en zijn ook de metroperrons er niet meer. Alleen de treinperrons lopen nog door 

onder het gebouw.  

 

Fundering 

Zoals eerder gezegd bestaat de fundering van het gebouw uit vier diepwanden. Deze diepwanden zijn 

1,5 meter dik, 40 meter diep en zijn opgebouwd uit losse panelen die onafhankelijk van elkaar kunnen 

zetten en dus niet constructief met elkaar verbonden zijn. De wanden zijn echter zo hoog (40 meter), 

dat de wrijving tussen de losse delen erg groot is. Deze diepwanden moeten de puntlasten die 

voortkomen uit de kolommen op maaiveldniveau afdragen. Daarbij moeten twee situaties beschouwd 

worden: 

• evenwijdig aan de tunnelrichting 

De diepwanden worden in hun vlak niet gelijkmatig belast, de gebouwhoogtes zijn nogal verschillend: 

31,6 meter hoog, 64,0 meter hoog, 100 meter hoog, maaiveldniveau (geen bebouwing). De 

zettingsverschillen van de diepwanden in hun vlak mogen niet te groot worden, omdat de treinen 

goed door de tunnels moeten kunnen gaan. Doordat de sporen in een ballastbed liggen, kan wel wat 

vervorming opgenomen worden, maar niet teveel.  

• loodrecht op de tunnelrichting: 

De diepwanden worden niet allemaal hetzelfde belast, waardoor verschillen op kunnen treden tussen 

twee diepwanden onderling. In het geval van dit gebouw bevinden zich op as 9 bijvoorbeeld twee 

gebouwhoogtes op de vier diepwanden, namelijk 100 meter en 64,0 meter. De diepwanden mogen 

niet teveel zetten ten opzichte van elkaar om scheefstand van het gebouw en scheurvorming te 

voorkomen.  

Naast de verticale belasting moet de fundering ook de horizontale belastingen afdragen. Deze 

belasting wordt opgenomen door de grond aan de zijkanten van de diepwanden. Het bovenste stuk 

van de diepwanden ‘kraagt uit’, omdat daar nog een tunnel van de A10 naast ligt. De kracht kan dus 

pas vanaf een diepte van ongeveer acht meter afgedragen worden. 

 

Trillingen 

De treinen en metro’s veroorzaken trillingen in de betonnen funderingsconstructie. Deze trillingen 

kunnen doorwerken in de constructie, wat hinderlijk is voor werknemers en bewoners. De kans dat de 

trillingen doorwerken in de bovenbouw moet zo klein mogelijk gemaakt worden en de trillingen die 

optreden moeten gedempt worden.   

 

5.6 Voorlopig ontwerp 

In de voorgaande paragrafen is een aantal variantenstudies gedaan. Daaruit volgt een constructief 

systeem, een voorlopig ontwerp waarmee verder gerekend gaat worden (zie hoofdstuk 6). In de 

figuren 5.52, 5.53 en 5.54 is dit voorlopig constructief ontwerp getekend.  
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Figuur 5.52: Voorlopig ontwerp constructie, gezien vanuit het noordwesten
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Figuur 5.53: Voorlopig ontwerp constructie, gezien vanuit het zuidoosten. Aan de oostzijde bevindt zich de Minervalaan
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Figuur 5.54: overdrachtsconstructies 
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6. Uitwerking Constructief ontwerp 
In dit hoofdstuk komt de uitwerking van het voorlopig ontwerp uit paragraaf 5.6 aan de orde. De 

verschillende constructie-onderdelen worden gedimensioneerd. Eerst worden de belastingen die 

werken op de constructie behandeld en vervolgens wordt ingegaan op de stabiliteit, 

overdrachtsconstructies, kolommen, liggers en vloeren. Tenslotte komt het bijzondere belastinggeval 

brand aan de orde.   

6.1 Belastingen 

In deze paragraaf wordt uiteengezet welke belastingen op de constructie werken. Daarbij is gebruik 

gemaakt van NEN 6702: Belastingen en Vervormingen. Eerst worden de uitgangspunten behandeld en 

vervolgens de verschillende soorten belastingen: permanente belastingen, veranderlijke belastingen 

en bijzondere belastingen.  

6.1.1 Uitgangspunten 

Het gebouw is in te delen in veiligheidsklasse 3, omdat het een kantoor- / woontoren betreft. Verder 

heeft het een referentieperiode van 50 jaar. Met behulp van deze veiligheidsklasse zijn uit tabel 2 en 3 

van NEN 6702 de belastingfactoren af te lezen die nodig zijn om de belastingcombinaties te kunnen 

maken: 

 

Belastingfactoren UGT 
Fundamentele combinaties 1:  Normaal:  ugf ;;γ = 1,2   uqf ;;γ = 1,5 

     Gunstig: ugf ;;γ = 0,9   uqf ;;γ = 1,5 

Fundamentele combinaties 2:  Normaal: ugf ;;γ = 1,35 

     Gunstig: ugf ;;γ = 0,9 

Bijzondere combinaties 3:  Normaal:  ugf ;;γ = 1,0   uqf ;;γ = 1,0 

     Gunstig: ugf ;;γ = 1,0   uqf ;;γ = 1,0 

uaf ;;γ = 1,0 

 

Belastingfactoren BGT 
Incidentele combinaties 4:  Normaal: sergf ;;γ = 1,0   serqf ;;γ = 1,0 

     Gunstig: sergf ;;γ = 1,0   serqf ;;γ = 1,0 

Momentane combinaties 5:  Normaal: sergf ;;γ = 1,0   serqf ;;γ = 1,0 

     Gunstig: sergf ;;γ = 1,0   serqf ;;γ = 1,0 

6.1.2 Permanente belastingen 

De permanente belasting bestaat uit het eigen gewicht van de staalconstructie en het gewicht van de 

overige bouwmaterialen en onderdelen, te weten het vloerpakket, de gevel en de binnenwanden. De 

belasting die voortkomt uit deze vier onderdelen, staat aangegeven op de volgende pagina.  
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- Eigen gewicht staalprofielen 

 

- Vloerpakket: 

Kanaalplaatvloeren, dikte 200 mm [40]:  312 kg/m²   3,12 kN/m² 

 Zwevende dekvloer, aanname: 

  20 mm verende laag:  2,0 kN/m³ x 0,02  0,04 kN/m² 

  65 mm dekvloer:  20 kN/m³ x 0,065  1,30 kN/m² 

 Afwerking vloeren (plafond, leidingen), aanname   0,40 kN/m² + 

 Totale belasting vloerpakket:      4,86 kN/m² 

 

- Binnenwanden (gewicht < 3 kN/m¹)      0,80 kN/m² 

 

- Gevelbekleding (aanname)       2,50 kN/m² 

6.1.3 Veranderlijke belastingen 

Er zijn verschillende veranderlijke belastingen die werken op de constructie: belasting door personen, 

meubilair en aankleding, sneeuw- en regenwaterbelasting, windbelasting. Deze drie veranderlijke 

belastingen worden hier nader toegelicht:  

 

Belasting door personen, meubilair en aankleding 
- Daken (helling = 0°):   repp = 1,0    kN/m²;  ψ = 0 

De kantoren bevinden zich in het gedeelte t/m 31,6 meter en de woningen bevinden zich in de toren, 

van 64,0 t/m 100 meter hoog. In het tussenliggende gedeelte zijn beide indelingen mogelijk. Daarom 

moet dan uitgegaan worden van de grootste waarde van de veranderlijke belasting van kantoor en 

woning.  
- Kantoor:    repp = 2,5    kN/m²;  ψ = 0,5 

- Woningen:    repp = 1,75  kN/m²;  ψ = 0,4 

- Flexibele indeling (grootste waarde van kantoor en woning:     
     repp = 2,5    kN/m²;  ψ = 0,5 

- Trappen, bordessen, gangen  
  Kantoor:  repp = 3,0    kN/m²;  ψ = 0,25 

  Woningen:  repp = 2,0    kN/m²;  ψ = 0,25 

  Flexibele indeling (grootste waarde van kantoor en woning):   
     repp = 3,0    kN/m²;  ψ = 0,25 

Bij de berekeningen wordt uitgegaan van een belasting voor de kantoorverdiepingen en de flexibel 

indeelbare verdiepingen van 3,0 kN/m² met een momentaanfactor van 0,5 en voor een woning van 

2,0 kN/m² met een momentaanfactor van 0,4. 

De extreme waarde van de veranderijke belasting mag slechts op een bouwlaag tegelijkertijd 

optreden. Op alle andere bouwlagen komt dan de momentane waarde van de veranderlijke belasting 

voor. Voor de ontsluitings- en vluchtwegen geldt dat de extreme waarde van de veranderlijke 

belasting op alle bouwlagen gelijktijdig voor kan komen.  
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Sneeuw en Regenwater 

Een tweede vorm van veranderlijke belasting is de regenwater- en sneeuwbelasting. De 

sneeuwbelasting is doorgaans maatgevend boven de regenwaterbelasting, maar voor de volledigheid 

zijn ze beiden vermeld: 
 

- Regenwater:  

repnhwrep xdxdxp γ*))()(()( += ;   ψ = 0 

 )(xdhw  = waterhoogte boven het onvervormde dakvlak 

)(xdn  = waterhoogte ten gevolge van de doorbuiging van het dakvlak door permanente 

belasting en wateraccumulatie, na n iteraties 
Aanname 05,0))()(( =+ xdxd nhw meter 

repγ ; volumiek gewicht van water = 10 kN/m³ 

5,010*05,0)( ==xprep kN/m² 

 

- Sneeuwbelasting:   

repsnirep pCp ;*= ;   ψ = 0 

repsnp ; = 0,7 kN/m² 

 iC ; dakvormfactor.  

Voor platte daken geldt 1C  = 0,8 

Bij het hoogteverschil tussen twee volumes moet nog rekening gehouden worden met het 

opwaaien van sneeuw (NEN 6702, bijlage B.g), zie figuur 6.1:  

9,0
36*2

2,436,21
*2

21
2 =

+
=

+
=

h
llC , dit werkt over een breedte van 15 meter:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
56,07,0*8,0 ==repp  kN/m²;  ψ = 0 

63,07,0*9,0 ==repp  kN/m²;  ψ = 0 

 
Windbelasting 

De derde veranderlijke belasting die voor kan komen is de windbelasting: 

weqindexrep pCCCp **** 1dim φ= ;     

- dimC   Hoogte van het gebouw: 100    meter 

l2  l1 

h

0,9 
0,8 0,8 

Figuur 6.1: Sneeuwbelasting 
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  Breedte van het gebouw:   64,8 meter 
  dimC = 0,86 

- indexC   Windvormfactoren: 

- peC , voor externe druk of zuiging op vlakken (figuur 6.2) 

 

Zijgevels:        Dakvlak:  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- piC , voor interne overdruk of onderdruk. Het is een gesloten gebouw, dus piC  is 

+0,3 of -0,3. Deze windvormfactoren moeten in combinatie met peC  beschouwd 

worden.  
  - peC , voor wrijving. Bij gladde oppervlakken geldt: fC  =0,01   

- eqC    Drukvereffeningsfactor. In dit geval is de drukvereffeningsfactor 1,0 

- 1φ   Vergrotingsfactor m.b.t. de dynamische invloed van wind. 

Dynamische invloed van de wind evenwijdig aan de windrichting moet berekend 

worden, want het gebouw is hoger dan 50 meter: 

  Formule voor 1φ : 
Bhl

EBhl
*)(*71

*)(*71
1

+
++

=φ  

  Daarbij geldt:  

- 16,0

2,0
100ln

1

2,0
ln

1)( =
⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
=

h
hl  

  - 54,0
8,64*029,0100*021,094,0

1

*029,0*021,094,0

1
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2

3
2

3
2

3
2 =

++
=

++
=

bh
B  

  - 
)**16,01(*)**1,01(*

*0394,0 3
2

mee

e

bfhfD
f

E
++

=
−

   

+0,8

-0,8 

-0,8 

-0,4 

-0,7 

Figuur 6.2: Windvormfactoren, links bovenaanzicht, rechts zijaanzicht)
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ef : benaderingsformule voor ef , indien nog zeer weinig bekend is over de 

constructie [uit: Dictaat CO7]: 46,0
100
4646

===
h

fe  

mb : gemiddelde breedte van het gebouw loodrecht op de windrichting: 

     57
100

2,43*368,64*64
=

+
 meter 

   D: dempingsmaat, voor staalconstructies is dit 0,1 

       23,0
)57*46,0*16,01(*)100*46,0*1,01(*01,0

46,0*0394,0 3
2

=
++

=
−

E  

 
  Met het invullen van l(h), B en E wordt 1φ : 

  088,1
54,0*16,0*71

23,054,0*16,0*71
1 =

+

++
=φ  

- wp   Stuwdruk. Als geldt h>b (voor dit gebouw is dat het geval), moet de verdeling van de 

stuwdruk voor het gedeelte van het bouwwerk, hoger dan b (64,8 meter) over de 

hoogte zijn aangepast volgens de verdeling in tabel A1 (NEN 6702). Voor het gedeelte 

lager dan 64,8 meter moet de bij b behorende stuwdruk zijn aangehouden.  

Hoogte van het gebouw: 100 meter 

Breedte van het gebouw: 64,8 meter 

Ligging gebouw: gebied II, bebouwde omgeving 

 
Tot 64,8 meter geldt dan 50,18,64; =wp  kN/m² 

Voor het gedeelte van 64,8 tot 100 meter hoog geldt dat de stuwdruk lineair oploopt 
van 1,50 kN/m² ( 8,64;wp ) op een hoogte van 64,8 meter tot een stuwdruk van 1,70 

kN/m² ( 100;wp )op een hoogte van 100 meter.  

 

Windbelasting: 

weqindexrep pCCCp **** 1dim φ= : 

indexindexrep CCp *39,150,1*088,1*0,1**86,08,64; == ;  ψ = 0 

indexindexrep CCp *57,170,1*088,1*0,1**86,00,100; == ;  ψ = 0 

6.1.4 Bijzondere belastingen 
Brand 

Bij de berekeningen wordt geen rekening gehouden met het belastinggeval brand. Om de vereiste 

brandwerendheid van 120 minuten te waarborgen, worden enkele voorzieningen getroffen, zie 

hiervoor paragraaf 6.6.  
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6.2 Stabiliteit 

Deze paragraaf gaat over het dimensioneren van de stabiliteitsverbanden. Eerst wordt de verdeling 

van de windbelasting over de verschillende stabiliteitselementen bepaald. Vervolgens is het zwaarst 

belaste stabiliteitselement (het element op as 10) eruit gelicht en is daarvan de profilering bepaald. 

Daarna zijn de twee optimalisaties 2 en 3 uit paragraaf 5.4 (figuur 5.45 en 5.46) met elkaar 

vergeleken en is nog gekeken naar het stabiliteitselement op as D. Als alle profielen van de 

stabiliteitselementen (en dus de stijfheden ervan) bekend zijn, wordt tenslotte nog gekeken naar de 

rotatie van het gebouw.   

6.2.1 Verdeling windbelasting 

Voor de bepaling van de verdeling van de windbelasting wordt gebruik gemaakt van de methode uit 

het dictaat Constructief Ontwerpen 7: Hoge gebouwen [36]. Bij deze methode kunnen verschillende 

stijfheden meegenomen worden. Dit is prettig, omdat het stabiliteitsverband op as D smaller is dan de 

overige stabiliteitsverbanden. Dit resulteert in verschillende stijfheden. Voor de berekeningen, zie 

bijlage XVI. 

 

 
 

 

In het voorlopig ontwerp zag de positionering van de stabiliteitselementen eruit volgens figuur 6.3. Bij 

het voorlopig ontwerp is eerst het verband op as 8 toegevoegd om de toren stabiel te maken. Later is 

het verband op as D toegevoegd om rotatie van het gebouw tegen te gaan (zie paragraaf 5.2). Er zijn 

nu echter vier stabiliteitselementen aanwezig in de toren, terwijl drie elementen eigenlijk genoeg zijn. 

Daarom wordt ervoor gekozen het stabiliteitselement op as 8 weg te halen en daarmee verder te gaan 

rekenen. Dit resulteert in de situatie van figuur 6.4.   

 

Figuur 6.3: Voorlopig ontwerp, posities stabiliteitselementen
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Bij alle stabiliteitsberekeningen is de staalconstructie verdeeld in drie gedeeltes: 0 t/m 31,6 meter 

hoog, 31,6 t/m 64,0 meter hoog en 64,0 t/m 100 meter hoog. De profielen worden dan naar boven 

toe minder groot, wat een resulteert in een economischer constructie. De veranderende profilering 

zorgt ook voor een steeds veranderende stijfheidsverhouding tussen het verband op as D en de 

overige verbanden. De stijfheidsverhoudingen worden bepaald door steeds een puntlast F op beide 

verbanden te plaatsen en dan te kijken naar de uitbuiging van beide verbanden t.g.v. deze 

puntlasten. De verhouding van de uitbuigingen is dan de verhouding tussen de twee 

stabiliteitsverbanden. In bijlage XVI staat vermeld met welke profielen de berekeningen gestart zijn. 

Dit heeft geleid tot de stijfheidsverhoudingen in tabel 6.1. Daarbij moet opgemerkt worden dat de 

vorm van het stabiliteitselement op as D al aangepast is volgens paragraaf 6.2.4. 

 

 

 As D Overige assen 

0 t/m 31,6 meter 0,92 EI 1,0 EI 

31,6 t/m 64,0 meter 1,12 EI 1,0 EI 

64,0 t/m 100,0 meter 0,78 1,0 EI 

  

Zoals te zien is in paragraaf 6.1, is de windbelasting gelijkmatig verdeeld tot een hoogte van 64,8 
meter. De belasting is tot die hoogte: ;64,8 1,39 *rep indexp C= kN/m². Van 64,8 t/m 100 meter loopt 

de windbelasting lineair op van ;64,8 1,39 *rep indexp C=  tot ;100,0 1,57 *rep indexp C= kN/m², zie ook 

bijlage XVI 

 

Nu de stijfheidsverhoudingen en de globale belastingen bekend zijn, kan per gebouwdeel (0 t/m 31,6 

meter; 31,6 t/m 64,0 meter en 64,0 t/m 100,0 meter) de verdeling van de belasting bepaald worden. 

Figuur 6.4: Definitief ontwerp, posities stabiliteitselementen

Tabel 6.1: Stijfheidsverhoudingen as D : overige assen
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De methode staat hier beschreven, waarbij aangenomen is dat de wind uit het zuiden komt (y-

richting, evenwijdig aan de cijferassen van figuur 6.4). Voor andere windrichtingen is de methode 

gelijk.  

 

Stap 1: Bepalen buigstijfheid totale stabiliteitssysteem 

 De stijfheden in de x-richting en de stijfheden in de y-richting worden opgeteld: 
 In x-richting: ;x x iEI EI= Σ  

 In y-richting: ;y y iEI EI= Σ  

Stap 2: Bepalen lokatie z-as (zwaartepunt van alle stabiliteitssystemen) 

 Het zwaartepunt en de excentriciteiten van de globale q-lasten worden bepaald: 

 ;( )y i xi
x

y

EI d
d

EI
Σ ⋅

 en ;( )x i yi
y

x

EI d
d

EI
Σ ⋅

 

Stap 3: Bepalen welvingsstijfheid (EIω) van het totale stabiliteitssysteem t.o.v. het zwaartepunt. 
 Dat wil zeggen: 2 2

; ;( )i y i i x iEI x EI y EIω = Σ +  

Stap 4: Bepalen van de belasting op de stabiliteitselementen 

 De belasting per element evenwijdig aan de windrichting is als volgt te berekenen: 

; ;
;

y i i y i
y i y

y

EI e x EI
q q

EI EIω

⎧ ⎫⋅ ⋅⎪ ⎪= +⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

 

De belasting per element loodrecht op de windrichting is als volgt te berekenen (belasting die 

zorgt voor rotatie) 

;
;

i x i
x i y

e y EI
q q

EIω

⋅ ⋅⎧ ⎫⎪ ⎪= − ⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

 

 

Per gebouwdeel zijn nu de belastingen per verdieping bepaald, bijlage XVI. In het gedeelte tot 64,0 

meter zijn echter meer stabiliteitselementen aanwezig dan in de toren daarboven. De krachten uit de 

toren, per verband 1207,7 kN worden dus op een hoogte van 64,0 meter herverdeeld over meerdere 

stabiliteitselementen. Deze herverdeling is op de volgende manier in kaart gebracht: De vloer (op een 

hoogte van 64,0 meter) wordt geschematiseerd tot een oneindig stijve ligger, ondersteund door 

veren. Deze veren hebben dezelfde stijfheidsverhoudingen als de stabiliteitsverbanden. De reactie-

krachten laten zien hoeveel belasting ieder stabiliteitselement extra op zal nemen (bijlage XVI). Deze 

berekening is vereenvoudigd, de krachten die volgen uit de rotatie om de z-as zijn niet meegenomen. 

 

De verdeling van de windbelasting is nu bepaald. Het stabiliteitsverband op as 10 blijkt het zwaarst 

belaste verband te zijn. Daarvan worden in paragraaf 6.2.2 de profielen bepaald. Het 

stabiliteitselement op as D wordt ook nader bekeken. De belasting op deze twee verbanden staat 

getekend in figuur 6.5 en 6.6. Voor een toelichting op de vorm van figuur 6.6 (as D), zie paragraaf 

6.2.4. De groottes van de puntlasten staan gegeven in tabel 6.2 en 6.3.  

Puntlast 11 op as D heeft daarbij een toelichting nodig, omdat deze tegengsteld is aan de overige 

puntlasten. Deze puntlast komt voort uit de herverdeling van de krachten. Het blijkt dat er van de 

belasting uit het gedeelte van 64 t/m 100 meter (1207,7 kN) slechts een beperkt aandeel (554,4 kN) 

in het verband blijft. Het verschil tussen deze twee krachten wordt als ‘tegenkracht’ op het verband 
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geplaatst. Voor de toelichting op de krachten uit de tabellen en voor de krachten op de overige 

verbanden, zie bijlage XVI. 

 

  
 

 

 

 

Nummer F [kN]  Nummer F [kN] 

1 +606,1  1 -257,7 

2 +629,7  2 -267,6 

3 +629,9  3 -287,0 

4 +630,0  4 -306,3 

5 +630,0  5 -306,3 

6 +540,5  6 -324,8 

7 +371,0  7 -371,0 

8 +384,9  8 -384,9 

9 +264,4  9 -264,5 

10 +67,0  10 -67,0 

   11 +653,3 

 

Tabel 6.2 Krachten op 
verband as 10 

Figuur 6.5: Windbelasting op stabiliteitsverband as 10 Figuur 6.6: Windbelasting op stabiliteitsverband as D

Tabel 6.3 Krachten op 
verband as D 
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Figuur 6.7: scharnierende 
verbindingen in het model 

6.2.2 Stabiliteitselement op as 10 

Het stabiliteitselement op as 10 is het zwaarst belaste stabiliteitselement in de gevel. Door middel van 

sterkte-en stijfheidsberekeningen worden de profielen bepaald. In deze paragraaf worden eerst de 

uitgangspunten bij de berekeningen uiteengezet. Daarbij worden o.a. de schematisering van de 

constructie en de belastingen op de constructie behandeld. Vervolgens wordt ingegaan op de 

methode waarop de profielen berekend zijn. Daaruit volgt dan de profilering van het 

stabiliteitselement. Tenslotte wordt gekeken naar de stijfheid van de constructie. Voor de 

berekeningen van dit stabiliteitselement, zie bijlage  XVIII. 

 

Uitgangspunten 

Zoals eerder vermeld is het gebouw voor het bepalen van de profilering in drie delen gedeeld: 0 t/m 

31,60 meter, 31,60 t/m 64,0 meter en 64,0 t/m 100 meter. Dit zijn de gebouwhoogtes die aanwezig 

zijn in het gebouw (31,60, 64,0 en 100 meter). Zo kunnen de profielen naar boven toe minder groot 

gedimensioneerd worden, waardoor ze bovenin niet te zwaar zijn voor de krachten die erop werken. 

De stabiliteitselementen zijn uitgevoerd met kokervormige profielen. De standaardprofielen hebben 

echter beperkte afmetingen, die niet groot genoeg zijn om sommige krachten over te kunnen dragen. 

Corus maakt grote kokervormige profielen, Jumbo structural hollow sections [43]. Als de standaard-

profielen niet voldoen, wordt hiervan gebruik gemaakt. Het toepassen van zwaardere profielen heeft 

gevolgen voor de vloeigrens van het staal. De staalsoort is S355, en voor de vloeigrens geldt dat deze 

verandert naarmate de wanddikte van het profiel groter wordt. Hiermee moet bij de berekeningen 

rekening gehouden worden. 

0 < t < 16 mm:  fy = 355 N/mm² 

16 < t < 40 mm:  fy = 345 N/mm² 

40 < t < 63 mm: fy = 355 N/mm² 

 

De hart-op-hartafstand van de kolommen, en dus de lengte van de horizontale wandstaven, is 7,20 

meter. De kolommen en diagonalen overspannen drie verdiepingen. Daardoor hebben de diagonalen 

een lengte van 13,0 meter en hebben de kolommen een lengte van 10,80 meter. Deze kolommen 

kunnen op twee manieren geschematiseerd worden: doorgaande kolommen of scharnierende 

kolommen. In het eerste geval zijn de kolommen momentvast aan elkaar verbonden en in het tweede 

geval zijn de kolommen scharnierend aan elkaar verbonden. 
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De verschillen in normaalkracht en uitbuiging zijn niet groot. Het grote voordeel van scharnierende 

kolommen is het feit dat de verbinding eenvoudiger uitgevoerd kan worden en dat er geen momenten 

optreden in de knooppunten, wat bij doorgaande kolommen wel het geval is. De voorkeur gaat dus uit 

naar scharnierend aan elkaar verbonden kolommen, zie figuur 6.7. Het mechanicaschema van het 

stabiliteitsverband op as 10 ziet er dan uit als figuur 6.8.  

 

 
 

Voor de belastingen die werken op de constructie, zie paragraaf 6.1. De vloeren overspannen in 

letteras-richting, dus loodrecht op het stabiliteitsverband. In het model zijn niet alle vloeren aanwezig, 

daarom grijpen er op 1/3 en 2/3 van de hoogte van de kolommen steeds twee puntlasten aan, die 

 

Figuur 6.8: 
Mechanicaschema 
stabiliteitsverband as 
10 
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voortkomen uit de tussenliggende vloeren, zie ook figuur 6.9. In deze figuur is een gedeelte van de 

constructie getekend, met de daarop werkende krachten, p is de belasting per vierkante meter:  
3,6q p= ⋅  kN/m¹ 

1 3,6 3,6F p= ⋅ ⋅  kN 

2 3,6 7,2F p= ⋅ ⋅  kN 

 

 
 

Voor het afdragen van de windbelasting, bepaald in paragraaf 6.2.1, zijn een aantal scenarios 

mogelijk:  

- alle windbelasting wordt via de gevelkolom (h.o.h. 7,20 meter) overgedragen naar de stijve vloeren 

om de drie verdiepingen (linker situatie in figuur 6.10). Deze schijven brengen de belasting over naar 

de stabiliteitsverbanden. Dit zorgt echter voor zeer grote momenten in de gevelkolommen. 

- er zijn een aantal meewerkende kolommen die meehelpen met het afdragen van de belasting naar 

de stijve vloeren. Er is voor gekozen drie kolommen mee te laten werken, omdat het gebouw meestal 

14,40 meter diep is, en daarin staan drie kolommen. (h.o.h. 7,20 meter). Dit is te zien in de rechter 

situatie van figuur 6.10. De tussenliggende vloeren werken dus ook als schijf, maar krijgen veel 

minder horizontale belasting te verwerken dan de vloeren die de belasting uiteindelijk afdragen naar 

de stabiliteitsverbanden (zie rechter situatie in de tekening). Op deze manier zijn de momenten in de 

gevelkolommen veel minder groot en kunnen de gevelkolommen slanker worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.9: Belastingafdracht 
tussenliggende vloeren 

Figuur 6.10: Afdragen windbelasting 

F 

F 

1/3 F

1/3 F

1/3 F

1/3 F

1/3 F

1/3 F
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Figuur 6.11: Jumbo kokerprofiel met 
lassen aan de korte zijdes 

Bij de berekeningen is uitgegaan van het tweede scenario. Daarbij vormen de vloeren zowel in de y- 

als in de z-richting van de profielen geen kniksteunen, omdat deze niet meewerken in het 

stabiliteitsverband: de vloeren kunnen ‘ertussenuit’ bewegen. Het is van belang de juiste kniklengtes 

aan te nemen bij het dimensioneren. Zie hiervoor ook figuur 6.7 en 6.8.   

De horizontalen zijn aan twee zijden scharnierend aan de kolommen verbonden, dus voor de 
horizontalen geldt dat buc;y buc;z sysl l l= = = 7,20 meter. 

De kolommen zijn drie verdiepingen lang en zijn onderling 

scharnierend aan elkaar verbonden, dus hiervoor geldt 

buc;y buc;z sysl l l= = = 10,80 meter.  

De diagonalen hebben een lengte van 13,0 meter. Voor de 

kniklengte van diagonalen in vakwerken, gemaakt van 

buisprofielen, geldt het volgende (NEN 6770, 12.1.5.4.1 en 

12.1.5.4.2): zowel in als uit het vlak van het vakwerk mag als 
kniklengte aangehouden worden: buc;y buc;z sysl l 0,75 * l= = . Dit 

komt door toevallige inklemmingen ter plaatse van de 

verbindingen (lassen e.d.) Daarbij geldt wel dat de wandstaven 

met overlapte verbindingen zijn aangesloten of er moet gelden: 
w

r

b
0,6

b
≥ .  

De jumboprofielen van Corus zijn samengestelde kokers, aan de twee korte zijden van de koker 

bevindt zich over de volle lengte een las (figuur 6.11). Daarom moet voor deze profielen knikkromme 

c aangehouden worden. Voor standaard buisprofielen geldt knikkromme a.  

 

Berekeningen 

Het model en de belastingen worden ingevoerd in het programma ESA-Prima Win. Hieruit volgen de 

normaalkrachten en momenten per staaf (zie bijlage XVII). Bij hoge gebouwen is het vaak zo dat de 

stijfheidseis maatgevend is boven de sterkte-eis. Dit gebouw is echter vrij breed, waardoor eerst op 

basis van sterkteberekeningen de profilering bepaald wordt. Bij het bepalen van de afmetingen van de 

profielen moeten de kolommen breder zijn dan de horizontalen en de horizontalen moeten weer 

breder zijn dan de diagonalen. Dan kunnen de verbindingen beter gerealiseerd worden (zie figuur 

6.12).  

 

Per gebouwhoogte is eerst gekeken naar de maatgevende krachten en momenten (en combinaties 

van beide) in kolommen, horizontalen en diagonalen. Op basis van deze krachten en momenten is 

steeds de profilering van het constructie-onderdeel bepaald. Bij de berekeningen is gebruik gemaakt 

van het elastisch weerstandsmoment en traagheidsmoment. Dat houdt in dat er conservatief 

gerekend is.  

Als op basis van de sterkte-controles de profielen bekend zijn, wordt gekeken naar de verbindingen.  

Deze kunnen gecontroleerd worden volgens de tabellen uit artikel 11.6 van NEN 6772. Dan blijkt dat 

de verbindingen vaak maatgevend zijn, waardoor de profielen vergroot moeten worden. Een andere 

mogelijkheid hiervoor is het plaatselijk versterken van de profielen. Voor de berekeningen, zie bijlage 

XVIII. Hierbij is ervan uitgegaan dat de horizontalen doorlopen en dat de diagonalen overlapt worden 

(figuur 6.12). De horizontalen zijn daarom breder gedimensioneerd dan de diagonalen. Achteraf blijkt 
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echter dat de diagonalen soms grotere krachten over moeten brengen dan de horizontalen en dat de 

overlapte wandstaaf (diagonaal) dus een grotere benuttingsgraad heeft dan de overlappende 

wandstaaf (horizontaal). Volgens de controles uit NEN 6772 moet de benuttingsgraad van de 

overlappende wandstaaf echter groter zijn dan de benuttingsgraad van de overlapte wandstaaf. Een 

aantal verbindingen voldoet niet aan deze rekenregel, dus hiervan zou een eindige-elementen 

berekening gemaakt moeten worden ter controle. Bij dit afstudeerproject is dit buiten beschouwing 

gelaten.  

Na de verbindingscontrole wordt tenslotte gekeken naar de vervormingen van de constructie. 

 

 
   

 

Profilering stabiliteitsverband as 10 

Eerst is het gedeelte van 0 t/m 31,60 meter bekeken. Dit resulteert in de volgende profielen (figuur 

6.13): 

 

 
 

 

Kolommen (hxbxt): 

1: Koker 550x550x32  

2: Koker 350x550x25 (figuur 6.14, links)  

 

 

Figuur 6.12: Verbinding  
b kolom > b ligger > b diagonaal 

350

550 300 

500 

Figuur 6.13: Profilering 0 t/m 31,60 m 

Figuur 6.14: Positionering elementen 
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Horizontalen (hxbxt): 

3: Koker 300x500x20 (figuur 6.14, rechts) 

4: Koker 300x500x20 (was eerst koker 300x500x12,5, maar door het controleren van de verbindingen 

moest de wanddikte vergroot worden). 

 

Diagonalen / Schoren (hxbxt): 

5: Koker 450x450x19 (was eerst koker 450x450x12, maar door het controleren van de verbindingen 

moest de wanddikte vergroot worden).  

6: Koker 550x550x22 

 

Vervolgens is het middengedeelte bekeken, dus van 31,60 meter t/m 64,0 meter (figuur 6.15) 

 

 
 

 

Kolommen (hxbxt): 

1: Koker 550x550x19 

2: Koker 350x550x22 (figuur 6.16, links) 

 

Horizontalen (hxbxt): 

3: Koker 300x500x20 (figuur 6.16, midden) 

4: Koker 300x500x20 

Door de controle van de verbindingen is de wanddikte van de horizontalen vergroot van 12,5 naar 20 

mm.  

 
 

 

350 

550 300

500 

250450

Figuur 6.15: Profilering 31,60 t/m 64,0 meter

Figuur 6.16: positionering elementen, 31,6 t/m 64,0 meter
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Diagonalen (hxbxt): 

5: Koker 250x450x16 (figuur 6.16, rechts) 

 

Tenslotte is de toren bekeken, dus het gedeelte van 64,0 t/m 100,0 meter hoog (figuur 6.17) 

 

 
 

 

In dit gedeelte van het stabiliteitsverband moesten alle kolommen, horizontalen en diagonalen 

verzwaard worden na de controle van de verbindingen.  

 

Kolommen (hxbxt), figuur 6.16 

1: Koker 350x550x19 (was eerst koker 350x550x16) 

2: Koker 350x550x16 (was eerst koker 350x550x12) 

 

Horizontalen (hxbxt), figuur 6.16 

3: Koker 300x500x20 (was eerst koker 300x500x12,5) 

4: Koker 300x500x20 (was eerst koker 300x500x12,5) 

 

Diagonalen (hxbxt), figuur 6.16 

5: Koker 250x450x16 (was eerst koker 250x450x10) 

 

Vervormingen, star of flexibel geschoord? 

Bovenstaande profielen zijn allemaal ingevoerd in het model in ESA Prima Win en daaruit volgt dat de 

horizontale uitbuiging maximaal 172 mm is, terwijl deze maximaal 1
500 * h = 1

500 * 100000 = 200 mm 

mag zijn. Dat is dus ruim binnen de grens. De sterkte blijkt dus in eerste instantie maatgevend te zijn.  

 

Er moet echter nog gecontroleerd worden of het stabiliteitsverband beschouwd kan worden als een 

star of als een flexibel geschoord raamwerk (zie ook paragraaf 5.1.4). Met andere woorden: moeten 

 

Figuur 6.17: Profilering 64,0 t/m 100 meter 



Uitwerking Constructief ontwerp 

Constructief ontwerp van een hoge kantoor- / woontoren op de spoortunnels in Amsterdam Zuidas 108 

 

er tweede-orde berekeningen uitgevoerd worden of niet? Dit is te controleren volgens artikel 

10.1.3.2.3. van NEN 6770, waarbij alle verticale belasting in het vakwerk en alle aanpendelende 

verticale belasting opgeteld moet worden en als horizontale puntlast op de constructie geplaatst moet 
worden. Dit resulteert in een uitbuiging 1;elu .  Dan moet de volgende controle uitgevoerd worden: 

1;10 elu
h
⋅

. Is dit groter dan 1, dan moet een tweede-ordeberekening uitgevoerd worden. Is dit kleiner 

dan 1, dan hoeft er geen tweede-ordeberekening uitgevoerd te worden. Voor dit verband geldt: 
1;10

3,0elu
h
⋅

=  (bijlage XVIII) en er moet dus een 3D tweede-ordeberekening uitgevoerd worden. 

Deze is echter zeer complex en tijdrovend en wordt bij dit afstudeerproject buiten beschouwing 

gelaten.  

Bij de controle van NEN 6770 kan nog een kanttekening geplaatst worden. Deze controle wordt 

voornamelijk gebruikt om aan tonen dat een tweede-orde berekening niet noodzakelijk is. Het is een 

sterk vereenvoudigde benadering: alle verticale belasting (uit de volledige hoogte van 100 meter) 

wordt in zijn geheel in de top aangebracht, waar het gebouw dus smaller en veel minder stijf is. Dit 

wordt in de benadering echter buiten beschouwing gelaten.  

 

Tenslotte wordt de profilering van as 10 ingevoerd in het verband op as J, om te kijken naar de 

krachtsverdeling. De profielen blijken hier ook te voldoen, zowel qua sterkte als wat betreft stijfheid. 

Ze zouden eventueel wat minder groot uitgevoerd kunnen worden, omdat de normaalkrachten iets 

minder groot zijn dan op as 10. Het heeft echter de voorkeur (zowel vanuit esthetisch als vanuit 

uitvoeringstechnisch oogpunt) als alle gevels hetzelfde uiterlijk hebben en als dus dezelfde profielen 

gebruikt worden.  

6.2.3 Vergelijking optimalisatie 2 en optimalisatie 3 

Aan het einde van paragraaf 5.4 is gekozen voor optimalisatie 3 (figuur 6.19 en figuur 5.46, twee z-

vormige verbanden in elkaar geschoven), met als tweede optie optimalisatie 2 (figuur 6.18 en figuur 

5.45, volledig ingevuld verband), voor het geval optimalisatie 3 niet stijf genoeg blijkt te zijn. Dit is 

echter wel het geval. Toch wordt gekeken of het veel op zou leveren als voor de tweede optie 

gekozen was, zie ook bijlage XIX.  

 

Beide modellen worden ingevoerd met de profielen zoals bepaald in paragraaf 6.2.2. De uitbuiging 

van de gekozen variant, optimalisatie 3, is 172 mm. Het volledig ingevulde verband heeft een 

uitbuiging van 139 mm en is dus inderdaad stijver.   

De krachten in de verschillende staven zijn in bijlage XIX op een rij gezet. Uit deze tabel blijkt dat de 

verschillen in krachten niet groot zijn: veel van de profielen zullen ongeveer dezelfde grootte 

behouden. Het blijkt dus dat de variant uit figuur 6.18 voornamelijk met betrekking tot stijfheid 

voordeel oplevert. Uit de berekeningen van as 10 blijkt echter dat het verband al voldoet aan de 

stijfheidseis in het geval van de situatie uit figuur 6.19, waardoor de extra staven niet nodig zijn. Met 

betrekking tot de stabiliteit biedt optimalisatie 2 iets voordeel, hoewel de 3D tweede-ordeberekening 

nodig zal blijven. Uit esthetisch en economisch oogpunt is optimalisatie 3 ook beter: er zijn minder 

diagonalen aanwezig die voor de gevel lopen en minder diagonalen = minder staal = goedkoper! De 

keuze is dus de juiste geweest.  
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6.2.4 Stabiliteitselement op as D 

Bij het berekenen van het stabiliteitsverband is uitgegaan van dezelfde uitgangspunten als bij het 

verband op as 10. Deze uitgangspunten zijn vermeld in paragraaf 6.2.2. Als de profielen (zoals 

bepaald voor het verband op as 10) ingevoerd worden in het stabiliteitsverband op as D (het smallere 

verband), buigt dit verband veel te veel uit. Daarvoor zijn twee oplossingen: het verzwaren van de 

profielen of het aanpassen van de vorm van het stabiliteitsverband. De eerste oplossing blijkt echter 

geen geschikte optie, omdat de profielen dan veel te zwaar worden vergeleken met de profielen in de 

overige verbanden. Daarom moet het stabiliteitsverband aangepast worden.  

Er zijn drie varianten ontwikkeld, variant A (figuur 6.20), variant B (figuur 6.21) en variant C (figuur 

6.22). Variant A is de originele variant en variant B en C zijn mogelijke verstijvingen. De uitbuiging 

van variant A is 492 mm. Door het aanbrengen van een aantal extra staven, variant B, wordt de 

uitbuiging 459 mm. Dat levert dus niet veel voordeel op en daarom is gekozen voor variant C. De 

liftkern wordt dan meegenomen in het stabiliteitsverband, waardoor het breder wordt. De uitbuiging is 

dan 211 mm. De horizontale uitbuiging mag echter maximaal 200 mm zijn, waardoor een aantal 

profielen toch verzwaard moet worden. Het heeft de voorkeur profielen toe te passen die al gebruikt 

worden, om het aantal profielen te beperken. De profilering van het verband op as D is vermeld in 

tabel 6.4 Links staat de situatie omschreven waarbij profielen toepgepast worden die gebruikt zijn in 

het verband op as 10. De horizontale uitbuiging hiervan is 211 mm. Rechts staan de uiteindelijk 

gekozen profielen. De horizontale uitbuiging hiervan is 193 mm. In de tabel is te zien dat een aantal 

kolommen en diagonalen is verzwaard.  

Figuur 6.18: Optimalisatie 2 Figuur 6.19: Optimalisatie 3 
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 Startsituatie 

u = 211 mm 

Nieuwe situatie 

u = 193 mm 

Kolommen   

0 t/m 31,60 m Koker 550x550x32 Koker 550x550x32 

31,60 t/m 64,0 m Koker 550x550x19 Koker 550x550x19 

64,0 t/m 100,0 m Koker 350x550x19 Koker 550x550x19 

Horizontalen   

0 t/m 100,0 m Koker 300x500x20 Koker 300x500x20 

Schoren   

0 t/m 10 m Koker 450x450x32 Koker 450x450x32 

Diagonalen   

10 t/m 31,60 m Koker 450x450x19 Koker 450x450x19 

31,60 t/m 64,0 m Koker 250x450x16 Koker 450x450x19 

64,0 t/m 100,0 m Koker 250x450x16 Koker 250x450x16 

 

Figuur 6.20: Variant A Figuur 6.21: Variant B Figuur 6.22: Variant C 

Tabel 6.4: Profilering as D
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In tegenstelling tot de stabiliteitsverbanden op as J en as 10 is de stijfheid van dit verband 

maatgevend boven de sterkte. Toch is voor de zwaarst belaste staven (voor de krachten, zie bijlage 

XX) middels sterktecontroles gekeken of de profielen voldoen. Dit blijkt zo te zijn. Ook met betrekking 

tot de verbindingen voldoen de profielen.  

 

De profielen in van de verbanden in de gevel en van het verband op as D zijn groter geworden dan in 

eerste instantie aangenomen. Daardoor is de stijfheidsverhouding tussen verbanden op de assen J, A 

en D veranderd: 

Oude situatie:    A : D : J  EI : 1,45 EI : 2 EI 

Nieuwe situatie: A : D : J  EI : 1,10 EI : 2 EI   

Assen A en J zijn stijver geworden. De verdeling van de krachten uit de windbelasting is dus ook 

veranderd. Op assen A en J werken grotere krachten en op as D werken minder grote krachten. De 

procentuele verandering in krachten is echter klein en door de verdeling van de krachten in de 

verbanden worden de staafkrachten van de stabiliteitsverbanden op as J (en A) maximaal 2% groter. 

Dit vormt geen probleem, omdat deze verbanden overgedimensioneerd zijn: ze hebben namelijk 

dezelfde profielen als het zwaarder belaste stabiliteitsverband op as 10. De krachten op as D worden 

minder groot, maar dat resulteert slechts in een vermindering van de uitbuiging van 8 tot 10 mm. De 

krachten die werken op as 10 blijven nagenoeg gelijk: de stijfheidsverhoudingen in noord-zuidrichting 

zijn namelijk niet veranderd.  

 

Net als bij het stabiliteitsverband op as 10 wordt ook voor het stabiliteitsverband op as D gekeken of 

het beschouwd kan worden als een star of als een flexibel geschoord raamwerk. Zijn er tweede-orde 

berekeningen nodig of niet? Deze controle gebeurt wederom volgens artikel 10.1.3.2.3. van NEN 

6770, waarbij alle verticale belasting in het vakwerk en alle aanpendelende verticale belasting 

opgeteld moet worden en als horizontale puntlast op de constructie geplaatst moet worden. Voor dit 

verband geldt: 1;10
3,9elu

h
⋅

= (bijlage XXI), en dat is groter dan 1. Er moet dus een 3D tweede-orde 

berekening voor dit gebouw uitgevoerd worden. Bij dit afstudeerproject wordt dit echter buiten 

beschouwing gelaten. Voor verdere uitleg over deze controle, zie bijlage XXI, paragraaf 5.1.4 en 

paragraaf 6.2.2.    

6.2.5 Rotatie gebouw 

De stabiliteitsverbanden zijn nu berekend: ze voldoen aan de eisen met betrekking tot de sterkte en 

de stijfheid. De gekozen posities van de verbanden zijn dus goed. De windbelasting grijpt echter 

excentrisch aan ten opzichte van het zwaartepunt, waardoor het gebouw kan roteren. Er zijn twee 

punten waar naar gekeken moet worden, omdat deze zich ver van de z-as bevinden. Dat zijn punt A 

op een hoogte van 64,0 meter t.g.v. noordenwind en punt B op een hoogte van 100 meter t.g.v. 

zuidenwind. Zie hiervoor ook figuur 6.23.  

Voor de bepaling van de verplaatsing van deze twee punten wordt gebruik gemaakt van de methode 

uit het dictaat Constructief Ontwerpen 7: Hoge gebouwen [36]. Met de juiste stijfheden wordt nu per 

gebouwdeel (0 t/m 31,60 meter, 31,60 t/m 64,0 meter en 64,0 t/m 100,0 meter de lokatie van het 

zwaartepunt berekend. Verder worden ook de welvingsstijfheid en de excentriciteit van de 

windbelasting van ieder gedeelte bepaald, zie ook paragraaf 6.2.1. Daarna is de verplaatsing van de 

punten A en B bepaald met behulp van het kwispeleffect. Voor de berekeningen, zie bijlage XXII. 
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Punt A bevindt zich op een hoogte van 64,0 meter. Ten opzichte van de z-as neemt de uitbuiging toe 
met 5,7% tot 30 mm. Dit is dus ruim binnen de grens van 1 1

500 500 64000 128h⋅ = ⋅ = mm.  

Punt B bevindt zich op een hoogte van 100 meter. Ten opzichte van de z-as (het stabiliteitsverband 

op as 10) neemt de uitbuiging van punt B toe met 12,8%. De uitbuiging van het stabiliteitsverband op 

as 10 is 172 mm. Een toename van 12,8% zorgt voor een uitbuiging van 194 mm. Dit blijft binnen de 
grens van 1 1

500 500 100000 200h⋅ = ⋅ = mm. Het gebouw roteert dus niet teveel.  

6.3 Overdrachtsconstructies 

In deze paragraaf wordt gekeken naar de profilering van de overdrachtsconstructies. Eerst wordt de 

zwaarst belaste overdrachtsconstructie gedimensioneerd. Daarna wordt ingegaan op de 

overdrachtsconstructies in het gedeelte tussen assen 4 en 7, waar het gebouw smaller is en de 

overdrachtsconstructie niet de gehele tunnel overspant. 

6.3.1 Overdrachtsconstructie as 9 

Voor de bepaling van de profielen van de overdrachtconstructies is gekeken naar de zwaarst belaste 

doorsnede van het gebouw. Dit is de overdrachtsconstructie op as 9 (figuur 6.24). Op deze plaats is 

het gebouw het hoogst (100 en 64 meter) en wordt de constructie aan twee zijden belast. Ook de 

zwaarst belaste kolommen binnen het gebouw bevinden zich op deze as, maar daar wordt later op 

ingegaan (paragraaf 6.4).  

 

 

Figuur 6.23: Posities punt A en punt B 
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Uitgangspunten 

De uitgangspunten bij het berekenen van de profielen van de overdrachtsconstructie zijn niet veel 

anders dan de uitgangspunten bij de berekeningen van de stabiliteitsverbanden. De liggers zijn 

hoedliggers THQ 200x5-390x30-500x15 voor woningen en THQ 200x5-290x30-500x20 voor kantoren. 

Zie voor de berekening van deze liggers, paragraaf 6.5. De bovenrand en de onderrand van de 

overdrachtsconstructie zijn kokerprofielen. Zo kunnen de diagonalen goed aansluiten. De kniklengte 

van de liggers is gelijk aan de systeemlengte, dus 7,20 meter.  

De kolommen en diagonalen zijn ook kokervormige profielen. De kolommen worden scharnierend aan 

elkaar verbonden, waardoor de kniklengte van de kolommen gelijk is aan de systeemlengte, te weten 

10,80 meter (drie verdiepingen). De kniklengte van kokervormige diagonalen in vakwerken is gelijk 
aan 0,75 sysl⋅ = 9,75 meter, in beide richtingen (NEN 6770, artikel 12.1.5.4.1 en 12.1.5.4.2).  

De buisprofielen zijn standaardbuisprofielen met knikkromme a, of, als deze niet voldoen, Jumbo 

structural hollow sections van Corus [44], met knikkromme c. Dit komt door het feit dat de kokers aan 

twee zijden voorzien zijn van een las over de volle lengte (zie figuur 6.11) en de profielen dus te 

beschouwen zijn als samengestelde kokers. 

Tenslotte geldt nog het volgende: de staalsoort is S355. De vloeigrens hiervan verandert naarmate de 

wanddikte van de profielen dikker wordt: 

0 < t < 16 mm:  fy = 355 N/mm² 

16 < t < 40 mm:  fy = 345 N/mm² 

40 < t < 63 mm: fy = 355 N/mm² 

 

De belastingen die optreden zijn te vinden in paragraaf 6.1. De constructie wordt voornamelijk door 

verticale belasting belast, omdat de windbelasting via de stijve vloeren naar de stabiliteitselementen in 

de gevel geleid wordt. Bij het bepalen van de profielen van de kolommen moet wel rekening 

Figuur 6.24 Positie zwaarst belaste overdrachtsconstructie (as 9)
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gehouden worden met het feit dat deze mee kunnen werken bij het overdragen van de windbelasting, 

zie figuur 6.10. 

 

De uitgangspunten en belastingen worden ingevoerd in het programma ESA Prima Win. Dit resulteert 

in het model uit figuur 6.25. Ditzelfde model wordt gebruikt voor de berekening van de kolommen in 

paragraaf 6.4.  

 

 
 

Berekeningen 

De bepaling van de profilering van de overdrachtsconstructie is op dezelfde manier aangepakt als bij 

de berekeningen van de stabiliteitsverbanden. Nadat het model en de belastingen ingevoerd zijn, 

wordt het model berekend. Hieruit volgen de krachten en momenten (bijlage XXIII). Bij de 

overdrachtsconstructies is sterkte maatgevend boven de stijfheid, en daarom zijn middels 

sterkteberekeningen de profielen bepaald (bijlage XXV). Hierbij is conservatief gerekend, omdat het 

elastisch traagheidsmoment en weerstandsmoment zijn meegenomen. Bij het bepalen van de 

Figuur 6.25: Mechanicamodel 
raamwerk as 9 
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afmetingen van de profielen moeten de kolommen breder zijn dan de horizontalen en moeten de 

horizontalen breder zijn dan de diagonalen (figuur 6.12). Zo kunnen de verbindingen goed 

gerealiseerd worden. Als de profielen gedimensioneerd zijn op sterkte, is gekeken naar de 

verbindingssterkte met behulp van de tabellen uit artikel 11.6 van NEN 6772. Hieruit komt naar voren 

dat een aantal profielen vergroot moet worden om aan de eisen te voldoen. In plaats van het 

vergroten van het gehele profiel had er ook voor gekozen kunnen worden het profiel plaatselijk te 

verzwaren, bijvoorbeeld door een extra plaat aan te brengen. Als de profielen bekend zijn, wordt 

gekeken naar de vervormingen van de constructie.  

 

Profilering overdrachtsconstructie as 9 

De uiteindelijke profilering ziet er dan als volgt uit (figuur 6.26): 

 

 

 

Kolommen (hxbxt): 

1: Koker 550x550x32 

2: Koker 550x550x36 

3: Koker 550x550x28 

 

Horizontalen (hxbxt): 

4: Koker 300x500x20 (figuur 6.27); deze ligger had in eerste instantie een profiel 300x500x16. Door 

de controle van de verbindingen moest de wanddikte vergroot worden.  

5: Koker 500x500x19; deze ligger had in eerste instantie als profiel koker 500x500x16. Na het 

controleren van de verbindingen moest de wanddikte vergroot worden.  

 

Diagonalen / schoren (hxbxt): 

6: Koker 450x450x19; de diagonalen hadden in eerste instantie als profiel een koker 450x450x16. De 

wanddikte is vergroot na het controleren van de verbindingen.  

7: Koker 550x550x32 

 

Vervorming, star of flexibel geschoord raamwerk? 

Als de genoemde profielen ingevoerd zijn in het model, wordt gekeken naar de doorbuiging. De 

maximaal optredende doorbuiging van het vakwerk is dan 22,5 mm. De overspanning tussen twee 

300

500

Figuur 6.26: Profilering overdrachtsconstructie as 9

Figuur 6.27 Positionering ligger  
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schoren is 7200 mm, dat betekent dat de doorbuiging maximaal 1
250 7200 28⋅ =  mm mag zijn. De 

schoren zijn echter niet te beschouwen als vaste steunpunten. De overspanning tussen twee 

steunpunten op maaiveld is 21,60 meter en dat resulteert in een maximale doorbuiging van 
1

250 21600 86⋅ =  mm. Het vakwerk voldoet dus aan de eisen met betrekking tot de doorbuiging. De 

sterkte is inderdaad maatgevend.  

 

Net als bij de stabiliteitsberekeningen wordt weer gekeken of voor de overdrachtsconstructie een 

tweede-ordeberekening nodig is volgens de methode van NEN 6770, 10.1.3.2.3. Alle verticale 

belasting uit het raamwerk op as 9 wordt opgeteld en wordt op een hoogte van 20,80 meter als 

horizontale puntlast op de overdrachtsconstructie geplaatst. Voor de overdrachtsconstructie geldt dan 

dat 1;10
0,15elu

h
⋅

=  (bijlage XXV). Dit is kleiner dan 1 en daaruit blijkt dat het geheel te beschouwen 

is als een star geschoord raamwerk. Er zijn dus geen tweede-ordeberekeningen nodig. 

6.3.2 Overdrachtsconstructies as 4-7 

In paragraaf 6.3.1 zijn de profielen van de overdrachtsconstructie op as 9 bepaald. Tussen assen 4 en 

7 ziet de overdrachtsconstructie er echter heel anders uit: de twee middelste overdrachtsconstructies 

(op assen 5 en 6) worden op maaiveldniveau slechts door één kolom ondersteund, terwijl deze op de 

assen 4 en 7 door twee kolommen ondersteund worden. Zie hiervoor ook figuur 6.28 en 6.29 (idem 

figuur 5.50). In plaats van een door een tweede kolom worden de krachten uit de twee 

overdrachtsconstructies op assen 5 en 6 opgevangen door een raveelconstructie, ofwel een 

‘secundaire overdrachtsconstructie’, loodrecht op de cijferassen. De secundaire overdrachtsconstructie 

draagt de belasting af naar de overdrachtsconstructies op assen 4 en 7.  In deze paragraaf wordt 

gekeken of de profielen van as 9 voldoen bij de toepassing in dit gedeelte van het gebouw.  

 

   

            
Zoals te zien is in de figuren zijn de overdrachtsconstructies op assen 5 en 6 net zo breed als de 

diepte van het gebouw, namelijk 14,40 meter. In combinatie met de secundaire overdrachts-

constructie zorgt dit ervoor dat er geen enkel constructie-onderdeel buiten het gebouw steekt.           

Figuur 6.29: 3D overdrachtsconstructies as 4 t/m 7 Figuur 6.28: Bovenaanzicht assen 4 t/m 7 
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Uitgangspunten 

Ter plaatse van de overdrachtsconstructies op assen 4 t/m 7 is het gebouw 64,0 meter hoog. Dit wil 

zeggen dat zich bovenop de overdrachtsconstructie twaalf verdiepingen bevinden. Ter plaatse van as 

7 bevindt zich de overgang tussen het gedeelte van 64,0 meter hoog en het gedeelte van 100,0 meter 

hoog. In het gedeelte van 100 meter hoog bevinden zich op de overdrachtsconstructies 22 

verdiepingen.  

 

De belastingen die aangehouden worden zijn vermeld in paragraaf 6.1. De lokale windbelasting wordt 

meegenomen door q-lasten op de gevelkolommen te plaatsen. De overige uitgangspunten (m.b.t. 

kniklengtes, verbindingen, staalsoort etc) zijn gelijk aan de uitgangspunten bij de berekening van de 

overdrachtsconstructie op as 9 in de vorige paragraaf.   

 

Model 

De vloeren die zich ter plaatse van de boven- en onderrand van de constructie bevinden, zijn stijve 

vloeren, die de horizontale belasting overbrengen naar de stabiliteitsverbanden. In deze situatie 

zouden de vloeren berekend moeten worden op de krachten en vervormingen die op kunnen treden. 

Een andere optie is het aanbrengen van eventuele extra staven in het boven- en ondervlak.Er is een  

aantal mogelijkheden nader bekeken, zie figuur 6.30. De dikke zwarte lijnen in deze figuur zijn 

overdrachtsconstructies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Invoer 1: In het boven- en ondervlak (op een hoogte van 10,0 en 20,8 meter) zijn geen extra 

diagonalen opgenomen; 

Invoer 2: In het boven- en ondervlak zijn diagonalen aangebracht in alle velden; 

Invoer 3: In het boven- en ondervlak zijn enkele diagonalen aangebracht.  

 

Alle invoeren hebben dezelfde profielen, namelijk de profielen van de overdrachtsconstructie op as 9. 

De eerste invoer resulteert in te grote vervormingen in de constructie. Daarom zijn bij de tweede 

invoer overal diagonalen aangebracht. De constructie is nu veel stijver. Door het aanbrengen van 

slechts twee diagonalen voldoet de constructie echter ook aan de stijfheidseisen. Het verschil in 

vervormingen is te zien in tabel 6.5. 

 

 

 

Figuur 6.30: Bovenaanzichten as 4 t/m 7  
Links: invoer 1: zonder schijfwerking 
Midden:  invoer 2: diagonalen in alle velden 
Rechts:  invoer 3: diagonalen in de buitenste velden 
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 Ux;max Uz;max 

Invoer 1 99,3 mm 56,0 mm 

Invoer 2 17,3 mm 21,0 mm 

Invoer 3 24,1 mm 23,7 mm 

 
De maximale uitbuiging is 1

300 20800 69,3⋅ = mm 

De maximale doorbuiging is 1
250 14400 57,6⋅ = mm 

Zoals te zien is in bovenstaande tabel, is het verschil tussen invoer 1 en invoer 2 en 3 erg groot. Dit is 

logisch, omdat bij invoer 1 (linker situatie in figuur 6.30) geen schijfwerking geschematiseerd is, 

waardoor de twee middelste overdrachtsconstructies (assen 5 en 6) meer vrijheid hebben om te 

verplaatsen. De meest correcte invoer is invoer 3. Hier wordt mee verder gerekend, zie bijlage XXVI 

voor de uitvoer. Het model ziet er dan uit volgens figuur 6.31. De schema’s van de overige twee 

invoeren zijn terug te vinden in bijlage XXVII. 

 

 
 

Berekeningen 

Het model en de belastingen worden ingevoerd. De staafkrachten en momenten die hieruit naar voren 

komen, worden vergeleken met de staafkrachten van de overdrachtsconstructies op as 9 (zie bijlage 

XXVII). De krachten en momenten in de kolommen zijn bij invoer 3 minder groot dan bij de 

overdrachtsconstructies op as 9. De krachten in de horizontalen en diagonalen zijn wel groter. Uit 

berekeningen blijkt dat de profielen voor de horizontalen en diagonalen voldoen.  

  

Voor de secundaire overdrachtsconstructie heeft het de voorkeur dezelfde profielen toe te passen als 

bepaald zijn voor de stabiliteitsverbanden in de gevel (figuur 6.32, links). De secundaire 

Tabel 6.5: Vervormingen  

Figuur 6.31: Model invoer 3 
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overdrachtsconstructie bevindt zich namelijk ook in de gevel. Met behulp van sterktecontroles wordt 

nagegaan of deze profielen voldoen. Dit blijkt het geval te zijn, waardoor de profielen van de 

secundaire overdrachtsconstructie (figuur 6.32, rechts) de volgende afmetingen hebben: 

 

    
 

    

 

Kolommen (hxbxt)  

1: Koker 550x550x32 

 

Horizontalen (hxbxt)  

2: Koker 300x500x20 

 

Diagonalen (hxbxt) 

3: Koker 450x450x19 

 

Nu gecontroleerd is of de profielen voldoen, wordt nog gekeken naar de doorbuiging van de 
secundaire overdrachtsconstructie. De doorbuiging mag maximaal  1

250 21600 86,4⋅ = mm zijn en is 

slechts 17,4 mm. Dit is dus ruim binnen de marge. 

 

Strippen in het boven- en ondervlak 

In het model zijn in het boven- en ondervlak diagonalen aangebracht. Deze diagonalen worden 

aangebracht in de vorm van een strip die vastgelast wordt. Bij het model van invoer 3 zijn de 

diagonalen echter geschematiseerd als drukdiagonalen. Een strip kan echter geen grote drukkracht 

opnemen; deze knikt al gauw uit. Daarom worden de staven omgekeerd tot trekstaven (figuur 6.33 en 

figuur 6.34). In dat geval kan wel een strip aangebracht worden. De voordelen van een strip ten 

opzichte van een ligger is het feit dat een strip een veel kleinere doorsnede heeft en dat daardoor de 

kanalen en leidingen die onder de vloer lopen niet belemmerd worden.  

Figuur 6.32: Secundaire overdrachtsconstructie: 
Links: gevel / stabiliteitsverband as J; rechts secundaire overdrachtsconstructie as H 
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Een stalen strip met als afmetingen 300x25 mm en gemaakt van staalsoort S355 voldoet aan de 

sterktecontroles (bijlage XXVII). Het veranderen van druk- naar trekdiagonalen en de verandering van 

ligger naar strip heeft tot gevolg dat de horizontalen van de overdrachtsconstructies zwaarder belast 

worden. De bovenrand moet verzwaard worden, in plaats van een koker 300x500x20 moet een koker 

300x500x25 toegepast worden. De onderrand moet ook een grotere wanddikte krijgen: in plaats van 

een koker 500x500x19 moet een koker 500x500x22 gebruikt worden. De overige kolommen, 

horizontalen en diagonalen in de overdrachtsconstructies en secundaire overdrachtsconstructies 

kunnen gelijk blijven.  

De uitbuigingen van de constructie veranderen van 24,1 naar 34,8 mm, maar dit is nog steeds binnen 

de grens.   

6.3.3 Definitief ontwerp stabiliteit en overdrachtsconstructies 

Op de volgende pagina staan twee 3D-tekeningen. Daarin zijn de definitieve stabiliteitsverbanden en 

overdrachtsconstructies goed te zien. Figuur 6.36 laat het zuidoost-aanzicht zien en figuur 6.37 laat 

het noordwest-aanzicht zien.  

Figuur 6.33: Drukdiagonalen in boven- en ondervlak Figuur 6.34: Trekdiagonalen in boven- en ondervlak 
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Figuur 6.33 Zuidoostaanzicht 

Figuur 6.34: Noordwestaanzicht 
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6.4 Kolommen 

Voor de berekening van de kolommen binnen het gebouw (dus niet de kolommen die zich in de 

stabiliteitsverbanden bevinden) wordt gebruik gemaakt van hetzelfde model als voor de 

overdrachtsconstructie in paragraaf 6.3.1, figuur 6.25. De zwaarst belaste kolommen bevinden zich 

namelijk ook op as 9: daar is het gebouw het hoogst en op die plaats worden de kolommen aan twee 

zijden volledig belast (door een vloerveld van 7,20 x 7,20 meter). De kolommen worden voornamelijk 

door verticale belasting belast. Daarnaast moet nog rekening gehouden worden met het opnemen van 

de windbelasting: de windbelasting wordt namelijk niet alleen door de gevelkolommen overgedragen, 

maar de twee kolommen die erachter staan werken ook mee. 

Ook voor het bepalen van de profielen van de kolommen is het gebouw in drieën gedeeld: 20,8 t/m 

31,6 m (de overdrachtsconstructie is al berekend), 31,6 t/m 64,0 meter en 64,0 t/m 100 meter. De 

krachten die optreden in de kolommen zijn terug te vinden in bijlage XXIII en de berekeningen van de 

profielen is te zien in bijlage XXIV. De kolommen worden gedimensioneerd met sterkteberekeningen. 

De profilering van de kolommen op as 9 is te zien in tabel 6.6. In deze tabel staan voor de 

volledigheid ook de profielen van kolommen in de stabiliteitsverbanden op assen A, D en J gegeven.  

 

 

 Gevelkolommen  
as A en J (hxbxt) 

Kolommen 
as D (hxbxt) 

Overige kolommen 
as B, C, E, F, G, en I (hxbxt) 

20,8 t/m 31,6 m Koker 550x550x32 Koker 550x550x32 Koker 550x550x22 

31,6 t/m 64,0 m Koker 550x550x19 Koker 550x550x19 Koker 550x550x19 

64,0 t/m 100,0 m Koker 350x550x19 Koker 550x550x19 Koker 450x450x16 

6.5 Kanaalplaatvloeren en geïntegreerde liggers 

In deze paragraaf wordt eerst ingegaan op de kanaalplaatvloer en de uitgangspunten bij de 

berekeningen, vervolgens worden de liggers gedimensioneerd en daarna wordt aandacht besteed aan 

de constructieve verbindingen die nodig zijn in de vloer.   

6.5.1 Kanaalplaatvloeren 

Als vloer is gekozen voor een kanaalplaatvloer zonder druklaag, ondersteund door geïntegreerde 

stalen liggers, zie paragraaf 5.3. Een kanaalplaatvloer zonder druklaag is een vloer die bestaat uit 

kanaalplaten met een constructieve voegvulling, een mechanische koppeling van de kanaalplaten en 

een trekband. De schuifkrachten in deze vloer worden o.a. door de langsvoegen opgenomen. Het 

moment wordt opgenomen door een koppel normaalkrachten (trekband-drukboog, figuur 6.35); de 

drukkrachten worden overgedragen door de gevulde voegen en de stalen ligger neemt de 

trekkrachten op. Op deze manier wordt het gewicht van een druklaag (1 kN/m²) uitgespaard. Om aan 

de geluidseisen met betrekking tot woningscheidende vloeren te voldoen, wordt een zwevende 

dekvloer toegepast. Dat wil zeggen dat tussen de betonnen afwerklaag en de kanaalplaten een 

verende laag en een laag folie aangebracht worden. Deze afwerklaag wordt gebruikt om de vloer te 

egaliseren, niet als een constructieve laag. Het vloerpakket ziet er dan uit volgens figuur 5.43 in het 

vorige hoofdstuk. De kanaalplaat heeft een dikte van 200 mm, de verende laag is 20 mm dik en de 

afwerklaag is 65 mm dik.  

 

Tabel 6.6: Profielen kolommen as 9 
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De berekeningen van de liggers en de verbindingen worden uitgevoerd voor een vloer in de toren van 

het gebouw, dus in het gedeelte van 64,0 t/m 100,0 meter hoog, met oostenwind. Voor de 

boogwerking in de kanaalplaatvloer is ervoor gekozen alleen het gedeelte tussen de assen 8 en 10 

mee te nemen. Het gedeelte tussen de assen 7 en 8 is dan een aanpendelend gedeelte. Dit is te zien 

in figuur 6.35. 

 

  
 

Een kanaalplaatvloer zonder druklaag werkt alleen als schijf als er een goede samenhang is tussen de 

kanaalplaten. Daarvoor moet een randligger aanwezig zijn, die fungeert als trekband. In de vloer 

komen dan een aantal kenmerkende verbindingen voor, zoals de deuvelverbinding, de 

hamerkopverbinding en de kopsleufverbinding. Voor verdere uitleg en berekeningen, zie paragraaf 

6.5.3.  

6.5.2 Geïntegreerde liggers 

Zoals te zien is in figuur 6.35 bevindt de trekband zich op as 8, in het geval van oostenwind. In het 

geval van westenwind draait het geheel zich om en bevindt de trekband zich op as 10. Om 

samenhang te creëren, worden de kanaalplaten ter plaatse van as 9 gekoppeld (zie paragraaf 6.5.3). 

Voor het dimensioneren van de liggers is gekeken naar twee situaties:  

- de ligger op as 9, die aan twee zijden belast wordt door alleen verticale belasting; 

- de ligger op as 8, die belast wordt door een normaaltrekkracht en aan een of twee zijden door 

verticale belasting.  

Figuur 6.35: Trekband-Drukboog 
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De verticale belastingen zijn terug te vinden in paragraaf 6.1. De beschouwde vloer is de vloer van de 

22e verdieping, een van de stijve vloeren. Deze vloer moet de belasting van in totaal drie verdiepingen 

(verdieping 21, 22 en 23) overbrengen naar de stabiliteitsverbanden. De belasting q op de vloer is dan 

in totaal 17,82 kN/m¹, zie figuur 6.36.  

 

 
 

De q-last zorgt voor de drukboog en trekband in figuur 6.35. Hieruit is de maximale druk- en 

trekkracht te berekenen. De trekkracht N’c;max neemt rechtlijnig toe van 0,5*N’c;max aan de uiteindes 

tot N’c;max in het midden. Dit komt omdat er sprake is van een trekband met aanhechting. Bij een 

trekband zonder aanhechting wordt de totale kracht in de trekband verankerd t.p.v. de hoek van de 

kanaalplaatvloer. Bij de trekband met aanhechting wordt de trekband verankerd aan de 

kanaalplaatvloer m.b.v. koppelwapening [13]. Voor de berekening van deze koppelwapening, zie 

paragraaf 6.5.3. 

 

De liggers worden eerst op sterkte gedimensioneerd (momentcontrole) en vervolgens wordt gekeken 

naar de doorbuiging. De maatgevende ligger is de ligger op as 9, die alleen door verticale belasting 

belast wordt. Deze ligger is berekend. Bij de controle van de sterkte van geïntegreerde liggers moet 

alleen het staal meegenomen worden, geen beton [42]. De hoogte van de kanaalplaat is 200 mm en 

daarom is het praktisch als voor de hoogte van de hoedligger ook een hoogte van 200 mm wordt 

aangehouden.  

De veranderlijke verticale belasting is voor een woningverdieping minder groot dan voor een 

kantoorverdieping. Dit resulteert in twee verschillende liggers: de ligger van een woonverdieping 
wordt ( 0 0w u uH t b t b t⋅ − ⋅ − ⋅ ) THQ 200x5-290x30-500x15 en voor een kantoorverdieping wordt deze 

THQ 200x5-290x30-500x20, zie figuur 6.37. Voor de berekeningen, zie bijlage XXVIII.  

Figuur 6.36: Windbelasting op de 
vloeren 
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Van de geïntegreerde liggers moet gecontroleerd worden of de onderflens voldoende sterk is om de 

spanningen op te nemen die ontstaan uit buiging en afschuiving in de dwarsrichting van de 

onderflens, ten gevolge van de oplegging van de kanaalplaten. Daarvoor is de volgende formule 

ontwikkeld: 
2

max max1 2( )
3 2 1,0

y u u y u

q qe e
f t t f t

⎛ ⎞ −
⋅ + ⋅ ⋅ ≤⎜ ⎟⎜ ⎟⋅ ⋅⎝ ⎠

[42].  

Hierin is qmax de helft van de totale dwarskracht, er zijn namelijk twee onderflenzen. De afstand e1 is 

300 mm, de breedte van de koker, en de afstand e2 is de afstand tussen de aangrijppunten van de 

verticale belastingen, figuur 6.38. Deze berekening is terug te vinden in bijlage XXVIII. Beide profielen 

voldoen ruim aan de controle.   

 

 
 

 

Naast de controle van de momenten en bovenstaande controle wordt nog een dwarskrachtcontrole 

uitgevoerd. De profielen voldoen aan alle eisen.  

 

Bij het controleren van de doorbuiging van de ligger, mag een deel van de kanaalplaten en het 

aangestorte gedeelte meegenomen worden als meewerkend beton [42], zie figuur 6.39. De 

kanaalplaat heeft een kwaliteit van B65 en het aangestort beton heeft een betonkwaliteit B35. 

Om een juist traagheidsmoment van deze doorsnede te kunnen berekenen, wordt gekeken naar de 

verhoudingen tussen de elasticiteitsmoduli van staal en beton. Vervolgens worden de breedtes van de 

betonnen gedeeltes (1 t/m 6 in figuur 6.39) omgezet naar smallere fictieve breedtes, zodat er bij de 

doorbuigingscontrole gerekend kan worden met de elasticiteitsmodulus van staal.  

Figuur 6.37: Geïntegreerde liggers. Links voor woningverdiepingen, rechts voor kantoorverdiepingen 

Figuur 6.38: Afstanden e1 en e2 
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De doorbuiging van de liggers is maximaal 52,2 mm voor woningen en maximaal 51,0 mm voor 

kantoren, terwijl deze maximaal 1/250x7200= 28,8 mm mag zijn. De doorbuiging is dus te groot. Een 

oplossing hiervoor is het aanpassen van het profiel. Dit is echter geen goede oplossing, omdat het 

profiel dan een veel grotere doorsnede moet krijgen en de hoogte dan niet meer gelijk zal zijn aan de 

dikte van de kanaalplaten van 200 mm. Een tweede optie is het toepassen van een zeeg. Deze zeeg is 

even groot als de som van de doorbuiging ten gevolge van eigen gewicht en permanente belasting 

(38,9 mm resp. 33,8 mm). Dan voldoen de liggers wel aan de eisen.  

6.5.3 Verbindingen in kanaalplaatvloeren 

Voor de controle van de vloer als horizontale ligger / schijf moeten de belastingen op en de 

krachtsverdeling in de constructie bekend zijn. De krachtsverdeling mag dan lineair elastisch worden 

berekend, waarbij de vloer als een monoliete, ongescheurde betonnen schijf wordt geschematiseerd 

[13]. De horizontale belasting veroorzaakt buigende momenten en schuifkrachten in de vloer. Deze 

krachten moeten opgenomen worden door middel van verbindingen in de vloer.  

 

 

 

 

Figuur 6.39: Doorsnede die gebruikt wordt bij het berekenen van de stijfheid

Figuur 6.40: Posities verbindingen in de vloer: 
1: Deuvelverbinding; 
2: Hamerkopverbinding; 
3a en 3b: Koppelwapening / Kopsleufverbinding 
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Ten behoeve van de schijfwerking komen er in een kanaalplaatvloer zonder druklaag een aantal 

kenmerkende verbindingen voor, namelijk deuvelverbindingen, hamerkopverbindingen en 

kopsleufverbindingen [42,43,45,46]. De posities van deze drie types verbindingen zijn te zien in figuur 

6.40. 

 

Deuvelverbindingen 

Een deuvelverbinding koppelt twee kanaalplaaten t.p.v. de langsvoegen door middel van een beugel 

die ingestort is in een rechthoekige sparing. Er zijn deuvelverbindingen nodig als geldt Vd < N’c en als 

0,1d
V

b d
τ = ≤

⋅
 N/mm², dit is het geval.  

Deuvelverbindingen hoeven niet in de gehele vloer toegepast te worden, maar slechts in een bepaald 

gedeelte, gemeten vanaf de uiteinden. Deze afstand is de grootste waarde van de de volgende twee 

(bijlage XXIX): 
- Het gedeelte waarin geldt dat 0,1dτ ≥  N/mm², dat is tot een afstand van 10,80 meter; 

- 
1 0,156

*
1 0,156 2

la λ
λ

− ⋅
=

+ ⋅
; waarin λ de slankheid van de vloer is: 

43,20
3

14,40
l
h

λ = = = . De afstand die 

hieruit voortvloeit is 7,80 meter. 

Dit betekent dat tot een afstand van 10,80 meter vanaf het uiteinde deuvelverbindingen toegepast 

moeten worden. Dat is in de eerste negen langsvoegen, de langsvoeg tussen het stabiliteitsverband 

en de eerste kanaalplaat niet meegerekend, zie figuur 6.41 .  

 

 

Figuur 6.41: Aantal voegen met 
deuvelverbindingen 
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De deuvelverbinding wordt vervaardigd van een beugel Ø12 mm, ingestort in een sparing van 

300x175x140 (bxhxd) mm. De beugel ligt op een diepte van 100 mm. Per voeg worden twee beugels 

aangebracht, met een afstand van 2000 mm vanaf het uiteinde van de kanaalplaat [46], zie ook 

figuur 6.42 en figuur 4.46 (zie ook tekening D en E) 

 
 

Hamerkopverbinding 

Een hamerkopverbinding draagt de horizontale belastingen in de vloer over op de 

stabiliteitsverbanden. Deze verbinding bevindt zich in de langsvoeg tussen het stabiliteitselement en 

de kanaalplaat.   

De benodigde hoeveelheid staal in deze langsvoeg is te berekenen met de formule 
2,3d

s
s s

V
A

h k f
⋅

=
⋅ ⋅

. 

Daarbij geldt ks = 0,4 voor gladde aansluitvlakken, zoals in dit geval en ks = 1,0 voor opgeruwde 

aansluitvlakken (bijvoorbeeld tussen twee kanaalplaten). Er kunnen per kanaalplaat slechts twee 

hamerkopverbindingen geplaatst worden, vanwege de minimale (rand)afstand van 2000 mm [46]. Dit 

houdt dus in dat de totaal benodigde hoeveelheid staal (3312 mm², bijlage XXIX) over vier 

verbindingen verdeeld moet worden. Dit resulteert in een wapeningsdikte van Ø25 mm.  

 

      

Figuur 6.42: Deuvelverbinding 

Figuur 6.43: Hamerkopverbinding
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De afmetingen van de sparing zijn (bxhxd): 500x175x140 mm. De hamerkop moet op een diepte van 

100 mm ingestort worden. Dit alles is te zien in figuur 6.43, zie ook tekening E. 

 

Koppelwapening / Kopsleufverbinding 

De kopsleufverbinding is een ankerstaaf opgenomen in de langsvoeg of ingestort in een kopse voeg, 

voor de verbinding van een kanaalplaat en een stalen ligger of tussen kanaalplaten onderling aan 

weerszijden van een kopse voeg. Er zijn dus twee plaatsen waar deze verbinding voor kan komen.  

 

De eerste soort kopsleufverbinding zorgt voor een koppeling van de kanaalplaatvloer aan de trekband 

of middenligger. Volgens CUR 2001-2 [42] moet de volgende wapening aangebracht worden: in 

iedere langsvoeg een wapeningsstaaf 1 Ø12 met een verankeringslengte van 100 Øk = 1200 mm. Dit 

is het minimum. Uit berekeningen blijkt dat dit ook ruim meer is dan de minimum benodigde 

wapeningsdoorsnede ;max

2

'
57,6c

s l
s

N
A

f
= =

⋅
 mm²/m, zie bijlage XXIX. Voor deze verbinding, zie figuur 

6.44 of tekening E. 

 
 

Het tweede type verbinding is wapening in de kopse voegen, t.p.v. de middenligger en de randbalk. 

Volgens CUR 2001-2 [42] moet de volgende wapening aangebracht worden: wapening voor de 

brandwerendheid. Om scheurvorming in de kanaalplaat door ongelijke temperatuurvervormingen te 

beperken en dus verlies van de dwarskrachtcapaciteit te vermijden, moet er in een sleufsparing 

koppelwapening aanwezig zijn, namelijk 2 Ø10 per kanaalplaat. De verankeringslengte van deze 

staven is 60 Øk = 600 mm en de breedte van deze sleufsparing is 100 mm. De twee wapeningsstaven 

Ø10 moeten op een afstand van 315 mm vanaf de rand van de kanaalplaat ingestort worden, dus in 

het tweede kanaal (vanaf de buitenkant). Om inklemmingsmomenten zo veel mogelijk te voorkomen, 

Figuur 6.44: Koppelwapening in de langsvoeg  (t.p.v. trekband)
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moeten deze wapeningsstaven in het midden van de kanaalplaat gelegd worden, dus op een diepte 

van 100 mm. Zie voor deze kopsleufverbinding figuur 6.45 of tekening E. 

 

 
 

Het totaal van alle verbindingen is tenslotte te zien in figuur 6.46 en figuur 6.47. Daarbij is figuur 6.47 

een gedeelte van figuur 6.46, alleen dan gedetailleerder en op grotere schaal getekend (zie volgende 

pagina en tekening E).  

Figuur 6.45: Kopsleufverbinding (t.p.v. middenbalk)
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Figuur 6.46: Constructieplattegrond toren, mechanische verbindingen
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Figuur 6.47: Deel van de vloer, ingezoomd 
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6.6 Brand 

De brandwerendheid van de hoofddraagconstructie moet 120 minuten zijn, vanwege de eisen uit het 

bouwbesluit [5,6,18]. De hoogste vloer van een verblijfsgebied ligt namelijk boven 13 meter. Een 

brandwerendheid van 120 minuten betekent dat de constructie 120 minuten weerstand moet bieden 

aan een standaardbrand. Om dit te bereiken, moeten een aantal maatregelen getroffen worden. Deze 

staan vermeld in deze paragraaf.   

 

Door het toepassen van een sprinklerinstallatie blijft de uitbreiding van de brand en daardoor de 

brandschade beperkt. De brandwerendheid kan daardoor verlaagd met 30 tot 60 minuten, afhankelijk 

van de locale vergunning verlenende instanties. Bij dit gebouw wordt uitgegaan van het toepassen 

van een sprinklerinstallatie en daardoor een reductie van 30 minuten. De brandwerendheid is dan dus 

90 minuten.  

 

Staalconstructie 

Doorgaans voldoen stalen kolommen niet aan de brandwerendheidseis. Daarom moeten hiervoor 

maatregelen getroffen worden. Meestal wordt gekozen voor kolommen die isolerend bekleed zijn door 

middel van een plaatmateriaal, een spuitpleister of een opschuimende brandwerende coating, of die 

gevuld zijn met beton of water.  

De kolommen die zich niet in het zicht bevinden, worden 

weggewerkt in binnenwanden (woningscheidende wanden). 

Een groot deel van de kolommen bevindt zich echter in het 

zicht en dan gaat de voorkeur uit naar een brandwerende 

coating. Door het toepassen van staal-betonkolommen wordt 

veel meer gewicht in het gebouw geplaatst en een 

plaatmateriaal of spuitpleister is niet fraai is. De opschuimende 

coating is een speciale verf, die bij brand opschuimt en zo de 

opwarming van de constructie vertraagt [49]. Met deze coating 

is een brandwerendheid van 90 minuten goed te halen. Als de 

brandwerende coating is aangebracht, kan de staalconstructie 

eventueel geverfd worden, om een kleur of glans aan te 

brengen, figuur 6.48.   

De kolommen hebben een grote wanddikte, waardoor de 

profielfactor (verhouding tussen het aan de brand blootgestelde oppervlakte van het staalprofiel en 

het volume) minder groot is. Het staal warmt daardoor minder snel op. De dikte van de brandwerende 

coating kan dan iets gereduceerd worden [50]. 

  

De stabiliteitsverbanden bevinden zich ook in het zicht. Voor de diagonalen gelden dezelfde 

argumenten als voor de kolommen. Ook deze profielen worden bekleed met een brandwerende 

coating en ook hiervoor geldt dat ze een grote wanddikte hebben (hoewel minder groot dat de 

wanddikte van de kolommen), waardoor de profielfactor minder groot is en het profiel minder snel 

opwarmt. De dikte van de brandwerende coating kan dus ook hier iets gereduceerd worden.  

 

 

Figuuur 6.48: Brandwerende bekleding
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Vloeren met geïntegreerde stalen liggers 

Geïntegreerde liggers hebben standaard een brandwerendheid van 30 minuten. Gedurende de brand 

wordt deze ligger echter alleen aan de onderzijde verhit. De ligger kan aan drie zijden zijn warmte 

afstaan aan het beton, waardoor de ligger veel minder snel opwarmt. Als de onderzijde van de 

geintegreerde ligger isolerend bekleed wordt met een minimale dikte, bijvoorbeeld een laag 

spuitpleister of een opschuimende coating, voldoet deze al aan de eis van 90 minuten. De 

brandwerendheid van kanaalplaatvloeren is standaard 60 minuten. Deze moet echter ook 90 minuten 

zijn. Hieraan wordt voldaan als de afstand tussen onderkant kanaalplaat en voorspanwapening 45 mm 

is [13]. Bij de kanaalplaat met een hoogte van 200 mm wordt hieraan voldaan, figuur 6.49.  

 

 
 

 

Daarnaast is het voor de brandwerendheid gunstig dat de vloer door middel van koppelwapening aan 

de liggers bevestigd is [42].  

Een specifieke eis voor vloeren is dat de vloer geen gassen door mag laten en dat de temperatuur aan 

de niet-verhitte zijde van de vloer niet teveel mag oplopen. Om aan deze eisen te voldoen is een 

massa van minimaal 200 kg/m² nodig. De kanaalplaatvloer weegt 312 kg/m², dus dat is voldoende.  

 

 

 

Figuur 6.49: Voorspanwapening van de kanaalplaatvloer ligt op 56 mm vanaf de onderzijde van de kanaalplaat 
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7. Uitvoering en detaillering staalconstructie  
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de montage van de staalconstructie. Hoe moet het gebouw 

gemaakt worden? Gekeken wordt naar hoe de staalconstructie opgedeeld is in kleinere gedeeltes en 

naar de detaillering van de staalconstructie.  

7.1 Montage staalconstructie 

Het stabiliteitsverband en de overdrachtsconstructies hebben grote afmetingen, de overspanning van 

de overdrachtsconstructie is 21,60 meter. Dit is te groot en te zwaar om in het geheel te kunnen 

vervoeren. De staalconstructie moet daarom in kleinere stukken verdeeld worden, die op de 

bouwplaats in elkaar gezet worden. De maximale afmetingen van de bouwdelen worden bepaald door 

de mogelijkheden van het vervoer: over water kunnen grotere stukken aangevoerd worden dan over 

de weg. Bij wegvervoer moet rekening gehouden worden met viaducten e.d., waardoor de hoogte 

beperkt is. 

 

Als het gebouw gebouwd wordt, bevindt de infrastructuur (A10) zich al onder de grond, waardoor het 

gebouw moeilijk te bereiken is met grote delen staalconstructie. Vervoer over het water (en het 

laatste gedeelte over de weg) valt hierdoor af. Gekozen wordt voor vervoer over de weg, met behulp 

van diepladers (figuur 7.1).  

 

  
 

Het heeft de voorkeur de staalconstructie te verdelen in lineaire elementen. De lengte van de 

kolommen is drie verdiepingen, dus 10,80 meter. Dit kan een dieplader makkelijk vervoeren. Het 

probleem is de breedte (hoogte) van de geprefabriceerde gedeeltes. De bouwdelen kunnen schuin op 

de dieplader geplaatst worden, maar vanwege viaducten e.d. kan de breedte dan toch maximaal + 4 

meter zijn. Daarom wordt de staalconstructie opgedeeld in gedeeltes van maximaal 10,80 x 3,60 

meter.  

De montage op de bouwplaats moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Daarom wordt de staalconstructie zo 

opgedeeld dat de kolommen en liggers als een bouwpakket aangevoerd worden. De verbindingen 

worden dan in het werk gemaakt. De montagelassen die op de bouwplaats gemaakt moeten worden, 

zijn goed te maken (hoeklassen), omdat de aansluitende delen verschillende breedtes hebben. Dit is 

eenvoudiger te lassen dan wanneer de aansluitende delen dezelfde afmetingen hebben. Figuur 7.2 en 

7.3 laten de staalconstructies op assen 9 en 10 zien (zie ook tekening F).  

Figuur 7.1: Dieplader
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Figuur 7.2: 
Staaltekening as 9 
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Figuur 7.3: 
Staaltekening as 10 
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Figuur 7.4 laat dan een gedeelte van de staalconstructie op as 10 zien, waarin de verdeling van de 

staalconstructie en de posities van de montagelassen te zien zijn (zie ook tekening G). Zoals te zien is 

in onderstaande tekening worden de elementen in het werk aan de constructie gelast. Losse, lineaire 

elementen zijn goed te vervoeren en zijn een stuk handzamer dan complexe grote delen.  

De kolommen hebben een lengte van 10,80 meter en worden op een hoogte van 1,0 meter boven de 

vloer aan elkaar bevestigd. Deze hoogte is gekozen om de knooppunten goed te kunnen maken (de 

kolommen lopen gewoon door t.p.v. de knooppunten) en om de aansluitingen tussen twee kolommen 

op een praktische werkhoogte te plaatsen. Zie hiervoor ook figuur 7.4 of de details in paragraaf 7.2. 

 

 
 

7.2 Detaillering staalconstructie 

Deze paragraaf laat zien hoe de staalconstructie is opgebouwd, de detaillering van de verschillende 

knooppunten uit figuur 7.4. Deze details zijn ook te zien op tekeningen G, H en I. Op de tekeningen 

zijn de bijschriften beter te zien. De details zijn allemaal details uit het stabiliteitsverband op as 10.  

 

Bij de eerste schetsen voor de detaillering van de staalconstructie werd ervan uitgegaan dat de liggers 

aan de binnenkant van de doorgaande kolommen geplaatst werden; de diagonalen kunnen dan goed 

doorlopen over drie verdiepingen. Het op deze manier aansluiten van de liggers zorgt echter wel voor 

een grote excentriciteit van de verticale belasting. Dit zorgt voor extra momenten in de kolommen. 

Figuur 7.4: Verdeling staalconstructie, posities montage- en fabriekslassen
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Daarom is ervoor gekozen de liggers in het hart van de kolommen te plaatsen. Dit zorgde echter voor 

een lastige kruising tussen liggers en diagonalen: beiden moesten doorlopen om de krachten goed 

over te kunnen brengen. Uiteindelijk is ervoor gekozen de liggers ter plaatse van de diagonalen te 

onderbreken en vast te lassen aan de diagonalen. De extra krachten en momenten in de diagonalen 

die zo veroorzaakt worden vormen geen probleem voor de dimensionering van deze profielen.  

 

Bij het detailleren van de staalconstructie heeft het de voorkeur als de hartlijnen van alle profielen die 

op een knooppunt aansluiten door een punt gaan, om momenten als gevolg van excentriciteiten te 

vermijden. Voor de lasverbindingen van buisprofielen met als staalsoort S355 moet een keeldoorsnede 

van minimaal a > 1,1*t aangehouden worden (NEN 6772, artikel 11.6). 

 

Detail 6 (figuur 7.5): Detail 6 laat de maaiveldkolom op as G zien, met daarbij de aansluiting tussen 

kolom en de diepwand waarop deze gefundeerd is. De diagonalen, schoren en horizontalen worden in 

het werk aan de kolom gelast; 

Detail 7 (figuur 7.6): Detail 7 laat een hoekkolom zien. Hiervoor geldt dat in twee richtingen de 

horizontalen en diagonalen in het werk aan de kolom gelast worden; 

Detail 8 (figuur 7.7): Detail 8 laat een kolom zien waar geen diagonalen op aansluiten. Alle liggers 

worden dan in het werk aan de kolom gelast; 

Detail 9 (figuur 7.8): Detal 9 laat een kolom zien waar vier diagonalen op aansluiten. Alle horizontalen 

en diagonalen wordenin het werk aan de kolom gelast. De horizontale staaf loopt door (is de 

overlappende staaf) en de diagonaal sluit daarop aan (overlapte staaf); 

Detail 10 (figuur 7.9): Detail 10 laat de aansluiting tussen twee kolommen met verschillende 

afmetingen zien. De onderste kolom is een vierkante koker 550x550 mm en de bovenste kolom is een 

rechthoekige koker 350x550. De verbinding wordt gemaakt door twee schotten schuin te plaatsen, 

waardoor de kolom steeds breder wordt. Bovenin en onderin (t.p.v. de uiteindes van de kolommen) 

zijn dan twee horizontale platen gelast, om vervormingen tegen te gaan; De getekende liggers 

worden in het werk aan de kolom gelast. 

Detail 11 (figuur 7.10): Detail 11 laat de overgang tussen kolom en schoor zien. De schoren hebben 

dezelfde buitenmaten als de kolommen, dus 550x550 mm. De aansluiting tussen kolom en schoor 

wordt in de fabriek gemaakt. De diagonalen en horizontalen worden in het werk aan de kolom / 

schoor gelast; 

Detail 12 (figuur 7.11): Detail 12 laat een diagonaal zien waaraan in het werk liggers gelast worden. 

De liggers bevinden zich in het midden van de diagonaal, om excentriciteiten (en dus extra 

momenten) te vermijden; 

Detail 13 (figuur 7.12): In detail 13 is de kruising van de twee diagonalen tussen as E en F te zien. De 

zwaarst belaste diagonaal loopt door en de andere diagonaal wordt eraan vast gelast in het werk. Uit 

berekeningen blijkt dat het niet nodig is extra schotten in de doorgaande diagonaal te lassen voor het  

doorvoeren van de krachten. De liggers worden in het werk aan de diagonalen gelast. Net als bij 

detail 12 bevinden de liggers zich in het midden van de diagonalen. 
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Figuur 7.5: Detail 6, tekening G 
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Figuur 7.6: Detail 7, tekening H 
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Figuur 7.7: Detail 8, tekening H 
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Figuur 7.8: detail 9, tekening H 
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Figuur 7.9, detail 10, tekening I

Figuur 7.10, detail 11, tekening I
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Figuur 7.12: Detail 13, tekening I 

Figuur 7.11: Detail 12, tekening I 
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8. Gevel 
Dit hoofdstuk gaat dieper in op de bouwkundige afwerking van het gebouw, de gevel. Gekozen is voor 

een transparante gevel. Op die manier komt er veel licht binnen in het gebouw en is de constructie, 

die zich aan de buitenkant van het gebouw (tegen de gevel) bevindt, beter te zien. Eerst wordt 

gekeken naar wat voor soorten transparante gevels er zijn. Vervolgens wordt een keuze gemaakt en 

worden de gevelstijlen gedimensioneerd. Tenslotte wordt nog gekeken naar de detaillering van deze 

gevel: waar bevindt zich de staalconstructie in het geheel? 

8.1 Soorten transparante gevels 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de verschillende mogelijkheden die er zijn voor de transparante 

gevel en er wordt een keuze gemaakt voor de opbouw van het gevelpakket. Er zijn een aantal typen 

glazen gevel mogelijk, namelijk de normale glazen gevel (met dubbelglas), de klimaatgevel of de 

tweedehuidfaçade. Voor hoge gebouwen is een normale glazen gevel minder geschikt. Tegenwoordig 

wordt vanwege thermisch comfort steeds vaker een klimaatgevel of een tweedehuidfaçade gebruikt. 

Deze twee geveltypen bestaan uit een binnen- en buitenschil, met daartussen een ruime spouw.  

 

Klimaatgevel 

De klimaatgevel is een glasrijke gevel met een spouwruimte en bestaat uit een buitenschil van dubbel 

glas en een binnenschil van enkel glas. De spouwbreedte is meestal 100 tot 200 mm en in de spouw 

bevindt zich een zonwering (bv. lamellen). De lucht in de ruimtes wordt mechanisch via de gevel 

afgezogen. Door deze spouwventilatie wordt de zonnewarmte in de spouw grotendeels afgevoerd. Op 

optimale werking te realiseren, moet de spouwruimte zoveel mogelijk gesloten blijven. De binnenschil 

bestaat vaak uit een paneel van thermisch gehard enkelglas dat scharnierend of schuivend geopend 

kan worden. 

 

Tweedehuidfaçade 

De tweedehuidfaçade is ook een tweeschalige glasrijke gevel met een spouwruimte. Het dubbelglas 

bevindt zich nu aan de binnenzijde en de buitenschil bestaat uit enkelglas en fungeert als 

regenscherm. In de gevelspouw is de zonwering opgehangen. Het buitenblad van enkelglas laat 

afhankelijk van glasdikte en hoek van zoninval een groot gedeelte van het zonlicht door, een gedeelte 

wordt gereflecteerd en een gedeelte geabsorbeerd. De geabsorbeerde zonnewarmte wordt door de 

buitenlucht en de spouwventilatie opgenomen. De spouwlucht wordt opgewarmd waardoor een 

schoorsteeneffect ontstaat. Door de extra buitenschil kunnen de ramen tot op grote hoogte en bij 

bijna alle weersituaties geopend worden, wat het comfort (psychisch) verhoogt.  

 

In onderstaande tabel (tabel 8.1) zijn de normale gevel, de klimaatgevel en de tweedehuidfaçade met 

elkaar vergeleken [48]. Uit de tabel blijkt dat een klimaatgevel of een tweedehuidfaçade beter is dan 

een normale gevel. De verschillen tussen de twee klimaatactieve gevels zijn niet erg groot, beide 

gevels scoren goed, de klimaatgevel iets beter dan de tweedehuidfaçade.  
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Eisen Normale gevel Klimaat gevel Tweede-huid-

façade  
Thermische isolatie + (1) +++ ++ 
Zonwering ++ (2) ++ (4) ++ (4) 
Lichttoetreding +++ ++ ++ 
Binnenklimaat bij gevel + (3) +++ ++ 
Geluidsisolatie + +++ ++ 
Economische aantrekkelijkheid 
(bouwkosten, onderhoud, energie) ++ (2) +++ ++ 

Comfort, individueel regelbaarheid + ++ +++ 
 
(1) mits speciaal dubbelglas 
(2) mits buitenzonwering 
(3) mits compensatie door installatie 
(4)   mits voldoende spouwventilatie 

 

De constructie kan ten opzichte van de gevel op twee plaatsen gesitueerd worden: de eerste 

mogelijkheid is het plaatsen van de constructie aan de binnenzijde van de binnenschil, dan bevinden 

beide schillen zich dus buiten de constructie. De tweede mogelijkheid is het plaatsen van de 

constructie tussen de twee schillen in, dus in de spouw. Om de constructie zo goed mogelijk te 

kunnen zien vanaf buiten, heeft het de voorkeur de constructie zo ver mogelijk aan de buitenzijde te 

plaatsen. Bij het Kennedy Business Center in Eindhoven is een tweedehuidfaçade toegepast en staat 

de constructie aan de binnenzijde van het binnenblad. Deze staat vrij ver van de buitengevel af, 

waardoor hij minder goed te zien is, zie figuur 8.1 en 8.2. 

   

    

 

 

 

Figuur 8.2: Kennedy Business Center, constructie 
staat ver van de buitenschil 

Figuur 8.1: Kennedy Business 
Center aan de buitenzijde 

Tabel 8.1: Vergelijking prestaties glazen gevels 
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De voorkeur gaat dus uit naar het plaatsen van de constructie in de spouw. Als de constructie zich in 

de spouw bevindt, is een tweedehuidfaçade minder geschikt. De tweedehuidfaçade namelijk heeft een 

enkelglas buitenschil, waardoor de constructie in contact staat met de buitenlucht. De constructie is 

dan ‘koud’ en is gevoelig voor temperatuursverschillen. Daarnaast ontstaan koudebruggen ter plaatse 

van de vloeren. De klimaatgevel heeft een buitenschil van dubbel glas, waardoor de constructie een 

‘warme’ constructie is en er geen koudebruggen ontstaan. De voorkeur gaat dus uit naar een 

klimaatgevel, met een buitenschil van dubbelglas. Voor de binnenschil is gekozen een lichte 

systeemwand toe te passen, waarin zowel transparante delen van enkelglas als dichte delen geplaatst 

kunnen worden, naar de wensen van de gebruikers. Bij kantoorverdiepingen kan de gevel dan 

bijvoorbeeld vrij transparant uitgevoerd worden, terwijl bij de woningverdiepingen een dichtere gevel 

gemaakt kan worden. De constructie is zo toch goed te zien, omdat het buitenblad geheel van glas 

gemaakt is, zie figuur 8.3 en tekening C. In deze figuur is een gedeelte van het aanzicht van het 

gebouw te zien. In paragraaf 8.3 wordt ingegaan op de horizontale en verticale doorsnede hiervan.` 

  

 
 Figuur 8.3: Gevelaanzicht (detail 1) 
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8.2 Stijlen en regels 

In deze paragraaf wordt het gekozen gevelsysteem nader bekeken, de afmetingen van de stijlen en 

regels en de glasplaten worden bepaald.  

  

Voor het buitenblad met dubbelglas is gekozen voor een vliesgevelsysteem, het systeem Alcoa AA 100 

Q [47], zie voor informatie bijlage XV. Dit systeem bestaat uit aluminium stijlen en regels, met een 

kwaliteit EN-AW 6060. De elasticiteitsmodulus hiervan is 70000 N/mm² en de vloeigrens is fy = 160 

N/mm². Bij het dimensioneren van de gevelstijlen geldt dat deze voornamelijk belast worden door 

windbelasting. De overige belasting is eigen gewicht. De stijfheid van de profielen is maatgevend 

boven de sterkte ervan.   

 

Voor de hart-op-hartafstand van de gevelstijlen wordt 1,20 meter of 1,80 meter aangehouden. Op 

deze stijlen is de lokale windbelasting geplaatst en er is gekeken naar de uitbuiging ten gevolge van 
deze windbelasting. De uitbuiging mag daarbij maximaal 1

300 3600 12⋅ = mm zijn. Voor de 

berekeningen, zie bijlage XXX. 

Bij een hart-op-hartafstand van 1,20 meter is een profiel nodig met een breedte van 50 mm en een 

hoogte van 145 mm, met daarin een verstijvingsprofiel. Zonder dit verstijvingsprofiel is een hoogte 

van 175 mm nodig (figuur 8.4). 

Bij een hart-op-hartafstand van 1,80 meter is een profiel nodig met een breedte van 50 mm en een 

hoogte van 175 mm, met daarin een verstijvingsprofiel. Zonder dit verstijvingsprofiel is een hoogte 

van 205 mm nodig (figuur 8.5).  

 

              
 

 

Gekozen wordt voor een hart-op-hartafstand van 1,80 meter. Dan zijn de glasoppervlaktes zo breed 

mogelijk en zijn er zo min mogelijk stijlen aanwezig. Verder wordt ervoor gekozen wel een 

verstijvingsprofiel aan te brengen. Zo wordt de afstand tussen het glas en de staalconstructie in de 

 

Figuur 8.4: Gevelstijlen h.o.h. 1,20 meter Figuur 8.5: Gevelstijlen h.o.h. 1,80 meter 
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gevel zoveel mogelijk beperkt en is de constructie beter zichtbaar. De keuze voor de gevelstijl is dus 

een profiel AA 100 Q, 50x175 mm met verstijvingsprofiel, hart-op-hart 1,80 meter. 

 

Op maaiveldniveau voldoen de gevelstijlen niet: de ongesteunde lengte is dan niet 3,60 meter, maar 

10,0 meter. Daar zullen dus stalen gevelkolommen geplaatst moeten worden. Ook voor deze 

kolommen geldt dat ze voornamelijk door windbelasting belast worden en dat de stijfheid maatgevend 

is. De gevelkolommen op maaiveldniveau worden kokerprofielen 150x250x10 (hxbxt) mm.  

 

De maximale hoogte van een glasplaat is 3,21 meter. De bruto verdiepingshoogte is echter 3,60 

meter en er moet dus een verdeling gemaakt worden. Daarom is ervoor gekozen ter plaatse van het 

vloerpakket een niet-transparant gedeelte aan te brengen met een hoogte van 0,8 meter. De grootte 

van de glasplaten is dan 2,80 x 1,80 meter.  

8.3 Detaillering gevel 

In figuur 8.6 en 8.7 is het gevelsysteem Alcoa AA 100 Q beter te zien. Figuur 8.6 laat een doorsnede 

van het aluminium profiel zien, met daarbij de rubbers, het dubbelglas en de kliklijst ter afwerking van 

de naden. Figuur 8.7 laat een 3D tekening van het gevelsysteem zien: de kruising tussen de stijl en de 

regel.  

 

      
 

 

 

 

Figuur 8.8 en figuur 8.9 (zie tekening C) laten een langs- en een dwarsdoorsnede van het 

gevelaanzicht uit figuur 8.3 zien. De staalconstructie bevindt zich in de spouw, tussen het buitenblad 

van dubbelglas en het binnenblad (systeemwand met enkelglas). Het binnenblad kan dus transparant 

of niet-transparant zijn, naar de wensen van de gebruiker. De kanaalplaatvloeren zijn voorzien van 

een zwevende dekvloer en liggen op de onderflenzen van de geïntegreerde liggers. Onder de vloer 

bevindt zich een verlaagd plafond, waar ruimte is voor leidingen en kanalen.  

Figuur 8.6 Profieldoorsnede 
Alcoa AA 100 Q 

Figuur 8.7: Alcoa AA 100 Q, 
opbouw stijlen en regels 
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Figuur 8.8: Detail 1 (tekening C), zijaanzicht 
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Figuur 8.9: Detail 1 (tekening C), bovenaanzicht





Conclusies en Aanbevelingen 

Constructief ontwerp van een hoge kantoor- / woontoren op de spoortunnels in Amsterdam Zuidas 156 

 

9. Conclusies en Aanbevelingen 
In dit slothoofdstuk wordt het project nog een keer in het geheel beschouwd. De conclusies worden 

getrokken en er worden een aantal aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek. Vervolgens wordt 

dit verslag afgesloten met enkele 3D visualisaties.  

9.1 Conclusies en Aanbevelingen 

Bouwen boven spoortunnels brengt nogal wat problemen met zich mee: waar gaat de horizontale 

belasting naartoe? Hoe wordt de verticale belasting overgebracht naar de diepwanden zonder dat er 

kolommen in de tunnels terecht komen? Hoe maak je het gebouw stabiel? En hoe zit het met 

zettingen en trillingen? Er moeten dus een aantal constructieve ingrepen gedaan worden. Het gebouw 

moet echter ook bruikbaar kunnen blijven voor alle verschillende functies die erin gehuisvest moeten 

worden. Dat was de doelstelling van dit project: “Het ontwerpen van een constructie voor een 100 
meter hoge kantoor- / woontoren boven de toekomstige spoortunnels bij Amsterdam Zuidas, met 
aandacht voor overdrachtsconstructies, stabiliteit, daglichttoetreding en flexibiliteit.” 
 

Uit dit verslag is gebleken dat het goed mogelijk is een hoog gebouw te bouwen, gefundeerd op vier 

diepwanden, dat ook nog goed bruikbaar is. Op de treinperrons moet daglicht binnentreden ter 

oriëntatie en voor de veiligheid. Zonlicht is niet noodzakelijk. Daglicht op de treinperrons wordt 

verkregen door vides aan te brengen op maaiveldniveau. In het gebouw zijn verschillende functies op 

een logische manier gehuisvest, met een heldere ontsluiting. Alle kantoren en appartementen krijgen 

genoeg daglicht binnen, mede dankzij het feit dat het een carrévormig gebouw is met een grote vide 

in het midden. Door het toepassen van een liggervormige overdrachtsconstructie die redelijk open en 

transparant is, de vakwerkligger, zijn de drie verdiepingen waar deze overdrachtsconstructie zich 

bevindt goed bruikbaar en zijn de verdiepingen erboven op alle mogelijke manieren in te delen, met 

kolommen h.o.h. 7,20 meter in beide richtingen. De overdrachtsconstructies dragen de krachten af 

naar de vier diepwanden.  

Het feit dat de verdiepingen flexibel indeelbaar zijn, komt ook doordat de stabiliteit verzorgd wordt 

door grote stabiliteitsverbanden in de gevel: de diagonalen overspannen binnen een breedte van 7,2 

meter drie verdiepingen in een keer. Dit resulteert in een grove structuur van twee Z-vormige 

verbanden die in elkaar geschoven zijn (ook wel V- of Y-vormige structuren genoemd). Binnenin het 

gebouw komen zo geen kernen of stabiliteitswanden voor. De grote stabiliteitsverbanden kunnen de 

horizontale krachten rechtstreeks overbrengen naar de fundering, omdat ze net zo breed zijn als de 

hart-op-hartafstand van de diepwanden. Als een kern toegepast zou worden, zou deze toch ingeklemd 

moeten worden in een overdrachtsconstructie, om de krachten naar de diepwanden te kunnen 

brengen. Daardoor komen weer grote krachten en momenten in deze overdrachtsconstructie en 

worden de kolommen en diagonalen nog zwaarder dan ze al zijn. Door het toepassen van brede 

stabiliteitselementen wordt dit voorkomen.  

De overdrachtsconstructie en de stabiliteitsverbanden zijn beide vakwerkvormige constructies. Er is 

voor gekozen de vorm van overdrachtsconstructie en stabiliteitsverband op elkaar aan te passen, wat 

een fraaier beeld oplevert en wat voor de krachtsafdracht ook beter is: de krachten kunnen dan in een 

rechte lijn doorgevoerd worden en hoeven niet ‘de hoek om’. De vakwerkconstructies zijn gemaakt 

van buisprofielen. Een van de redenen is dat deze profielen een slanker beeld opleveren vergeleken 
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met vakwerken van I-vormige profielen en dat de constructie zich voor een groot gedeelte in het zicht 

bevindt. Om de vereiste brandwerendheid te verkrijgen wordt de staalconstructie bekleed met een 

brandwerende coating.  

Doordat de constructie zich aan de buitenkant bevindt, onstaat een markant gebouw. Om de 

constructie goed te laten zien, is ervoor gekozen een glazen gevel toe te passen, volgens het principe 

van een klimaatgevel. De buitenschil is geheel van glas en de binnenschil bestaat uit een flexibele 

syteemwand, waarbij zowel dichte als open delen mogelijk zijn, naar wens van de gebruiker. De 

constructie bevindt zich in de spouw van de gevel (tussen buiten- en binnenschil), dus zo ver mogelijk 

naar buiten. 

De benodigde buisprofielen voor overdrachtsconstructie en stabiliteitsverband zijn fors, omdat het 

gebouw hoog is en de overspanningen groot zijn en er daardoor grote normaalkrachten optreden in 

de constructie. De standaardprofielen voldoen niet en daarom is gebruik gemaakt van Jumbo 

Structural Hollow Sections van Corus. Uit de berekeningen blijkt dat door de controle van de 

verbindingen de profielen vaak verzwaard moeten worden. In dit project zijn steeds de hele profielen 

vergroot. Een andere optie is het plaatselijk vergroten van de profieldoorsnede, door bijvoorbeeld een 

extra plaat toe te passen. 

De verbindingen van de constructie zijn allemaal lasverbindingen. Dit zijn zeer bewerkelijke 

verbindingen, zeker met de grote wanddiktes zoals die hier toegepast zijn. Er is voor gekozen de 

constructie op te delen in lineaire, vervoerbare stukken die in het werk aan elkaar gelast worden. Dit 

resulteert in een bewerkelijke constructie. Een lasverbinding is echter wel mooier dan een 

boutverbinding: er moeten namelijk zeer grote krachten overgedragen worden, wat voor een (te) 

grote knoop zou zorgen als er een boutverbinding toegepast zou worden. 

Uit het bovenstaande blijkt dat een staalconstructie uitermate geschikt is voor dit soort gebouwen.  

Voor de vloeren is gekozen voor een kanaalplaat zonder druklaag, om het gewicht van het gebouw te 

reduceren. Om de kanaalplaatvloer zonder druklaag als schijf te kunnen laten werken, moet een 

aantal verbindingen in de vloer aangebracht worden. Uit berekeningen blijkt echter dat het aantal 

verbindingen erg groot is, waardoor het zeer bewerkelijk is om de vloer zonder druklaag uit te voeren. 

Het is achteraf misschien toch eenvoudiger en sneller om wel een druklaag op de vloer aan te 

brengen. Dit zorgt echter wel voor meer gewicht. De vloer is ondersteund door geïntegreerde liggers. 

Zo wordt het verloop van de luchtbehandelingskanalen niet belemmerd en is de netto 

verdiepingshoogte zo groot mogelijk. 

 

Uit bovenstaande uiteenzetting blijkt dat voldaan is aan de doelstelling.  

 

Binnen dit afstudeerproject is een aantal zaken onbelicht gebleven en die nader bekeken zouden 

moeten worden. Dit leidt tot de volgende aanbevelingen: 

- De fundering (de vier diepwanden) moet nog berekend worden voor de horizontale en verticale 

belastngen. Daarbij moet ook gekeken worden naar een oplossing voor de zettingen en de 

zettingsverschillen die optreden;   

- De trillingen in het gebouw ten gevolge van de treinen en metro’s zouden bekeken moeten worden. 

In hoeverre werken deze trillingen door in het gebouw? 
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- Er blijkt een tweede-orde berekening nodig te zijn voor het gebouw. Dit is een complexe 

driedimensionale berekening. In eerste instantie is de sterkte maatgevend geweest boven de stijfheid. 

Wellicht dat door de tweede-ordeberekening de stijfheid belangrijker wordt; 

- Een aantal verbindingen van de vakwerkconstructies moet berekend worden met een eindige-

elementen berekening, omdat de norm op die plaatsen niet letterlijk is gehanteerd. 

9.2 3D Visualisaties gebouw 

Tot slot nog enkele 3D-visualisaties van het gebouw: het aanzicht vanuit het noordwesten, zuidoosten 

en oosten.  

 

 

 
 

 
Figuur 9.1: Noordwest-aanzicht 
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Figuur 9.2: Zuidoost-aanzicht 
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Figuur 9.3: Oost-aanzicht, Minervalaan 
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Inleiding 
In dit gedeelte zijn de bijlagen terug te vinden die horen bij het verslag ‘Constructief ontwerp van een 

100 meter hoge kantoor- / woontoren op de spoortunnels van Amsterdam Zuidas’. De bijlagen zijn 

verdeeld in drie delen:  

 

Bijlagen A: Algemeen 

Hierin komen zaken naar voren die wel belangrijk zijn, maar te uitgebreid zijn om in het hoofdverslag 

te behandelen. Het zijn achtergronden, variantenstudies e.d. 

 

Bijlagen B: Berekeningen 

In dit gedeelte zijn de ESA-Prima Win uitvoeren terug te vinden. Daarnaast staan hierin alle 

berekeningen die gemaakt zijn. 

 

Bijlagen C: Tekeningen op A3-formaat 

Bij dit project zijn in totaal tien tekeningen gemaakt. In dit gedeelte zijn deze tekeningen op A3-

formaat terug te vinden.  

 

Voorin ieder gedeelte is steeds een deel-inhoudsopgave te vinden, waarin duidelijk staat wat 

behandeld wordt.  
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Tabel I.1: Voorkeursstramienen verschillende functies

Bijlage I: Stramienmaten verschillende functies 

Bron: [7] 

 

 

Functie Stramien Gebruikshoogte 
Woonruimte Voor de diverse woningtypen 

variëren de beukmaten van 
3600, 5400 en 7200 mm 

Bruto verdiepingshoogte > 3300 
mm 
 
 

Kantoorruimte 
 
                  Vrije overspanning¹ 
 
                    
                  Tussensteunpunt 
 
 
                  Skelet 
 
 
 

 
 
12000 à 14400 mm 
 
 
5400 en/of 7200 mm 
 
 
7200 à 14400 mm 

 
 

 
 
Bruto verdiepingshoogte 3600 
mm 

Commerciële ruimte 
 
 
                  Vrije overspanning 
 
          
                  Skelet 
 
 

 
 
 
9000 mm 
 
 
7200 à 9000 mm 

 
 
 
 
Supermarkt gemiddeld 4250 mm 

Spoorlijn 
 
-dwarsdoorsnede 
(2 sporen en een eilandperron) 
 
-spoorondersteuning 
(langsdoorsnede) 

 
 
 
21600 mm 
 
10800 mm 
21600 mm 
32400 mm 

 
 
 
Profiel van vrije ruimte 6000 mm 
(vanaf bovenkant spoor) 

 
Opmerkingen: 
1. Voorbeeld kantoorruimte met een vrije overspanning: 
 Nationale Nederlanden, Rotterdam: 14400 mm vrije overspanning; vrije hoogte 2600 mm; 
     Constructiehoogte 570 mm;  installatiehoogte 430 mm 
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Bijlage II: Basisvormen kantoorindelingen 

Bron: [8] 

De werkplekken kunnen op diverse wijzen in een kantoor geplaatst worden. De volgende basisvormen 

kunnen onderscheiden worden: 
• Kamerkantoor (cellenkantoor): in dit traditionele kantoor liggen de kamers aan de gevels. De 

kamers zijn meestal twee, soms drie traveeën breed en worden door één, twee en drie personen 

gebruikt; 

• Open kantoor (kantoortuin); een grote, doorlopende ruimte zonder bouwkundige afscheidingen 

waarin tenminste 12 werkplekken zijn opgesteld; 

• Groepskantoor: deze kantoorvorm kent middelgrote kamers waarin 4 tot 10 werknemers 

gehuisvest zijn. Deze vorm is geschikt voor groepen medewerkers die hetzelfde soort werk, vaak 

routinewerk of werk in projectvorm, verrichten; 

• Kloosterkantoor: dit concept bestaat uit een open kantoor met daaromheen cellen voor 

geconcentreerd werk, overleg of telefoneren. De cellen zijn te reserveren voor alle gebruikers van 

het open kantoor; 

• Combikantoor (cocon(communicatie/concentratie)kantoor): dit concept is het spiegelbeeld van het 

kloosterkantoor. Het gaat uit van kleine individuele werkkamers of kamers voor maximaal twee 

personen gesitueerd aan de gevel, en groepsruimte voor overleg, archief, documentatie, 

ontspanning en pauze en eventuele extra werkplekken in de middensector. Wanden tussen de 

kamers en de groepsruimte zijn meestal doorzichtig; 

• Groepskantoor met wisselwerkplekken: dit concept wordt toegepast bij organisaties met veel 

buitendienstmedewerkers. Deze komen vaak één dag in de week naar kantoor voor overleg, 

telefoneren en rapporten uitwerken. Dit kantoorconcept voorziet in wisselwerkplekken voor de 

buitendienstmedewerkers en een groepswerkplek voor de andere medewerkers; 

• Hotelkantoor: in dit concept worden alleen kantoorfaciliteiten verhuurd per werkplek of faciliteit 

per korte tijdseenheden. Het hotelkantoor levert huisvesting op individueel niveau, terwijl 

‘klassieke’ kantoren huisvesting voor organisaties leveren. De hotelkantoren worden voornamelijk 

gebruikt voor tijdelijke huisvesting; 

• Leankantoor: in dit kantoor is er geen sprake meer van huisvesting. De kantoorwerkplek bestaat 

uit een mobiele telefoon en een laptop (computer die thuis, bij een klant, onderweg of in een 

hotelkamer gebruikt wordt).  

 

Eisen voor de minimale afmetingen van kantoren en werkplekken:  

Werkplek: 

• Basiswerkplek (stoel, tafel met plaats voor computer en bergruimte onder de tafel): 7m² 

• Staande kast     + 1 m² 

• Toegang van het vertrek:    + 1 m² 

• Overlegmogelijkheid met maximaal 4 personen: + 1 m² per persoon 

• Overlegmogelijkheid met 5 personen of meer: + 1,5 m² per persoon 

• Overig meubilair en apparatuur (bv. archiefkast):  + eigen oppervlakte 

+ gebruiksoppervlakte 
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Kantoorafmetingen: 

• Vrije hoogte:    minimaal 2,4 meter 

• Totale vloeroppervlakte:   minimaal 10 m² 

• Breedte:     1,80 meter of een veelvoud daarvan 

 

 
       

Figuur II.1: Linksboven kamer- of cellenkantoor; linksonder kloosterkantoor; rechtsboven combinatiekantoor, rechtsonder 
groepskantoor 
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Tabel III.1: Overzicht voorbeeldprojecten 

Bijlage III: Voorbeeldprojecten 

Naam Locatie Over-  
Bouwing 

Construc-
tie 

Hoogte 
gebouw t.p.v. 
weg/spoor 

Over- 
spanning Fundering Stabiliteit Vloeren 

Bruggebouw 
West Den Haag Weg Vakwerk 5-8 verd. 29 m Prefab 

palen Kernen Kanaalplaten 

Equinox Den Haag Weg Prefab 
liggers 7 verd.  20 m Tunnelbak Gevel Kanaalplaten 

Haagse Poort Den Haag Weg Boog 7 verd. 60 m Vibro-palen Raamwerk Kanaalplaten 

Malietoren Den Haag Weg Vakwerk 19 verd. 32 m Prefab 
palen 

Vakwerk en 
kern Staalbeton 

Traffic Square Rijswijk Spoor Vakwerk 5 verd. 60 m Prefab 
palen 

Kernen en 
verband Kanaalplaten 

New 
Metropolis Amsterdam Weg Vakwerk Tot 7 verd. 12,5 m 

Tunnelbak 
en prefab 
palen 

Vakwerk en 
kern 

Staalbeton 
Breedplaten 

Bos en 
Lommer Amsterdam Weg Vakwerk 6 verd.  43 m 

Op beton-
nen brug-
hoofden 

Vakwerk, 
portalen en 
kernen 

Kanaalplaten 

Exchange 
House Londen Spoor Boog 11 verd. 78 m In grond 

gev. palen Verbanden Staalbeton 

Embankment 
Place Londen Spoor Boog 9 verd. 36 m In grond 

gev. palen Kernen Staalbeton 

Gare 
Montparnasse Parijs Spoor Voorgesp. 

liggers 1 of 9 verd. ? ? Schijven ? 

Lille Europe Lille Spoor  20 verd. ? ? ? ? 

Federal 
Reserve Bank Minneapolis Plein/Par-

keergarage Trekboog 10 verd. 82 m ? Kernen Staalbeton 
met vakwerkl.

 

Uit het bovenstaande overzicht (tabel III.1) blijkt dat de meeste overdrachtsconstructies gevormd 

worden door bogen of vakwerken. Ook blijkt dat naarmate de overspanningen groter worden er vaker 

staal wordt toegepast.  

Figuur III.1: Luchtfoto Utrechtsebaan Den Haag Figuur III.2: Bruggebouw West, Den Haag 

Figuur III.3: Haagse Poort Den Haag Figuur III.4: Equinox, Den Haag 
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Figuur III.6: Traffic Square, Rijswijk 

Figuur III.7: New Metropolis, Amsterdam Figuur III.5: Malietoren, Den Haag 

Figuur III.8: Bruggebouw Bos en Lommer, Amsterdam

Figuur III.9: Embankment Place, Londen Figuur III.10: Exchange House, Londen 
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Figuur III.11: Huidige situatie Gare Montparnasse, Parijs Figuur III.12: Oude situatie Gare Montparnasse, Parijs 

Figuur III.13: Lille Europe, Lille Figuur III.14: Federal Reserve Bank, Minneapolis 
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Bijlage IV: Deelgebieden Zuidas 

Het gebied is onderverdeeld in een aantal deelprojecten, zie ook figuur IV.1. De verhouding 

wonen:werken:voorzieningen voor het hele gebied is 45%:45%:10%. Voor de deelgebieden zijn de 

verdelingen als aangegeven (voor zover bekend).  

• Composer (figuur 2.11) 

 51% wonen; 

 38% werken; 

 11% voorzieningen 

• Kop Rivierenbuurt 

In het gebied Kop Rivierenbuurt wordt gestreefd naar een verhouding wonen : werken : 

voorzieningen van 1 : 1 : 1.  

• Museumgebied 

Voor het museumbied is een voorlopig programma opgesteld:  

 8% museum; 

 40% wonen; 

 40% werken; 

 13% voorzieningen 

• WTC/Zuidplein 

 0% wonen; 

 90% werken;  

 10% voorzieningen 

• Vivaldi 

 30% wonen;  

 56% werken;  

 14% voorzieningen 

 

• Gershwin 

 

Figuur IV.1: Ligging Deelgebieden 
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 67% wonen;  

 20% werken;  

 13% voorzieningen 

• Mahler4 

 15% wonen;  

 75% werken;  

 10% voorzieningen 

• Noordzone 

Voor de Noordzone zijn nog geen concrete plannen uitgewerkt, dus ook over dit gebied is nog niet 

veel te zeggen met betrekking tot de functieverdeling.  

• VU-kwartier 

 26% wonen;  

 31% werken;  

 43% voorzieningen 

• Zuiderhof, ABN Amro 

 0% wonen; 

 100% werken; 

 0% voorzieningen 
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Bijlage V: Eisen en berekening liften 

Eisen 

Voor een hoog gebouw gelden een aantal eisen met betrekking tot het plaatsen van liftkernen voor de 

woonfunctie [29]: 

• Woongebouwen, waarvan de hoogste vloer van een verblijfsgebied op meer dan 10 meter boven 

straatpeil is gelegen, moet van een brancardlift zijn voorzien; 

• Woongebouwen, waarvan de hoogste vloer van een verblijfsgebied op meer dan 24 meter boven 

straatpeil is gelegen, moeten zijn voorzien van tenminste twee, op elke stopplaats onderling 

bereikbare liften; 

• De afmetingen van een personenlift moet minstens 1,05 x 1,35 meter (bxd) zijn. De afmetingen 

van een brancardlift moet minstens 1,05 x 2,05 meter (bxd) zijn; 

• Bij een hefhoogte van meer dan 20 meter moet de nominale snelheid van liften in 

woongebouwen ten minste 1 m/s zijn; 

• Indien liften tegenover elkaar zijn opgesteld, moet de diepte van de opstelruimte ten minste 

gelijk zijn aan de grootste van de diepten die voor de afzonderlijke liften zijn vereist, 

vermeerderd met 0,3 meter. Deze opstelruimten moeten minstens 1,80 meter breed zijn; 

• De horizontale loopafstand vanuit het hart van de liftgroep naar de lift mag maximaal 4,0 meter 

zijn. De deuren moeten vanuit een punt gezien kunnen worden. Ook de toegang van een 

(vlucht)trappenhuis dient vanuit dit punt gezien kunnen worden.  

 

De loopafstand van de lift tot de woning mag maximaal 90 meter bedragen. Voor luxe appartementen 

gelden andere maatstaven: kortere afstanden, meer en grotere liften. Het principe van een galerijflat 

is dan niet gewenst. Het aantal gewenste woningen aan een ontsluiting is meestal 2 tot 6 stuks.  

Voor kantoren zijn geen eisen gesteld met betrekking tot loopafstanden tot de kern. Meestal wordt 

een loopafstand tot de liftkern van 40 tot 80 meter aangehouden.  

 

Berekening aantallen en capaciteit (volgens NPR 5081 [30]) 

Om inzicht te krijgen in het aantal liften dat nodig is in het gebouw, is er een berekening voor 

gemaakt. Daarbij wordt het gebouw opgedeeld in drie delen:  

0 t/m 30 meter:  kantoren 

30 t/m 60 meter: flexibel (express-lift t/m 30 meter, daarboven stoplift) 

60 t/m 100 meter: woningen (express-lift t/m 60 meter, daarboven stoplift) 

 

Voor kantoren zijn geen specifieke eisen voor de loopafstanden. De kantoorverdiepingen kunnen 

daarom ontsloten worden door twee liftkernen (figuur V.1). De linker plattegrond in figuur V.1 heeft 

betrekking op een kantoorverdieping in het gedeelte t/m 31,6 meter. Het rechter gedeelte heeft 

betrekking op een kantoorindeling in het flexibele gedeelte van het gebouw (31,6 t/m 60.4 meter). 

Figuur V.1: Liften bij kantoorfunctie  
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De loopafstand van de lift tot de woning mag maximaal 90 meter bedragen. Voor luxe appartementen 

gelden andere maatstaven: kortere afstanden, meer en grotere liften. Het principe van een galerijflat 

is dan niet gewenst. Het aantal gewenste woningen aan een ontsluiting is meestal 2 tot 6 stuks. In 

figuur V.2 staat het aantal liftkernen voor de woonverdieping aangegeven. Het linker gedeelte is een 

woonindeling in het flexibele gedeelte van het gebouw (31,6 t/m 604 meter) en het rechter gedeelte 

is de woontoren van 60,4 t/m 100 meter) 

 

 
 
 
 

 
Topzone-2: 60 t/m 100 meter 

In de toren van het gebouw, van 60,4 t/m 100 meter, bevinden zich appartementen. In totaal zijn dit 

11 verdiepingen met ieder vier appartementen van ongeveer 150 m². Voor deze luxe appartementen 

wordt een gemiddeld bewonersaantal aangenomen van 3 personen en de  vervoerkwaliteit die 

gekozen wordt is klasse 2: minimaal 12,5% per 5 minuten, waarbij de wachttijd maximaal 80 sec. is.  

Het aantal bewoners is dan 11 x 4 x 3 = 132 personen 

De liftconfiguratie is af te lezen uit figuur 2, NPR 5081: configuratie 10 of 11. 

Dit houdt in:  

10: 2 liften; 1000 + 630 kg nominale last; nominale snelheid 1,00 m/s; 

11: 2 liften; 1000 + 1000 kg nominale last; nominale snelheid 1,00 m/s. 

De putdiepte van deze liften is 1400 mm. 
 

Topzone-1: 31,6 t/m 60,4 meter 

Het gedeelte in het gebouw dat flexibel indeelbaar is, is 8 verdiepingen hoog. Hierin kunnen zowel 

woningen als kantoren voorkomen. Er komen drie liftschachten naar boven in dit gedeelte van het 

gebouw. Een van de liftschachten wordt alleen gebruikt als er woningen geplaatst zijn op deze 

verdiepingen. Voor het onsluiten van de kantoren worden de overige twee liftkernen gebruikt. Deze 

overige twee liftkernen worden ook gebruikt voor het ontsluiten van de eventuele woningen in dit 

gedeelte.  

WONINGEN 

Figuur V.3: Liftkern Topzone-2 

Figuur V.4: Liftkernen Topzone-1

Figuur V.2: Liften bij woonfunctie 
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Ook hier wordt uitgegaan van klasse 2 aangaande de vervoerscapaciteit. Het aantal bewoners is in dit 

geval maximaal 8 verdiepingen x 4 appartementen per lift x 3 personen = 96 personen. Omdat het 

een flexibel gebouw is, kan dit ook minder zijn, maar toch moet uitgegaan worden van de maximale 

capaciteit.  

Ook hier geldt dus ook configuratie 10 of 11: 

10: 2 liften; 1000 + 630 kg nominale last; nominale snelheid 1,00 m/s; 

11: 2 liften; 1000 + 1000 kg nominale last; nominale snelheid 1,00 m/s. 

De putdiepte van deze liften is 1400 mm.  

 

KANTOREN 

In het ‘flexibele gedeelte’ kunnen de 8 verdiepingen ook ingevuld worden door kantoren. Per 

verdieping zijn dit dan ongeveer 106 werknemers (uitgaande van een bruto vloeroppervlakte van 20 

m² per werknemer). Deze zijn evenredig te verdelen over twee liften, dus ongeveer 53 personen per 

lift per verdieping. 

 

Berekening volgens Jellema 6C: Liften en roltrappen [12] 

a. Bepaal het aantal personen in het gebouw, dat gedurende één uur tijdens de ochtendspits gebruik  

zal maken van de liften en het aantal bouwlagen. Hierbij kan een korting worden ingecalculeerd 

voor personen die na de ochtendspits arriveren of gedurende de dag afwezig zullen zijn wegens 

ziekte of bezigheden elders. Deze korting varieert tussen 10 en 25%.  

b. Vermenigvuldig het aantal personen met 1,6 

c. Zoek in de tabel de liftconfiguratie op met de eerste hogere vervoerscapaciteit  

Ad a:  8 verdiepingen x 53 personen x 0,9 = 380 personen 

Ad b:  380 x 1,6 = 610 personen 

Ad c:  Met 610 personen en 8 verdiepingen is uit de tabel liftconfiguratie 16 te bepalen 

Liftconfiguratie 16:  2 liften 

     Hefvermogen 1600 kg 

     20 personen per lift 

     snelheid 1,0 m/s 

     putdiepte 1600 mm 

 

Middenzone (10 t/m 31,6 meter) 
Voor een werknemer wordt een vloeroppervlakte van 20 m² aangehouden. Het totale vloeroppervlak 

is ongeveer 2800 m², dus per verdieping werken er 140 mensen. In totaal zijn het 6 verdiepingen. 

Deze verdiepingen worden met twee liften ontsloten. Beide liftkernen zullen door 70 personen 

gebruikt worden.  

Berekening volgens Jellema 6C-Liften en roltrappen 

Figuur V.5: Liftkernen Middenzone 
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a. Bepaal het aantal personen in het gebouw, dat gedurende één uur tijdens de ochtendspits gebruik 

zal maken van de liften en het aantal bouwlagen. Hierbij kan een korting worden ingecalculeerd 

voor personen die na de ochtendspits arriveren of gedurende de dag afwezig zullen zijn wegens 

ziekte of bezigheden elders. Deze korting varieert tussen 10 en 25%.  

b. Vermenigvuldig het aantal personen met 1,6 

c. Zoek in de tabel de liftconfiguratie op met de eerste hogere vervoerscapaciteit  

Ad a:  6 verdiepingen x 70 personen x 0,9 = 378 personen 

Ad b:  378 x 1,6 = 605 personen 

Ad c: Met 605 personen en 6 verdiepingen is uit de tabel liftconfiguratie 9 te bepalen 

Liftconfiguratie 9:  2 liften 

     Hefvermogen 1000 kg 

    13 personen per lift 

     snelheid 1,25 m/s 

     putdiepte 1600 mm 
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Bijlage VI: Fasering Dok- en Stapeldokmodel 

 

 

Figuur VI.1: Fasering DOK-model Figuur VI.2: Fasering STAPELDOK-model 
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Bijlage VII: Overzicht verschillen prestatie-eisen kantoor- en woonfunctie 

Dit overzicht is overgenomen uit het afstudeerverslag van Peter van Bree [19]. 

 

 
Functionaliteit Kantoorfunctie Woonfunctie Flexibel gebouw 
1. Parkeer-
voorzieningen 

1 parkeerplaats per 60 m² 
(bvo) 

1 parkeerplaats per 106 m² (bvo) Parkeercapaciteit dimensioneren op 1 
parkeerplaats per 80 m² 

2. Entree Entree gescheiden van 
woonfunctie 

Entree gescheiden van 
kantoorfunctie 

Entree realiseren met een flexibele 
scheiding 

3. Liftruimte Liften gescheiden van 
woonliften 

Liften gescheiden van 
kantoorliften 

Liften moeten uitwisselbaar zijn 
 

4. Trappenhuizen Minder lui realiseren Luier realiseren Trappen dimensioneren op woonfunctie 
5. Indeling 
werkruimte / 
woonruimte 

Min. 294 m² (bvo), meerdere 
indelingen gewenst 

Max. 4 woningen per ontsluiting, 
woningen van minimaal 165 m², 
meerdere indelingen gewenst 

Minimale omvang 300 m², per 4 
woningen een ontsluiting, meerdere 
indelingen moeten mogelijk zijn 

6. Private 
buitenruimte 

Geen eisen Loggia gewenst van min. 13 m², 
oriëntatie loggia / woning op zuid, 
west, oost 

Gevel realiseren die op een aantal 
plaatsen volledig te openen is, 
indelingen met woningen voorzien van 
gunstige oriëntatie 

7. Sanitair 2 toiletgroepen van 2 toiletten 2 per woning, decentraal verdeeld 
over de plattegrond 

Schachtruimte voor afvoerleidingen zo 
realiseren dat beide functies mogelijk 
zijn 

8. Douche- en 
badruimte 

Geen eisen 
 

Realiseren per woning Afvoerleidingen moeten te realiseren 
zijn 

    
Comfort Kantoorfunctie Woonfunctie Flexibel gebouw 
9. Thermisch Koelen is gewenst, verdeling 

centraal, individuele aanpassing 
gewenst 

Geen voorziening voor koeling, 
regeling per vertrek is gewenst 

De capaciteit van de klimaatinstallatie 
moet worden gedimensioneerd op de 
kantooreis, de verdeling van 
installatieleidingen moet aan te passen 
zijn naar verschillende indelingen 

10. Luchtkwaliteit Verdeling centraal geregeld, 
individuele aanpassing 
gewenst, capaciteit min. 4,68 
m³/uur/m² 

Regeling per woning gewenst, 
capaciteit min. 3,24 m³/uur/m² 

 

11. Visueel Uitzicht is gewenst Uitzicht zittend vanuit de woning 
is gewenst 

Hoogte borstwering woonkamers en 
loggia’s <40 cm 

12. Akoestisch Geluidwering gevel: hoger dan 
20 dB bij belasting >60 dB 
Lucht- en Contactgeluidwering: 
-14 dB tussen werkruimten 

Geluidwering gevel: hoger dan 20 
dB bij belasting >55 dB 
Contactgeluidwering: 5 dB en 0 
dB 
Luchtgeluidwering: 0 dB en –5 dB 

Gevel dimensioneren volgens 
woningeis, geluiddichte 
woningscheidende wanden moeten te 
realiseren zijn 

13. Psychisch Per 1,80 m te regelen 
zonwering, te openen ramen 

Per woning te regelen zonwering, 
te openen ramen 

Beide eisen moeten gerealiseerd 
kunnen worden 

    
Veiligheid Kantoorfunctie Woonfunctie Flexibel gebouw 
19. Brand-
werendheid 
hoofddraag-
constructie 

90 minuten 120 minuten 

20. Brand-
werendheid 
woningscheidende 
wanden en 
tussenwanden 

n.v.t. Woningscheidend 60 minuten, 
woning en vluchtroute 30 min., 
binnen woning tussen 
verkeersruimte en verblijfsruimte 
20 minuten 

Dimensioneren volgens wooneis 
Het moet mogelijk zijn om brandveilige 
woningscheidende wanden en 
tussenwanden te realiseren 

21. Vluchtroutes Vluchtafstand mag maximaal 30 
m zijn tot toegang, vluchten 
moet in 2 richtingen kunnen 

Vluchtafstand mag maximaal 15 
m zijn tot aan toegang, vluchten 
moet in 2 richtingen kunnen 
vanaf toegang 

Afhankelijk van de diepte van het 
gebouw kan men kiezen voor inpandige 
noodtrappen of een 
veiligheidstrappenhuis 

22. Doorval-
beveiliging 

Overklauterbaar mag in 
sommige gebieden 

Niet overklauterbaar Dimensioneren volgens wooneis 

 

Tabel VII.1: Verschillen prestatie-eisen kantoor- en woonfunctie
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Bijlage VIII: Verandering eisen vloeroppervlakte 

Zoals gezegd zijn de eisen voor de vloeroppervlaktes in een later stadium van het afstudeerproces 

verlaagd. In deze bijlage is dit toegelicht.  

 

Het gebied Composer is opgedeeld in verschillende deelgebieden [32]. De uit te werken kavel ligt in 

deelgebied I1 (aangegeven in figuur VIII.1) en de footprint van het gekozen gebouw beslaat een 

kwart van dit deelgebied, waardoor een kwart van de benodigde vloeroppervlakte van deelgebied I1 

in het gebouw moet komen. Deelgebied I1 is het gebied tussen de Parnassusweg en de Minervalaan. 

Het uit te werken gebouw is het meest rechtse blok in het geheel. 

 

In tabel VIII.1 staan de nieuwe plannen voor het aantal m² vloeroppervlak voor het totale gebied 

Composer, voor deelgebied I1 en voor het gebouw.  

 

 Functie Plannen  

Composer (totaal)

Perc. Plannen  

deelgebied I1 

Perc. Gebouw 

Kantoren 389.950 m² 38% 57.750 m² 41% 14.400 m² 

Woningen 514.050 m² 51% 56.550 m² 41% 14.200 m² 

Voorzieningen 115.000 m² 11% 25.000 m² 18% 6.300 m² 

Totaal 1.019.000 m² 100% 139.300 m² 100% 35.000 m² 

 

Vergeleken met de eerdere bepaling van de vloeroppervlakte (tabel 4.1) scheelt het dus 13500 m². 

Hierdoor zou de gebouwvorm ingrijpend aangepast kunnen worden.  

Figuur VIII.1: Deelgebied I1 binnen de Zuidas. Het meest rechtse bouwblok is het uit te werken gebouw 

Tabel VIII.1: Plannen voor deelgebied I1 
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Bijlage IX: Berekening afmetingen luchtkanalen 

De benodigde doorsnede van de luchtkanalen kan berekend worden door het vereiste volumedebiet te 

delen door de stroomsnelheid van de lucht. Bij de berekeningen wordt uitgegaan van het feit dat het 

gebouw in vier gedeeltes is opgedeeld van ieder 725 m².  

De vereiste volumedebieten voor beide functies zijn als volgt: 

  Kantoren: 1,3 dm³/s/m² 

Woningen: 1,0 dm³/s/m² 

De economische luchtsnelheid (luchtsnelheid waarbij de totale kosten van de luchtkanalen minimaal 

zijn) ligt in de luchtkanalen meestal boven de 10 m/s. Als de kanalen echter niet bekleed zijn, dient 

deze snelheid lager te liggen, om geluidsoverlast te voorkomen. De volgende getallen worden dan 

aangehouden: 

Woonhuizen: hoofdkanaal in gangen  4 – 5 m/s 

   Aftakkingen in kamers  2 – 3 m/s 

Kantoren: Hoofdkanaal in gangen  8 – 10 m/s 

   Aftakkingen in ruimtes  5 – 6 m/s 

    

Berekening oppervlakte verticale luchtschacht: 

Gedeelte van 31,6 meter hoog (figuur IX.1):  

 

Vloeroppervlakte 725 m² (een kwart van het totaal), 6 verdiepingen, ventilatiedebiet is 1,3 dm³/s/m² 

(= 0,0013 m³/s/m²), aanname luchtsnelheid in de kanalen: 8 m/s. 

Oppervlakte luchtkanaal: 
725x6x0,0013

0,71
8

= m² 

 
Gedeelte van 60,4 meter hoog (figuur IX.2): 

 

Voor de kantoren t/m 30 meter is dezelfde oppervlakte nodig als hiervoor. In het gedeelte van 30 t/m 

60 meter kunnen zowel kantoren als woningen voorkomen. 

KANTOREN: Vloeroppervlakte 725 m², 11 verdiepingen, ventilatiedebiet 0,0013 m³/s/m², 

luchtsnelheid in de kanalen 8 m/s 

Figuur IX.1: gedeelte 
van 31,6 meter hoog 

Figuur IX.2: gedeelte van 
60,4 meter hoog 
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Oppervlakte luchtkanaal: 
725 x 11 x 0,0013

=1,30
8,0

m² 

WONINGEN: Vloeroppervlakte 725 m², 11 verdiepingen, ventilatiedebiet 0,001 m³/s/m², luchtsnelheid 

in de kanalen 4 m/s 

Oppervlakte luchtkanaal: 
725 x 11 x 0,001

=2,00
4,0

m² (is dus 0,50 m² per woning) 

Bij het flexibele gedeelte moet dus uitgegaan worden van de woningindeling. De totale oppervlakte 

voor de luchtkanaal in het gedeelte van 60 meter hoog is 2,00 + 0,71 = 2,71 m². 

 
Gedeelte van 100 meter hoog (figuur IX.3): 

 

Voor het gedeelte tot 60 meter is een kanaaloppervlakte van 2,71 m² nodig. Verder nog de 

woonverdiepingen in het hoge gedeelte van het gebouw:  

Vloeroppervlakte 725 m², 13 verdiepingen, ventilatiedebiet 0,001 m³/s/m², luchtsnelheid 4 m/s. 

Oppervlakte luchtkanaal: 
725 x 13 x 0,001

2,36
4,0

= m² 

De totale kanaaloppervlakte is 2,36 + 2,71 = 5,07 m² (is 1,27 m² per woning) 

Figuur IX.3: gedeelte 
van 100 meter hoog 
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Bijlage X: Stabiliteitssystemen voor hoogbouw 

 

    
Half-stijf stalen geraamte 
(10-15 etages) 
 
De vloer en het geraamte zijn met 
klinknagels aan elkaar verbonden: 
flexibel geraamte. Geeft 
problemen bij hogere gebouwen 
door verdraaiing en vervorming 
t.g.v. wind. Dit type werd 
toegepast bij de eerste 
wolkenkrabbers en nu nog bij 
lagere gebouwen. 

Stijf stalen geraamte 
(30-40 etages) 
 
De structuur is identiek aan het 
half-stijve geraamte, maar de 
verbingingen zijn stijver. 
Deze structuur stamt uit de jaren 
’30. 

Betonnen Kern  
(40 etages) 
 
Het middengedeelte van deze 
constructie bestaat uit een 
gestorte betonnen buis. Deze 
zorgt voor stabiliteit. Aan deze 
buis is de rest van het geraamte 
bevestigd. De buis wordt meestal 
gebruikt voor liften en trappen. 
 

Verlengde betonnen kern  
(50 etages) 
 
Niet alleen de kern zorgt voor de 
stabiliteit, maar de vloeren en het 
gevelskelet werken ook mee. 
Hierdoor wordt de weerstand 
tegen wind verhoogd. 

   

 

 
 
Vertikale stalen 
stabiliteitsverbanden 
(40 etages) 
 
Als het buitenste geraamte niet 
stijf genoeg is om de 
windbelasting te weerstaan, 
worden verticale 
stabiliteitsverbanden aangebracht. 
Dit type is al vrij oud en er is zo’n 
30% meer staal nodig dan bij 
moderne ontwerpen. 

 
Horizontale 
overdrachtsconstructie (steel 
belt truss) en 
stabiliteitsvakwerken 
(60 etages) 
 
Op verschillende hoogtes worden 
sterke horizontale vakwerken 
aangebracht om de stijfheid van 
een gebouw te verhogen. Het zijn 
‘gordels’ die de verschillende delen 
bij elkaar houden. 

 
Betonnen buis-in-buis 
(70 etages) 
 
Is een geheel betonnen bouwwerk 
bestaande uit twee buizen: een 
voor de buitenkant van het 
gebouw en een voor de kern. 
Iedere buis bestaat uit een rooster 
van balken en kolommen. 
 

 
Staalskeletbuis 
(90-100 etages) 
 
De buitenste kolommen en liggers 
vormen een raster van staal dat 
de hele hoogte van het gebouw 
beslaat. Dit raster is verbonden 
met een inwendig geraamte. Zo 
ontstaat een stijve doosvormige 
structuur.  
Voorbeeld: World Trade Center, 
New York, 1972 

Tabel X.1: Mogelijke stabiliteitssystemen voor hoogbouw [25,26]
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Staalskelet buis met 
uitwendige kruisverbanden 
(100 etages) 
 
Aan de buitenste buis worden 
diagonale kruisverbanden 
toegevoegd om de stijfheid van de 
constructie nog verder te 
vergroten. De windbelasting wordt 
opgenomen door de 
windverbanden en de kolommen 
aan de binnenkant.  
Voorbeeld: John Hancock Center, 
Chicago, 1969 

 

 
Gebundelde buizen 
(120 etages) 
 
Een groep buizen met stalen 
geraamtes die met hun 
gemeenschappelijke zijden aan 
elkaar zijn verbonden. Zo wordt 
een lichte, zeer sterke constructie 
gevormd. 

 
Stalen vakwerkbuis met mega-
kolommen 
(130 etages) 
 
Het buitenste geraamte wordt 
gevormd door staal, precieze 
verbindingen en buisvormige 
hoeken die gevuld zijn met beton. 

 
Superframe 
(150 etages) 
 
De eerste van deze constructies 
moet nog gebouwd worden. De 
structuur bestaat uit stalen buizen 
die d.m.v. vakwerkelementen aan 
elkaar verbonden zijn. 
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Figuur X.1: Reliance Building, 
Chicago 1895: Half-stijf stalen 
geraamte 

Figuur X.2: 225 West 
Washington, Chicago 1986: 
Betonnen kern 

 

Figuur X.3: Lever House, New 
York, 1952: Sijf stalen 
geraamte 

Figuur X.4: Chicago Civic 
Center, Chicago, 1965: 
Verticale stalen stabiliteits-
verbanden 

Figuur X.5: First Wisconsin 
Center, Milwaukee, 1974: 
Steel belt truss en stabiliteits-
vakwerken 

Figuur X.6: Sears Tower, 
Chicago, 1974: Gebundelde 
Buizen 

Figuur X.7: Landmark Tower, 
Yokohama, 1993: Stalen 
vakwerkbuis met mega-
kolommen 

 

 

Bovenstaande figuren (X.1 t/m X.7) zijn een aantal voorbeelden van de stabiliteitssystemen genoemd 

in tabel X.1. 
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Bijlage XI: Plattegronden 
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Bijlage XII: Plaatsing gebouwvolumes  

Aan beide zijden van de toren staan twee gedeelten van 60 meter hoog (blauw, linker gedeelte van 

de figuren XII.1, XII.2 en XII.3). Deze twee gedeelten kunnen ook tegen elkaar aan geplaatst worden 

(rechter gedeelte van de figuren XII.1, XII.2 en XII.3). Dan bevindt de toren zich tussen een deel van 

60 en een deel van 30 meter. ).  

De situatie uit het rechter gedeelte heeft als nadeel dat deze situatie ongunstig is met betrekking tot 

de krachtsverdeling: de zettingsverschillen tussen twee tunnelwanden zijn groot als 30 en 100 meter 

zich naast elkaar bevinden. Het linker deel van de figuren heeft dus de voorkeur.   

Ook met betrekking tot de liftkernen heeft het linker gedeelte van de figuren de voorkeur: daar zijn de 

liftkernen alledrie gelijk: vier liften per kern. Bij de rechter gedeelten bevinden zich in de kern vier, 

twee en zes liften. 

 

In paragraaf 4.1 wordt toegelicht dat van de drie figuren XII.1, XII.2 en XII.3 de laatste variant de 

voorkeur heeft. De volumes worden dus geplaatst volgens het linker gedeelte van figuur XII.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur XII.1: Variant 1
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Figuur XII.2: Variant 2
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Figuur XII.3: Variant 3

30 m 60 m 

60 m 100 m 60 m

30 m 

100 m 

Figuur XII.4: 3d-tekeningen van de varianten uit figuur XII.1 t/m XII.3. Van linksonder naar rechtsboven: variant 2, variant 1 en 
variant 3. Bij de rechterrij bevinden de volumes van 60 meter hoog zich aan weerszijden van de toren.  
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Bijlage XIII: Mogelijke posities stabiliteitsverbanden 

In deze bijlage staan een aantal mogelijkheden voor het waarborgen van stabiliteit in de gevel. Er zijn 

nog veel varianten op deze twee mogelijk. Het gebouw is erbij in de drie lagen opgesplitst om te 

kijken wat er gebeurt als de stabiliteitsvoorzieningen (rode lijnen) naar boven toe worden doorgezet. 

Hieruit blijkt dat het tot 60,4 meter hoogte goed gaat. De toren is echter niet stabiel: er zijn maar 

twee voorzieningen die doorlopen tot boven toe. Er is een mogelijkheid om een derde stabiliteitswand 

te maken boven de middelste tunnel, aan de binnenzijde van het gebouw (blauwe stippellijn). Deze 

kan naar beneden toe doorgezet worden.  

 

Variant 1, figuur XIII.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij variant 1 wordt de hele gevel voorzien van stabiliteitselementen. Er is een extra stabiliteitsverband 

nodig in de toren om het geheel stabiel te maken.  

 

Variant 2, figuur XIII.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variant 2 lijkt op variant 1, met als verschil dat alleen de hoeken worden voorzien van 

stabiliteitselementen, en niet de hele gevel. Ook hier moet voor de toren een extra verband toegepast 

worden. Deze variant blijkt ook te voldoen aan de vervormingseisen, dus deze variant heeft de 

voorkeur boven variant 1.  

 

Figuur XIII.2: Stabiliteit alleen in de hoeken

Figuur XIII.1: Stabiliteit in de hele gevel 
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Variant 3, figuur XIII.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij deze variant bevinden zich geen stabiliteitselementen in de gevel, maar wordt de stabiliteit 

verzorgd door de vier wanden die de brandcompartimentering verzorgen. Hierbij wordt ook een 

gedeelte van de kern gebruikt. Dit heeft niet de voorkeur; in de linkerbovenhoek bevindt zich niet 

eens een kern! Uit berekeningen blijkt dat de wanden zwaar belast worden, waardoor de 

vervormingen en rotaties te groot worden. Om deze variant te kunnen gebruiken, moeten meerdere 

stabiliteitselementen toegepast worden.  

 

Variant 2 heeft dus de voorkeur voor de stabiliteitsvoorziening, hier wordt verder naar gekeken.   

Figuur XIII.3: Stabiliteit t.p.v. brandcompartimentering
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Bijlage XIV: Aangepaste indelingen kantoorverdieping 1 t/m 3 
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Figuur XIV.1: Aangepaste plattegrond eerste verdieping
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Figuur XIV.2: Aangepaste plattegrond tweede verdieping
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Figuur XIV.3: Aangepaste plattegrond derde verdieping





Bijlagen A: Algemeen 

Constructief ontwerp van een hoge kantoor- / woontoren op de spoortunnels in Amsterdam Zuidas  

 

209

Bijlage XV: Vliesgevelsysteem Alcoa AA 100 Q 

Op de pagina’s hierna zijn een aantal tekeningen van het vliesgevelsysteem Alcoa AA 100 Q te vinden.  

Het betreft de volgende tekeningen: 

- Een 3D-tekening van het systeem en de montagevolgorde; 

- Enkele details; 

- De bevestiging van de stijlen aan de constructie; 

- Een overzichtsblad van alle profielen binnen het Alcoa AA 100 Q - systeem 
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Bijlagen B: Berekeningen 
Bijlage XVI: Stabiliteit, verdeling windbelasting      18 pagina’s 

Bijlage XVII: Stabiliteit, ESA-Prima Win uitvoer stabiliteitsverband as 10  13 pagina’s 

Bijlage XVIII: Stabiliteit, profilering stabiliteitsverband as 10    54 pagina’s 

Bijlage XIX: Stabiliteit, vergelijking twee varianten stabiliteitsverband     2 pagina’s 

Bijlage XX: Stabiliteit, ESA-Prima Win uitvoer stabiliteitsverband as D     7 pagina’s 

Bijlage XXI: Stabiliteit, stabiliteitsverband as D     11 pagina’s 

Bijlage XXII: Rotatie van het gebouw         9 pagina’s 

Bijlage XXIII: Doorsnede as 9, ESA-Prima Win uitvoer     25 pagina’s 

Bijlage XXIV: As 9, kolommen in het gebouw        8 pagina’s 

Bijlage XXV: As 9, overdrachtsconstructie      19 pagina’s 

Bijlage XXVI: Overdrachtsconstructie as 4-7, ESA-Prima Win uitvoer     8 pagina’s 

Bijlage XXVII: Overdrachtsconstructie as 4-7      13 pagina’s 

Bijlage XXVIII: Vloer, geïntegreerde stalen liggers       8 pagina’s 

Bijlage XXIX: Vloer, verbindingen         6 pagina’s 

Bijlage XXX: Gevelstijlen, -kolommen         3 pagina’s 
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Bijlagen C: Tekeningen  
Tekening A: Plattegronden 

Tekening B: Bouwkundige doorsnedes 

Tekening C: Aanzichten + detail 1 

Tekening D: Constructieplattegronden 

Tekening E: Verbindingen in de vloeren (detail 2 t/m 5) 

Tekening F: Staaltekening overzicht 

Tekening G: Montage staalconstructie en detail 6 

Tekening H: Staaldetails 7 t/m 9 

Tekening I: Staaldetails 10 t/m 13 

Tekening J: 3D visualisaties 
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