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Het in verticaal
halfsteensverband stapelen
van prefab gevelelementen

Prefab betonnen binnenspouwbladen worden op twee

manieren gestapeld, verticaal of in horizontaal

halfsteensverband. Bij deze beide stapelwijzen moeten schoren

toegepast worden om de elementen te lood te stellen én

tijdelijk te stabiliseren. Deze schoren zijn hinderlijk voor het

aanbrengen van de druklaag. Daarnaast moet gewacht worden

met het aanbrengen van de installaties onder de vloer totdat de

schoren zijn verwijderd. Maar ook de bevestiging van de

schoren op een kanaalplaatvloer kan nogal eens voor

problemen zorgen.

Door nu prefab gevelelementen, die twee verdiepingen hoog

zijn, verticaal in halfsteensverband te stapelen moet het

mogelijk zijn om vanaf de tweede verdieping zonder schoren te

bouwen. Het nieuw te plaatsen element kan bevestigd worden

aan de aangrenzende elementen die een verdieping eerder al

geplaatst zijn.

Dit rapport geeft antwoord op de vraag of het mogelijk én

aantrekkelijk is om prefab binnenspouwbladen in verticaal

halfsteensverband te stapelen, zonder daarbij gebruik te maken

van schoren.
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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport dat is geschreven in het kader van het afstuderen aan de faculteit Bouwkunde, 
afstudeerrichtingen Constructief Ontwerpen en Uitvoeringstechniek van de Technische Universiteit 
Eindhoven.  
In dit rapport wordt verslag gelegd van het onderzoek naar de mogelijkheid om dragende geprefabriceerde 
betonnen binnenspouwbladen in verticaal halfsteensverband te stapelen, zonder daarbij gebruik te maken 
van schoren. Aan de hand van dit onderzoek is vervolgens bepaald in hoeverre deze stapelwijze een 
alternatief kan zijn voor de twee bestaande stapelwijzen, het verticaal en in horizontaal halfsteensverband 
stapelen. 

Lezers die vooral geïnteresseerd zijn in de constructieve aspecten van het in verticaal halfsteensverband 
stapelen van prefab betonnen gevelelementen, worden verwezen naar hoofdstuk 2 t/m 8. De aanpassingen 
aan het montageproces, door de toepassing van twee verdiepingshoge elementen, worden besproken in 
hoofdstuk 9 t/m 11. In hoofdstuk 12 wordt een vergelijking gemaakt tussen de drie stapelwijzen. 
 
Eindhoven, juli 2005 
 
Guido Govers 
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Samenvatting 

Prefab betonnen binnenspouwbladen worden momenteel op twee manieren gestapeld namelijk verticaal of 
in horizontaal halfsteensverband (zie Fig. 1). Bij deze beide stapelwijzen moeten schoren toegepast worden 
om de elementen verticaal te stellen en tijdelijk te stabiliseren. Als de druklaag niet direct na het aanbrengen 
van de vloerelementen wordt gestort, kan de aanwezigheid van schoren leiden tot een vertraging van het 
bouwproces. De schoren zijn hinderlijk voor het aanbrengen van de druklaag én zorgen ervoor dat de vloer 
niet obstakelvrij is. Hierdoor moet gewacht worden met het aanbrengen van de installaties onder de vloer 
totdat de schoren zijn verwijderd. Daarnaast leidt het gebruik van schoren tot een extra handeling op de 
bouwplaats omdat in de vloer gaten geboord dienen te worden voor de bevestiging ervan. De bevestiging 
op een kanaalplaatvloer kan nogal eens voor problemen zorgen, vanwege de aanwezigheid van holle 
kanalen.  

 Horizontaal halfsteensverband  Verticaal stapelen 

 
Verticaal halfsteensverband 

Fig. 1: de drie verschillende manieren van het stapelen van prefab gevelelementen 

Door nu prefab gevelelementen, die twee verdiepingen hoog zijn, verticaal in halfsteensverband te stapelen 
zou het mogelijk moeten zijn om vanaf de tweede verdieping zonder schoren te bouwen (zie Fig. 1). Het 
nieuw te plaatsen element kan bevestigd worden aan de aangrenzende elementen die een verdieping eerder 
al geplaatst zijn.  

Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of het mogelijk én aantrekkelijk is om prefab 
binnenspouwbladen in verticaal halfsteensverband te stapelen, zonder daarbij gebruik te maken van 
schoren. 
 
Om te bepalen of het mogelijk is om zo te bouwen is als eerste de invloed van deze stapelwijze op de 
stabiliteit van een (fictief) gebouw bepaald. Voor een gebouw (57,6 (l) x 14,4 (b) x 36 (h)) blijkt de kopgevel, 
met een slankheid van 2½ (36 (h) / 14,4 (b)), niet stabiel te zijn als er geen verticale schuifkracht 
overbrengende verbindingen worden toegepast. Zelfs bij het koppelen van de langsgevels aan de kopgevel 
is deze gevel nog niet stabiel.  

De bestaande schuifkracht overbrengende verbindingen kunnen worden onderverdeeld in natte- en droge 
verbindingen. Deze bestaande verbindingen zijn bewerkelijk en duur, daarom is gekozen om een 
alternatieve verbinding te ontwerpen.  

Het beste alternatief voor deze verbinding is een prefab nok, die aan één zijde van het element halverwege 
de hoogte wordt aangebracht. Voor het in elkaar passen van de elementen wordt aan de andere zijde van 
het element, in de bovenhoek een sparing gemaakt. Door het toevoegen van een nok aan de prefab 
elementen kunnen verticale krachten tussen de elementen worden overgedragen. De gevelelementen van de 
kopgevel gaan hierdoor samenwerken waardoor de stijfheid van de gevel toeneemt en deze wel stabiel is. 
De uitbuiging blijft binnen de maximale eis en de extreme waarde van de verticale drukspanning in het 
zwaarst belaste penant is kleiner dan de druksterkte van het beton (f’b = 39 N/mm²). Daarnaast wordt door 
de toepassing van deze nokverbinding automatisch een tweede draagweg gecreëerd voor de 
hoofddraagconstructie. 
 

 v



De nokverbinding (console) heeft een dwarskrachtslankheid (λv) kleiner dan 0,6 (λv = Mdmax / (d · Vdmax)). Bij 
constructies met een λv kleiner dan 0,6 is iets opmerkelijks aan de hand. Normaal gesproken neemt de 
schuifspanning opneembaar door het beton (τ1) toe als de hoogte van de constructie toeneemt (kleinere λv). 
Maar bij een λv kleiner dan 0,6 neemt de τ1 af bij een toenemende hoogte van de constructie (kleiner 
wordende λv), in plaats van toe. De verklaring voor deze tegenstrijdigheid is dat bij een steeds groter 
wordende slankheid in de constructie geen buigscheuren meer ontstaan maar splijtscheuren als gevolg van 
het overschrijden van de betontreksterkte.  
 
De invloed van het ontbreken van de schoren op de uitbuiging van het twee verdiepingshoge wandelement, 
door het excentrisch aansluiten van de verdiepingsvloeren op de beide nokken, is verwaarloosbaar. Het naar 
binnen uitbuigen van het element door de excentrische oplegging van de kanaalplaatvloer wordt 
gecompenseerd, doordat de elementen naar buiten worden door het verlengen van de kanaalplaatvloer. 
Het vloerelement buigt op door het excentrisch aangrijpen van de voorspanwapening. Door het opleggen 
van de vloeren op de nokken gaat het eigen gewicht “werken” waardoor het vloerelement wil verlengen. Het 
gevolg hiervan is dat de gevelelementen naar buiten worden gedrukt.  
 
Het positioneren van gevelelementen die twee verdiepingen hoog zijn én ook nog in hoogte verspringen, 
vraagt aanpassingen aan de montage ten opzichte van het positioneren van “standaard” elementen. Als 
eerste moeten de elementen met behulp van een speciaal hijshulpmiddel worden gekanteld voordat deze 
naar de verwerkingsplek worden gehesen. De positionering in de langs- en hoogterichting is in grote lijnen 
gelijk aan die van de “standaard” elementen. Alleen worden de elementen voor het in verticaal 
halfsteensverband stapelen ook aan de bovenzijde in de langsrichting gepositioneerd. Dit wordt veroorzaakt 
door de hoogte / breedte verhouding van het element.  

Alleen de positionering in de diepterichting (loodrecht op de gevel) is geheel anders. De reden hiervoor is 
dat aan weerszijden van het te positioneren element de elementen al gefixeerd zijn in hun uiteindelijke 
positie. Op de naastgelegen elementen wordt op het binnenvlak van de zijpenanten op plintniveau een 
aanslag voor de diepterichting bevestigd.  

Voor het te lood stellen van het element, het tijdelijk fixeren in de exacte positie én het afdragen van de 
windbelasting naar de naastgelegen elementen zijn een tweetal hulpmiddelen ontwikkeld die de schoren 
moeten vervangen. Deze hulpmiddelen worden halverwege de hoogte van het te positioneren element op 
het binnenvlak van de zijpenanten aangebracht en tevens bevestigd aan de bovenhoekpunten van de beide 
naastgelegen elementen. Eén hulpmiddel is voor het te lood stellen van het element, het andere hulpmiddel 
wordt gebruikt om het element tijdelijk te fixeren in de exacte positie. 
 
Uit de voorgaande alinea’s blijkt dat het mogelijk is om prefab gevelelementen in verticaal 
halfsteensverband te stapelen zonder daarbij schoren te gebruiken. Maar op de vraag of het aantrekkelijk is 
om gevelelementen in verticaal halfsteensverband te stapelen kan geen eenduidig antwoord worden 
gegeven. Voor het gebouw (57,6 (l) x 14,4 (b) x 36 (h)) dat bij dit onderzoek is gebruikt blijkt het vanuit 
economisch oogpunt geen alternatief om op deze wijze te stapelen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door 
de extra kosten aan het element als gevolg van het aanbrengen van de noodzakelijke nokverbinding én de 
extra in te storten voorzieningen. Hierdoor zijn de kosten per element € 93 hoger dan bij de “standaard” 
elementen. Deze extra kosten dienen in de uitvoering van het gebouw terugverdiend te worden. Maar ook in 
de uitvoering moeten extra kosten worden gemaakt. De twee grootste kostenposten zijn: de productie van 
een hijshulpmiddel dat de elementen in lucht kan kantelen omdat deze op de zijkant op de dieplader worden 
aangevoerd. Daarnaast dienen de extra voegen boven- en onder de nok te worden aangegoten.  

Al deze extra kosten dienen op de volgende drie onderdelen terugverdiend te worden. De helft minder 
randbeveiliging hoeft te worden gehuurd en aangebracht. Het te lood stellen van het element gaat sneller. 
Door het ontbreken van de schoren gaat het aanbrengen van de druklaag eenvoudiger en het eventueel 
monoliet afwerken van de bovenzijde van de vloer is eenvoudiger. Daarnaast is de vloer eerder obstakelvrij 
waardoor sneller begonnen kan worden met het aanbrengen van de installaties onder de vloer. 
 
Deze stapelwijze kan voor dit gebouw een alternatief zijn als de niet noodzakelijke nokverbinding aan de 
langsgevelelementen wordt weggelaten. Daarnaast kunnen de extra in te storten voorzieningen worden 
gereduceerd. Bijvoorbeeld door bij de langsgevelelementen de sparing in de eerste nok achterwegen te 
laten. Door deze aanpassingen dalen de extra kosten aan het element naar € 41. 
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Lijst met symbolen 

Latijnse kleine letters 
f’b Rekenwaarde van de druksterkte van beton  
f’ck  Karakteristieke druksterkte 
f’m Rekenwaarde van de druksterkte van de voegmortel 
f’v Rekenwaarde van de sterkte van de mortel voegverbinding 
k Translatie veerstijfheid fundering 
kn Translatie veerstijfheid van de koppeling tussen de elementen op verdieping n 
kb Breedte van het oplegvlak 
kl Lengte van het oplegvlak 
l Lengte; theoretische overspanning 
lv Verankeringslengte  
r Buigstraal van de wapening 
z Inwendige hefboomsarm 

Latijnse hoofdletters 
A Algemene aanduiding voor oppervlak 
E’b Elasticiteitsmodulus van beton 
Es Elasticiteitsmodulus van staal  [N/mm²] 
F Algemene aanduiding voor kracht (belasting) 
K Afschuifstijfheid in de voeg, loodrecht op de voeg 
L Dagmaat 
M Algemene aanduiding voor moment 
Md Rekenwaarde van het buigend moment in de uiterste grenstoestand 
Mrep Buigend moment in de bruikbaarheidsgrenstoestand  [kN/m] 
Mr Buigend moment waarbij scheurvorming optreedt 
Mu  Uiterst opneembaar buigend moment (breukmoment)  [kN/m] 
Nmin Minimale normaalkracht in een kanaalplaatvloer (druk negatief) 
Nmax Maximale normaalkracht in een kanaalplaatvloer (trek positief) 
P Puntlast  
Vd Rekenwaarde van de dwarskracht 
Vu Uiterst opneembare dwarskracht  
Ux; max  Maximale horizontale verplaatsing    

Uy; max Maximale verticale verplaatsing 
W Weerstandsmoment 

Griekse letters 
λv Dwarskrachtslankheid 
ρ Soortelijk gewicht 
σ’bmd Gemiddelde betondrukspanning 
σbmd Gemiddelde betontrekspanning 
σvoeg; H; min   Minimale normaalspanning ┴ op de horizontale voegen (druk negatief)  
σvoeg; H; max  Maximale normaalspanning ┴ op de horizontale voegen (druk negatief) 
σyy  Normaalspanning in verticale richting (yy)  
σyy; min     Minimale waarde van de normaalspanning in verticale richting (yy) 
σyy; max     Maximale waarde van de normaalspanning in verticale richting (yy) 
σxx; max     Maximale waarde van de normaalspanning in horizontale richting (xx) 
τgem; hor; max  Maximale gemiddelde schuifspanning in een horizontale snede 
τgem; vert; max  Maximale gemiddelde schuifspanning in een verticale snede 
τd Rekenwaarde van de optredende schuifspanning 
τn Aandeel van de normaalkracht in de schuifsterkte 
τnom Nominale breukschuifspanning 
τs Opneembare schuifspanning door dwarskrachtwapening 
τu Totale uiterst opneembare schuifspanning 
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[N/mm²] τ1 Grenswaarde van de schuifspanning zonder dwarskrachtwapening 
[N/mm²] τ2 Grenswaarde van de schuifspanning met dwarskrachtwapening 

[-] µ Wrijvingscoëfficiënt  
[-] υ Dwarscontractiecoëfficiënt  
 [-] ω0 Wapeningspercentage van de buigtrekwapening 

[mm] ∅k Kenmiddellijn betonstaalstaaf 
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1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal de aanleiding tot dit onderzoek beschreven worden. Vervolgens komt de doelstelling met 
de bijbehorende probleemstellingen aan bod. Als laatste zal de opbouw van het verslag behandeld worden. 

1.1 Aanleiding 
Tegenwoordig wordt 90% van de kantoren gerealiseerd met behulp van kanaalplaten en prefab 
gevelelementen (Nijsse, 2004). Deze prefab betonnen binnenspouwbladen worden op twee manieren 
gestapeld namelijk verticaal (zie Fig. 1.1) of in horizontaal halfsteensverband (zie Fig. 1.2). Bij deze beide 
stapelwijzen moeten schoren toegepast worden om de elementen verticaal te stellen en tijdelijk te 
stabiliseren. Het gebruik van schoren leidt tot een extra handeling op de bouwplaats omdat in de vloer gaten 
geboord dienen te worden voor de bevestiging van de schoren. Daarnaast kan de bevestiging van de schoor 
op een kanaalplaatvloer nogal eens voor problemen zorgen, vanwege de aanwezigheid van holle kanalen. 
Onafhankelijk van het wel of niet toepassen van een druklaag dienen de schoren te blijven staan totdat de 
schijfwerking van de vloer gegarandeerd is.  

  
 

Fig. 1.2: het in horizontaal halfsteensverband 
stapelen van de prefab elementen. 

 

Het aanbrengen van de druklaag loopt vaak een aantal verdieping achter op de montage van de prefab 
vloer- en gevelelementen (zie Fig. 1.3). De belangrijkste redenen hiervoor zijn:  

Fig. 1.1: het verticaal stapelen van de 
prefab elementen. 
 

 

− De activiteit van het aanbrengen van de druklaag bevindt zich niet meer op het tijdkritieke pad. Hierdoor 
kan een geschikt moment (mooi weer) gekozen worden voor het aanbrengen ervan. 

− Een aantal vloeren kan tegelijk gestort worden. In het bijzonder bij kleinere verdiepingsvloeren is dit van 
belang.  

− Door de beschutting van een bovenliggende vloer is de kans op schade door regenwater kleiner.

 
Fig. 1.3: het storten van de druklaag op de kanaalplaten vindt 
een aantal verdiepingen lager plaats (De3master, april 2005). 
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Inleiding 

De aanwezigheid van schoren kan leiden tot een vertraging van het bouwproces als de druklaag niet direct, 
na het aanbrengen van de vloerelementen, wordt gestort.  
− De verbinding van de schoren aan de vloerelementen is hinderlijk voor het aanbrengen van de 

druklaag. De verbinding van de schoor aan de vloer dient verhoogd te worden, zodat de verbinding 
boven de druklaag uitkomt. Nadat de schoren zijn verwijderd dienen de achtergebleven sparingen, van 
de verbindingen tussen de schoren en de vloer, afgewerkt te worden. Tevens zijn de schoren hinderlijk 
voor het eventueel monoliet afwerken van de vloer. 

− De schoren staan een obstakelvrije vloer in de weg (zie Fig. 1.3 op de vorige pagina). Met het 
aanbrengen van de installaties onder de vloer kan pas begonnen worden als de schoren zijn verwijderd. 
Door de schoren kunnen de rolsteigers van de verschillende installateurs niet vrij over de 
verdiepingsvloer verplaatsen.  

 
De heer van Hoof kwam met het idee om prefab elementen, die twee verdiepingen hoog zijn, verticaal in 
halfsteensverband te stapelen (zie Fig. 1.4) Hierdoor zou het mogelijk moeten zijn om vanaf de tweede 
verdieping zonder schoren te bouwen. Het nieuw te plaatsen element kan eventueel bevestigd worden aan 
de aangrenzende elementen die een verdieping eerder al geplaatst zijn. 
Het op deze manier stapelen van de prefab binnenspouwbladen zou kunnen leiden tot een verkorting van 
het bouwproces en een verlaging van de bouwkosten.  

  
Fig. 1.4: het in verticaal halfsteensverband stapelen van de prefab elementen. 
 

1.2 Doelstelling 
Het doel van dit rapport is om antwoord te kunnen geven op de volgende vraag: 
is het mogelijk én aantrekkelijk om prefab gevelelementen in verticaal halfsteensverband te stapelen, zonder 
daarbij gebruik te maken van schoren? 
 
Om een conclusie te kunnen trekken over deze stapelwijze zal als eerste antwoord gevonden moeten worden 
op een aantal vragen: 
− wat is de invloed op de stabiliteit door prefab gevelelementen in verticaal halfsteensverband te stapelen? 
− moet een verticale schuifkracht overbrengende verbinding worden toegepast om het gebouw te 

stabiliseren? 
− wat zijn de gevolgen voor het wandelement ten gevolge van het ontbreken van de schoren, ten tijde van 

het aanbrengen van de vloerelementen en het uitharden van de verbindingen tussen de wand- en de 
vloerelementen? 

− wat is de invloed op de montage door het zowel in verticaal halfsteensverband stapelen van de 
gevelelementen als door het weglaten van de schoren?
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1.3 Opbouw van het verslag 
In het vervolg van dit rapport zal Verticaal HalfsteensVerband afgekort worden tot VHV en Horizontaal 
HalfsteensVerband tot HHV.  
 
In hoofdstuk 2 wordt in het kort de modellering van de constructie behandeld. Voor een uitgebreide 
beschrijving hiervan wordt verwezen naar Bijlage 2. De stabiliteit van het in VHV stapelen van de kopgevel 
wordt onderzocht in hoofdstuk 3. Hierbij wordt zowel een losse kopgevel als een kopgevel waarbij 
samenwerking optreedt met de langsgevels onderzocht. Tevens wordt in dit hoofdstuk de stabiliteit van de 
kopgevel vergeleken met het verticaal en in HHV stapelen.  

In hoofdstuk 4 wordt een kort overzicht gegeven van de bestaande schuifkracht overbrengende 
verbindingen. Het volledige overzicht hiervan is te vinden in Bijlage 5. Aan de bestaande verbindingen zitten 
nogal wat nadelen. Daarom is ervoor gekozen om een alternatieve verbinding te ontwerpen. De 
verschillende varianten voor deze verbinding worden behandeld in hoofdstuk 5 en het beste alternatief 
bepaald wordt aan de hand van criteria bepaald. In hoofdstuk 6 wordt het beste alternatief, de 
nokverbinding, uitgewerkt. Hierbij komen zaken aan de orde als het toepassen van een nok aan de 
elementen van de langsgevel, de aanwezigheid van een tweede draagweg en de positie van de 
stekverbinding ter plekke van de nok. In hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de nok zelf. De ideale nokhoogte 
wordt bepaald voor het gebruikte fictieve gebouw. Vervolgens wordt een verklaring gegeven waarom bij een 
toenemende nokhoogte (afnemende λv) de uiterst opneembare schuifspanning door het beton (τ1) afneemt 
in plaats van toeneemt. Als laatstet wordt een overzicht gegeven van de verschillende manieren waarop de 
hoofdwapening in een nok verankerd kan worden. 

Hoofdstuk 8 wordt gewijd aan het bepalen van de uitbuiging, loodrecht op het element, ten gevolge van 
het opleggen van de vloeren op de beide nokken en het vervangen van de tijdelijke stabiliteitsconstructie, de 
schoren, door koppelingen tussen de elementen. 
 
In hoofdstuk 9 wordt de aangepaste bouwvolgorde van de prefab gevelelementen voor het in VHV stapelen 
gevisualiseerd. Tevens worden de hulpmiddelen behandeld die nodig zijn voor de montage van de twee 
verdiepingshoge prefab betonnen gevelelementen. In hoofdstuk 10 worden de kritieke punten van het 
element ten aanzien van het positioneren behandeld. Vervolgens wordt het positioneren van de 
gevelelementen in de hoogte- en de langsrichting behandeld. Hoofdstuk 11 is geheel gewijd aan het 
positioneren van de elementen in de diepterichting, omdat deze handeling compleet anders verloopt dan bij 
de twee bestaande stapelwijzen.  
 
In hoofdstuk 12 worden de drie verschillende stapelwijzen met elkaar vergeleken. De verschillen kunnen 
worden onderverdeeld in een tweetal categorieën, namelijk verschillen ten aanzien van de elementen of ten 
aanzien van de uitvoering van de bouw.  

Het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 13) behandelt de conclusies van dit onderzoek met betrekking tot de 
vraag of het mogelijk én aantrekkelijk (economische alternatief) is om dragende prefab betonnen 
gevelelementen in verticaal halfsteensverband te stapelen. Daarnaast worden zowel aanbevelingen gedaan 
om deze stapelwijze aantrekkelijker te maken als voor vervolgonderzoek. 
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2 Modellering van de constructie 

Om de invloed te kunnen bepalen van het in VHV stapelen op de stabiliteit, wordt het constructieve gedrag 
bepaald bij een fictief gebouw. Daarnaast kan hierbij bepaalt worden of het noodzakelijk is dat er een 
verticale voegverbinding toegepast moet worden om de stijfheid van de gevel te verhogen. Tevens wordt dit 
fictieve gebouw ook gebruikt om een vergelijking te kunnen maken met de twee andere stapelwijzen, het 
HHV en het verticaal stapelen. 

De afmetingen en uitgangspunten van het fictieve gebouw worden toegelicht in §2.1. Een kort overzicht 
van de wijze van schematiseren wordt gegeven in §2.2 Voor de uitgebreide schematisering zie Bijlage 2. 

2.1 Opbouw fictief gebouw 
De afmetingen van het gebouw bepalen de weerstand die de constructie moet geven aan de verschillende 
belastingen. Voor dit onderzoek wordt een standaard kantoorgebouw genomen dat in Nederland regelmatig 
wordt gebouwd. Dit kantoorgebouw bestaat uit dragende prefab binnenspouwbladen en heeft een breedte 
van 14,40 m (zie Fig. 2.1 en Bijlage 1.A). Hierbij verzorgen de binnenspouwbladen alleen of in combinatie 
met andere onderdelen de stabiliteit van het gebouw. De stabiliteit van het kantoorgebouw, dat voor dit 
onderzoek wordt gebruikt, wordt geheel en alleen verzorgd door de dragende prefab binnenspouwbladen. 
De reden hiervoor is om geen invloed te hebben van de bijdrage van andere stabiliserende elementen op de 
stabiliteit van het gebouw. Hierdoor kan direct de invloed van de stapelwijzen op de stabiliteit van een 
gebouw bepaald worden.  

 

Fig. 2.1: het fictieve kantoorgebouw. 

36,0 m 

14,4 m 

57,6 m 

− Het kantoorgebouw heeft een stramienmaat van 3,6 m zowel in de breedte als in de lengte.  
− De breedte van het gebouw is 14,4 m (4 stramienen). 
− De lengte van het gebouw is 57,6 m (16 stramienen).  
− De bruto verdiepingshoogte is 3,6 m. 
− Het gebouw telt 10 verdiepingen, waardoor de hoogte van het gebouw 36 m is. 
− De raamopeningen (b=1,2 x h=1,5 m) in de gevel bevinden zich h.o.h.1,8 m.  

De reden voor deze h.o.h. afstand van de raamopeningen is de minimale breedte eis van 1,8 m dat 
een kantoorruimte moet hebben volgens artikel 4.6 uit het bouwbesluit. Door deze afstand van de 
raamopeningen ontstaat een maximale flexibiliteit qua indeling. 
De daglichtopeningen van (1,2 x 1,5) 1,8 m² voldoen ruimschoots aan de minimale daglichteis (0,5 

m²) uit het bouwbesluit.
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− Als vloer wordt een kanaalplaatvloer (320 mm dik) toegepast die de breedte van het gebouw (14,4 m) 
zonder tussensteunpunt, ineens overspant. Doordat tussensteunpunten ontbreken is de vloer geheel vrij 
van obstakels. Hierdoor is een maximale flexibele inrichting van de verdiepingsvloeren mogelijk. 
Daarnaast levert dit het grootste netto vloeroppervlak op (zie Bijlage 1.B).  

− De afmetingen van de prefab binnenspouwbladen voor het in VHV stapelen zijn 3,6 m lang en 7,2 m 
hoog (zie Bijlage 1.C). 

− De afmetingen van de “standaard”prefab binnenspouwbladen voor het verticaal en in HHV stapelen zijn 
7,2 m lang en 3,6 m hoog (zie Bijlage 1.D). 

− Het gebouw wordt gefundeerd op in de grond gevormde palen, waarbij wordt aangenomen dat de 
draagkrachtige laag zich op 15 meter diepte bevindt.  

2.2 Overzicht van de schematisering 
Onderstaande punten geven een kort overzicht van de wijze waarop de constructies voor dit onderzoek met 
behulp van Esa Prima Win 3.5 geschematiseerd zijn. Voor een uitgebreide beschrijving zie Bijlage 2. 
− De berekening wordt uitgevoerd als een 1e orde berekening op basis van de lineaire-elasticiteitstheorie 

(Bijlage 2.A). 
− De constructie wordt geschematiseerd als 2D schijfelementen in een 2D ruimte en niet als raamwerk met 

kolommen en regels (Bijlage 2.A). 
− De stijlen en regels van de schijven worden apart gemodelleerd zodat eenvoudig lokaal aanpassingen 

aan het model kunnen worden gedaan (Bijlage 2.A).  
− De constructie wordt uitgevoerd in B65 (f’b = 39 N/mm²) (Bijlage 2.B). 
− Voor de vervormingen wordt alleen gekeken naar de belastingen bij incidentele combinaties. Hierdoor 

wordt alleen de elasticiteitsmodulus van het korte duureffect (E’b = 38500 N/mm²) toegepast (§ 3.6). 
− Het constructieve gedrag van de kopgevels wordt onderzocht omdat deze maatgevend zijn voor de 

stabiliteit van het gebouw (Bijlage 2.C). 
− Voor onderzoek naar de invloed van de samenwerking van de langsgevels met de kopgevel voor het 

opnemen van de windbelasting wordt één kopgevel en twee halve langsgevels geschematiseerd (Bijlage 
2.D).  

− Per stapelwijze wordt één model gemaakt van alleen een kopgevel en één model gemaakt waarbij 
samenwerking optreedt tussen de langsgevels en de kopgevel. 

− Om de invloed te bepalen van het in VHV stapelen op de stabiliteit worden bij de eerste modellen geen 
constructieve verbindingen toegepast in de verticale voegen tussen de verdiepingsvloeren.  

− Om de invloed van de samenwerking van de langsgevels met de kopgevels te bepalen dienen deze 
gevels aan de kopgevel gekoppeld te worden in het 2D-model. Deze koppeling wordt tot stand gebracht 
door een verticale staaf in de horizontale voeg ter plekke van de aansluiting van de gevelelementen uit 
de beide gevels. Deze staaf kan alleen een normaalkracht overdragen (Bijlage 2.D).  

− Bij de modellen voor het verticaal en in HHV stapelen worden tussen de verdiepingsvloeren, in de 
verticale voeg geen constructieve verbindingen toegepast (Bijlage 2.E). 

− De breedte van de verticale voegen is 20 mm (Bijlage 2.E). 
− Bij de horizontale voegverbinding wordt alleen ter plekke van de penanten een momentvaste verbinding 

geschematiseerd tussen de aan elkaar grenzende prefab binnenspouwbladen (Bijlage 2.E).  
− De hoogte van de horizontale voeg tussen de onder- en bovenregels is 20 mm (Bijlage 2.E).  
− Bij de modellen met alleen een kopgevel wordt aangenomen dat de belasting aangrijpend op de vloer 

over een lengte van 0,5 m wordt afgedragen naar de kopgevels. De kanaalplaatvloer wordt door 
middel van een “hamerkop” verbinding bevestigd aan de verschillende prefab binnenspouwbladen van 
de kopgevels (Bijlage 2.F). 

− Met de invloed van de vloeren en de trekband, gelegen achter de gevel, op de stabiliteit wordt geen 
rekening gehouden. Dit betekent dat de vloeren en de trekband geen verticale dwarskrachten 
overbrengen tussen de gevelelementen, dus er is geen deuvelwerking. Wel wordt rekening gehouden 
met de invloed van de vloer en de trekband op de herverdeling van de horizontale krachten op 
vloerniveau. De kanaalplaatvloer wordt geschematiseerd als een horizontale staaf in de verticale voeg, 
die de beide gevelelementen aan elkaar koppelt en alleen een normaalkracht kan overdragen (Bijlage 
2.F).
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− De horizontale belasting wordt in de vorm van een horizontale lijnlast, per verdieping en over de 
volledige breedte van de constructie, op de stabiliteitsconstructie aangebracht. Deze lijnlast grijpt aan ter 
hoogte van de bovenkant van de nokoplegging. De verticale belasting wordt aangebracht in de vorm 
van een vlakbelasting in het vlak van de gevel (eigen gewicht gevel en gewicht buitengevel) en in de 
vorm van een lijnlast op het niveau van iedere verdieping (eigen gewicht vloeren en veranderlijke 
belasting vloeren). Ook deze belasting wordt over de volledige breedte van de constructie aangebracht 
en grijpt ook aan ter hoogte van de bovenkant van de nokoplegging (Bijlage 2.G). 

− Het net wordt door Esa Prima Win 3.5 gegenereerd uit vierhoekige elementen. De elementgrootte voor 
de gehele constructie is maximaal 300 x 300 mm. In de penanten van de kopgevel op de begane grond 
en in de ontworpen verbindingen worden de spanningen bepaald. Om nauwkeurige resultaten te krijgen 
is het elementennet hier verfijnd tot 30 x 30 mm. 

− Ter plaatse van de onderrand van de constructie wordt een funderingsbalk aangebracht (2100 (b) x 800 
(h) mm). De paalfundering wordt geschematiseerd door middel van translatieveren in de y-richting. In de 
x-richting wordt de onderzijde van de funderingsbalk volledig gefixeerd (Bijlage 2.H).  

− Onder de kopgevel stelt elke translatieveer een groep van 2 palen voor, met een veerstijfheid van (2 x 
292) 584 MN/m. 
Ter plekke van de langsgevel stelt elke translatieveer een groep van 3 palen voor, met een veerstijfheid 
van (3 x 292) 876 MN/m. Met uitzondering van de laatste twee ondersteuningen, ter plekke van de 
aansluiting met de kopgevel, waar elk twee palen worden toegepast (584 MN/m). 

 
De opbouw van de verschillende modellen is te vinden in Bijlage 2.I. 
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3 Stabiliteit van in verticaal 
halfsteensverband gestapelde gevelelementen 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal onderzocht worden wat de invloed is van het in VHV stapelen op de stabiliteit. De 
modellering van de constructie is aan de orde gekomen in hoofdstuk 2. Achtereenvolgens zal de vervorming 
en de inwendige krachtsverdeling in de kopgevel behandeld worden. Vergelijking tussen de verschillende 
stapelwijzen vindt plaats in §3.4. De stabiliteit van de langsgevel wordt toegelicht in §3.5. In de laatste 
paragraaf, §3.6, worden conclusies getrokken over de stabiliteit van de kopgevel opgebouwd uit in VHV 
gestapelde gevelelementen 
 
De spanningen in de constructie zijn bepaald in de uiterste grenstoestand bij de belastingcombinatie wind 
vanaf links: 0,9 · permanente belasting + 1,5 · wind vanaf links. De vervorming van de constructie is 
bepaald in de bruikbaarheidsgrenstoestand voor de belastingcombinatie wind vanaf links: 1,0 · permanente 
belasting + 1,5 · wind vanaf links.  

De controle van de stabiliteit valt op te delen in twee onderdelen: ten eerste bezwijken de gevelelementen 
niet en ten tweede voldoet de uitbuiging aan de maximaal toelaatbare verplaatsing? Zo ja dan is het niet 
noodzakelijk dat een schuifkracht overbrengende verbinding wordt ontworpen voor de verticale voeg. 
 
Het spanningsverloop in de kopgevel wordt bepaald door op 1,2 m boven de basis van de constructie een 
horizontale snede te maken over de stijlen. De stijlen van de elementen op de begane grond worden het 
zwaarst belast. Voor 1,2 m is gekozen omdat het standaard elementennet van de modellen 0,3 x 0,3 m is. 
De onderregel onder de raamopeningen is 0,9 m hoog, de eerst volgende horizontale lijn van het 
elementennet bevindt zich dan op 1,2 m boven de basis. In de stijlen op de begane grond is een 
netverfijning toegepast van 30 x 30 mm. 

De controle van de resultaten uit Esa Prima Win 3.5 door middel van een aantal handberekeningen zal 
plaatsvinden in Bijlage 7.D.  

 
Fig. 3.1: kopgevel in 
VHV gestapeld. 
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3.2 Vervorming van de constructie 
3.2.1 De resultaten 

De vervorming van een kopgevel opgebouwd uit i
VHV gestapelde gevelelementen, waarbij geen 
samenwerking optreedt met de langsgevels, is 146 
mm (zie Tabel 3.1). Dit is tweemaal zo groot als d
norm van 72 mm.  

n 

e 

angsgevels (kopgevel met langsgevels) uitgezet tegen de 

et 

 

Door het koppelen van de langsgevels aan de 
kopgevel daalt de uitbuiging aan de top met 34 
mm en komt uit op 112 mm. Deze uitbuiging 
overschrijdt de norm met 55%.  
 
In Fig. 3.2 is de uitbuiging van de kopgevel en een 
kopgevel waarbij samenwerking optreedt met de l
maximaal toelaatbare uitbuiging (gestippelde lijn). Tot een hoogte van ± 9 m voldoet de vervorming van 
alleen een kopgevel aan de norm van 500 / H (hoogte gebouw). Bij een kopgevel met samenwerking m
de langsgevels neemt deze hoogte toe tot ± 11m. De bruto verdiepingshoogte is 3,6 m. Ruwweg kan 
gezegd worden dat bij samenwerking van de kopgevel met de langsgevels een gebouw van maximaal 3
verdiepingen hoog in VHV gebouwd kan worden zonder de toepassing van schuifkracht overbrengende 
verbindingen.  

Norm
(H/500)

145,9 111,5 72
202,7 154,8 100
-12,6 -8,8 -
8,1 1,1 -

Vervormingen 
(BGT) (mm)

Kopgevel Kopgevel 
met 

langsgevels

 
Tabel 3.1: vervormingen van een in verticaal 
halfsteensverband gestapelde kopgevel. 
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Fig. 3.2: uitbuiging van de kopgevel ten gevolge van de windbelasting vanaf links (BGT). 
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De grootste uitbuiging per verdieping bevindt zich bij alle twee de modellen 
op verdieping negen (28,8 – 32,4 m). De uitbuiging per verdieping mag 
maximaal (3600 / 300) 12 mm zijn. Bij alleen een kopgevel is de maximale 
vervorming per verdieping 17 mm en voldoet daarmee niet aan de gestelde 
eis van 12 mm. Hetzelfde geldt voor de kopgevel met langsgevels waar  
deze vervorming maximaal 14 mm is. 

 
Fig. 3.3: vervorming van de 
kopgevel zonder deuvels. 

 
In Fig. 3.3 is de vervorming van de kopgevel te zien. Duidelijk valt op dat er 
geen samenwerking is tussen de vier “torens” van de kopgevel, ze 
vervormen onafhankelijk van elkaar. In werkelijkheid is dit niet mogelijk 
omdat achter de kopgevel een trekband en vloer aanwezig is. Tot een 
bepaalde hoogte kunnen deze ervoor zorgen dat de vervorming links en 
rechts van een verticale voeg gelijk is. Op het moment dat de dwarskracht 
die in de verticale voegen overgebracht dient te worden te groot wordt voor 
de trekband, dienen andere voorzieningen aangebracht te worden.  

Maar om de invloed van deze stapelwijze op de vervorming en de 
spanningen te kunnen bepalen, is deze vloer vervangen door een staafje ter 
plekke van de verticale voeg dat alleen een horizontale kracht 
(normaalkracht) kan overbrengen. 
 

3.2.2 Verklaring van de belangrijkste bevindingen 

Vervorming van de kopgevel als onafhankelijke torens 
De overdracht van schuifkrachten in de verticale voegen bepaalt in belangrijke mate in hoeverre de 
verschillende delen van de constructie samenwerken in het afdragen van de horizontale belastingen naar de 
fundering. Tevens is deze samenwerking mede bepalend voor de grootte van de horizontale vervormingen. 
Bij een volledige samenwerking (K = ∞) worden verticale schuifkrachten overgedragen zonder onderlinge 
verschuivingen van de zijden van de voegen (monoliete constructie) (zie Fig. 3.7 op pagina 12). Is de 
afschuifstijfheid (K) echter niet oneindig dan werken de delen van de constructie gedeeltelijk samen.  

Bij de modellen hier is K gelijk aan 0 want er kan geen verticale kracht worden overgedragen tussen de 
elementen links en rechts van een verticale voeg. Hierdoor draagt ieder constructiedeel een deel van de 
belasting af naar de fundering, evenredig met de (buig)stijfheid van het constructiedeel (Stufib, 2003).  

Vervorming van de kopgevel ten gevolge van de samenwerking met de langsgevels 
Ten gevolge van de koppeling van de langsgevels aan de kopgevel neemt de horizontale uitbuiging van de 
kopgevel met 34 mm af tot 112 mm. (zie Tabel 3.1 en Fig. 3.2).  

De reden voor deze afname van de vervormingen is dat door de koppeling van de langsgevels aan de 
kopgevel het gevelbuisprincipe ontstaat (zie Bijlage 4). Hierdoor zullen de langsgevels gaan meewerken bij 
het opnemen van de horizontale belasting op de kopgevels. Door het mee laten werken van de langsgevels 
wordt een gedeelte van de windbelasting overgedragen naar de langsgevels.  

Ten gevolge van het aanwezig zijn van horizontale koppelstaven, in de verticale voegen, tussen de 
gevelelementen, wordt de verminderde windbelasting herverdeeld over de vier “stapels” kopgevelelementen. 
Ten gevolge van deze verminderde windbelasting daalt de uitbuiging van de vier “onafhankelijk torens”van 
de kopgevel.  Zou de verminderde windbelasting niet herverdeeld worden over de vier elementen dan zou 
de horizontale uitbuiging van de vier torens verschillend moeten zijn. Dit laatste blijkt niet het geval te zijn.  

Het vervormingsgedrag van de constructie 
In Fig. 3.2 op de vorige pagina is door de vervormingslijn van de beide kopgevels een gestippelde rechte 
lijn getekend. Deze rechte lijn geeft aan of de vervorming evenredig is met de hoogte van het gebouw (zie 
Bijlage 4). 

Voor de beide modellen van de kopgevel geldt dat de vervormingslijn geheel links van de rechte lijn ligt. 
Dit betekent dat het aandeel van de buigvervorming in de totale vervorming minimaal driemaal zo groot is 
als de afschuifvervorming. Hierdoor hebben de verlenging en verkorting van de stijlen de grootste invloed op 
de totale uitbuiging van de top van het gebouw.  

De S-vormige vervorming per verdieping wordt veroorzaakt door de afschuifvervorming. Deze vervorming 
ontstaat voornamelijk als gevolg van de vervorming van de stijlen. In de stijlen treden momenten op als 
gevolg van de aanwezigheid van horizontale dwarskrachten. 
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3.3 Spanningen in de constructie 
3.3.1 De resultaten 

In Tabel 3.2 zijn de extreme waarde van de spanningen in de stijlen van de kopgevel op de begane grond 
weergegeven. De minimale normaalspanningen in y-richting zijn -54 N/mm² en -49 N/mm². Beide waarden 
zijn groter dan de rekenwaarde van de druksterkte van B65 (f’b =39 N/mm²). Hierdoor zullen de stijlen 
bezwijken ten gevolge van stuik van het beton (σ’b = f’b en ε’b = 3,5‰). 
De maximale normaalspanning in y-richting voor alleen de kopgevel is 48 N/mm² voor de kopgevel met 
langsgevels is deze 45 N/mm². Beide waarden zijn groter dan de maximaal opneembare trekspanning (fb = 
2,15 N/mm²) van B65. Deze trekspanningen kunnen opgenomen worden door het toepassen van verticale 
wapening in de stijlen.  

De gemiddelde schuifspanning wordt weergegeven omdat deze waarde wordt gebruikt om op te wapenen. 
De maximale gemiddelde horizontale schuifspanning in de stijlen is bij alleen de kopgevel 3,5 N/mm² en bij 
de kopgevel met langsgevels 3,8 N/mm². Deze waarden zijn groter dan de maximale schuifspanning (τ1) 
0,86 N/mm² die door het beton zelf kan worden opgenomen. Maar kleiner dan de grenswaarde van de 
schuifspanning met dwarskrachtwapening (τ2) 7,8 N/mm². Dit betekent dat er beugels in de stijlen nodig zijn 
om de schuifspanningen op te kunnen nemen.  

X 

 

Spanningen
(UGT) (N/mm²) 

Hor. snede
-54,1 -49,0
48,4 44,8
3,5 3,9
-0,3 -0,5

Kopgevel Kopgevel 
met 

langsgevels

 

σyy; min 
σyy; max 
|τgem; hor| max
σxx; max
 

Tabel 3.2: extreme spanningen in de stijlen van de kopgevel op de 
begane grond. 

Y 

In Fig. 3.4 op de volgende pagina zijn de normaalspanningen in y-richting (σyy) voor de stijlen van de 
begane grond weergegeven. Daar waar de blauwe en rode lijnen onderbroken worden bevinden zich 
raamopeningen. Verticale voegen zijn aanwezig op een breedte van 3,6, 7,2 en 10,8 m.  

Ter plekke van de verticale voegen kunnen geen krachten in y-richting worden overgedragen. Ten gevolge 
van een windbelasting vanaf links maakt σyy een sprong van een drukspanning links van een verticale voeg 
naar een trekspanning rechts van de voeg. 

Ten gevolge van de samenwerking van de langsgevels met de kopgevel daalt de normaalspanning in de 
linker en rechter stijl van de prefab gevelelementen met enkele N/mm². De normaalspanningen in de 
middenstijlen blijft nagenoeg gelijk. De grootste spanningsafname is te vinden in de linker en rechter 
hoekstijl van de kopgevel, die grenzen aan de beide langsgevels. 
 
De gemiddelde horizontale schuifspanning is in de linker en rechter stijlen van de vier kopgevelelementen 
ongeveer gelijk. In de middenstijlen is een grotere horizontale schuifspanning aanwezig.  

De koppeling van de langsgevel aan de kopgevel heeft een beperkte invloed op de schuifspanning in de 
stijlen. In sommige stijlen neemt deze toe, in andere stijlen neemt deze met enkele tienden af.
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Fig. 3.4: verticale spanningen (σyy) in de stijlen van de onderste bouwlaag ten gevolge van de 
belastingcombinatie wind vanaf links (UGT). 
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Fig. 3.5: gemiddelde horizontale schuifspanning (τxy) in de stijlen van de onderste bouwlaag ten gevolge 
van de belastingcombinatie wind vanaf links (UGT). 
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3.3.2 Verklaring van de belangrijkste bevindingen 

Verloop van de normaalspanningen 
De sprongen in het verloop van de normaalspanningen 
(σyy) ter plaatse van de verticale voegen wordt 
veroorzaakt door het ontbreken van een deuvel die 
verticale krachten kan overbrengen. De afschuifstijfheid 
van de verticale voeg is hierdoor 0. Elke onafhankelijke 
“toren” van de kopgevel dient een evenredig deel van 
de windbelasting op te nemen (zie Fig. 3.7).  

Y-as 

 

Fig 3.6: horizontale doorsnede van het element 
voor het in verticaal halfsteensverband stapelen. De maximale normaalspanningen in de stijlen wordt 

geheel bepaald door de buigstijfheid van het 
gevelelement dat 0,41 m4 is (zie Fig. 3.6).  

 

 
Fig. 3.7: invloed van de afschuifstijfheid (K) van de verticale voegen op de horizontale v
van de constructie (Straman, 1988) 

erplaatsing 

Invloed van het meewerken van de langsgevels op de spanningen in de kopgevel  
Door de koppeling van de langsgevels aan de kopgevel wordt een gedeelte van de windbelasting 
opgenomen door de gevelelementen in de langsgevel. Doordat er geen verticale schuifkracht 
overbrengende verbinding aanwezig zijn in de verticale voegen daalt alleen de normaalkracht in de 
buitenste stijlen van de kopgevel. De daling van de spanningen in y-richting in de hoekstijlen is hierdoor ± 
20 N/mm².  
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3.4 Vergelijking tussen de stapelwijzen 
Om een indicatie te krijgen van de spanningen en de uitbuiging van de kopgevel wordt een vergelijking 
gemaakt met de overige stapelwijzen, het verticaal en in HHV stapelen. Als eerste zullen de vervormingen 
vergeleken worden. Daarna komen de spanningen in de stijlen op de begane grond aan bod. 

3.4.1 Vervorming van de constructie 

De uitbuiging van een kopgevel gestapeld in VHV is groter dan bij de kopgevel gestapeld in verticaal of in 
HHV. De uitbuigingen van de kopgevels van de overige twee stapelwijzen voldoen ruimschoots aan de eis 
van 72 mm. Dit blijkt zowel uit Fig. 3.8 als 3.9 waar de vervormingslijnen van de kopgevels van het verticaal 
en in HHV stapelen links liggen van de lijn die de maximaal toelaatbare uitbuiging aangeeft. De uitbuiging 
van een kopgevel gestapeld in HHV is het kleinst namelijk 25 mm bij alleen een kopgevel en 15 mm bij een 
samenwerking van de langsgevels met de kopgevel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norm
(H/500)

145,9 111,5 25,2 15,3 52,9 34,7 72
202,7 154,8 35,0 21,2 73,5 48,1 100
-12,6 -8,8 -7,0 -6,5 -9,3 -7,2 -
8,1 1,1 2,3 -0,7 4,4 -1,3 -

Horizontaal verband Verticaal stapelen
Kopgevel Kopgevel 

met 
langsgevels

Kopgevel Kopgevel 
met 

langsgevels

Kopgevel Kopgevel 
met 

langsgevels

Verticaal verbandVervormingen 
(BGT) (mm)

Ux; max 
Ux; max (%) 
Uy; max 
Uy; max 

 

 

 
Tabel 3.3: vergelijking van de uitbuiging van de kopgevels bij de verschillende stapelwijzen. 
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Fig. 3.8: vergelijking van de uitbuiging van de kopgevel gestapeld op drie 
verschillende manieren. 
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Fig. 3.9: vergelijking van de uitbuiging van de kopgevel met langsgevels, 
gestapeld op drie verschillende manieren. 

 

  
Verticaal 

halfsteensverband 
Horizontaal 

halfsteensverband 
Fig. 3.10: vervorming van de kopgevels bij de drie verschillende stapelwijzen 

Verticaal stapelen 
 

3.4.2 Verklaring van de verschillen in vervormingen 

Door het in HHV stapelen van de gevelelementen werken de elementen zelf als deuvel. De delen boven en 
onder de voeg kunnen de verticale schuifkrachten opnemen, waardoor de elementen samenwerken. Het 
gevolg hiervan is dat de kopgevel als één geheel vervormt.  

Het verschil in uitbuiging tussen het verticaal stapelen en het in VHV stapelen wordt bepaald door het 
verschil in buigstijfheid van de twee type elementen (zie Fig. 3.11 op de volgende pagina). Het axiaal 
kwadratisch oppervlakte moment van het element voor het verticaal en in HHV stapelen is 2,71 m4 ten 
opzichte van 0,41 m4 voor het element voor het VHV.  
Een grotere buigstijfheid betekent kleinere verticale spanningen in de stijlen met als gevolg kleinere axiale 
vervormingen van de stijlen. Deze axiale vervormingen veroorzaken de buigvervorming van de kopgevel. 
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In § 3.2.2 is toegelicht dat de buigvervorming van de kopgevel minimaal driemaal zo groot is als de 
afschuifvervorming. Hierdoor heeft een daling van de verticale spanning in de stijlen een grote invloed op de 
afname van de totale uitbuiging van de kopgevel.  
 

Y-as 

 

 
 
 
 
 

Doorsnede van het element voor het in verticaal en in horizontaal verband stapelen.  

 

Y-as  
 
 
 
 
 Doorsnede van het element voor het stapelen in verticaal halfsteensverband. 
 Fig. 3.11: horizontale doorsnede van de elementen. 
 

3.4.3 Spanningen in de constructie 

Een vergelijking van de spanningen tussen de verschillende 
stapelwijzen laat zien dat de extreme waarden van de verticale 
spanningen in de stijlen bij het VHV stapelen het grootst zijn (zie Tabel 
3.4). Bij alleen een kopgevel liggen deze tussen -54 N/mm² en 48 
N/mm² ten gevolge van buiging in de stijlen door een windbelasting. 
Door het stapelen van de kopgevel in HHV dalen de extreme 
spanningen tot -32 N/mm² en 20 N/mm². Wordt de kopgevel 
verticaal gestapeld dan nemen de extreme waarden van de verticale 
spanningen af tot -35 N/mm² en 32 N/mm².  

Y 

X 

Verticaal 
stapelen 

 Horizontaal 
verband 

  
Verticaal 
verband 

Ten gevolge van het samenwerken van de langsgevels met de 
kopgevel dalen de extreme waarden van de verticale spanningen. D
afname is het grootst bij het HHV namelijk 10 N/mm². Bij het vertica
stapelen en in VHV is deze afname slechts enkele N/mm². 

eze 
al 

 Fig. 3.12: spanningen bepaald in 
de stijlen op de begane grond. De extreme waarde van de gemiddelde horizontale schuifspanning in 

de stijlen is het grootst bij het VHV. Het verschil met de overige twee 
stapelwijzen is ongeveer een 0,5 N/mm². 
 
 Spanningen

(UGT) (N/mm²) 

Hor. snede
-54,1 -49,0 -31,9 -22,7 -34,9 -33,7
48,4 44,8 20,1 10,2 31,9 28,4
3,5 3,9 3,4 3,0 2,7 2,9
-0,3 -0,5 -0,9 -0,6 -1,0 -1,0

Verticaal stapelen
Kopgevel Kopgevel 

met 
langsgevels

Horizontaal verband
Kopgevel Kopgevel 

met 
langsgevels

Kopgevel Kopgevel 
met 

langsgevels

Verticaal verband

 
Tabel 3.4: vergelijking van de spanningen in de stijlen op de begane grond van de kopgevel bij 
de verschillende stapelwijzen.  

σyy; min 
σyy; max 
|τgem; hor; max| 
σxx; max

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Fig 3.14 op de volgende pagina zijn voor de linker hoekstijl en nog een andere stijl de verticale 
normaalspanningen (σyy) in de stijlen weergegeven voor de verschillende stapelwijzen. In deze grafiek valt het 
verschil in verticale normaalspanning ten gevolge van de verschillende stapelwijze duidelijk op.  

In de grafiek van penant C is een sprong in de spanningen te zien bij het VHV. Deze sprong wordt 
veroorzaakt door de verticale voeg die bij deze stapelwijze in dit penant aanwezig is.
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Fig. 3.13: vergelijking van de spanningen in 
de onderste gevelelementen. 
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Fig. 3.14: vergelijking van de normaalspanning (σyy) in de penanten A en C op 
de begane grond van de kopgevel ten gevolge van wind vanaf links (UGT). 
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3.4.4 Verklaring van de verschillen in spanningen 

Bij het VHV zijn geen schuifkracht 
overbrengende verbindingen aanwezig in de 
verticale voegen tussen de elementen. De 
waarden van de verticale spanningen worden 
alleen bepaald door de buigstijfheid van de 
gevelelementen. Dit geldt tevens voor het 
verticaal stapelen.  q w

in
d

q w
in

d

q w
in

d

f

 

4f

 

16f

 

 
σ  

2σ 2σ
4σ

4σσ  
Horizontaal 
halfsteensverband 

Verticaal stapelen Verticaal 
halfsteensverband 

Fig. 3.15: schematisering van de vervormingen en 
spanningen bij de verschillende stapelwijzen. 

De buigstijfheid van de gevelelementen voor 
het verticaal stapelen is groter dan die van het 
in VHV stapelen. Het gevolg is dat de 
spanningen in een verticaal gestapelde 
kopgevel kleiner zijn dan bij een in VHV 
gestapelde kopgevel.  

Bij het in HHV stapelen zorgt het verspringen 
van de verticale voegen per verdieping ervoor 
dat verticale schuifkrachten kunnen worden 
opgenomen. De kopgevelelementen werken 
hierdoor samen, met als gevolg een grotere 
buigstijfheid en lagere verticale 
normaalspanningen in de stijlen van de 
kopgevel.  
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3.5 Resultaten van de langsgevel 
In deze paragraaf worden de resultaten behorende bij de langsgevel, opgebouwd uit in VHV gestapelde 
gevelelementen, weergegeven. De extreme waarde van de spanningen zijn evenals bij de kopgevels bepaald 
op 1,2 m boven de basis van de constructie. 
 
Uit Tabel 3.5 volgt dat de uitbuiging in x-richting van de langsgevel ten gevolge van een windbelasting vanaf 
links 10 mm is. Hiermee voldoet de vervorming aan de maximale uitbuiging van 72 mm.  

Wordt gekeken naar de spanningen dan blijkt dat ten gevolge van een windbelasting de stijlen op de 
begane grond onder een continu drukspanning staan. De maximale verticale normaalspanning in de stijlen 
is -2,1 N/mm². De minimale spanning is -13,5 N/mm², dit is kleiner dan f’b (39 N/mm²). De stijlen op de 
begane grond zullen niet bezwijken ten gevolge van betonstuik (σ’b = f’b en ε’b = 3,5‰). 

De maximale gemiddelde horizontale schuifspanning in de stijlen is 1,2 N/mm². Deze waarde is groter dan 
τ1, waardoor het noodzakelijk is dat dwarskrachtwapening wordt aangebracht in de stijlen. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(UGT) (UGT)
Vervormingen (mm) (BGT)

9,5 0,5 72
13,2 0,7 100
-7,5 -7,0 -
-1,0 -1,2 -

Spanningen (N/mm²)
-13,5 -11,1
-2,1 -10,9
1,2 0,1
2,3 3,7

Wind vanaf 
links 

Ver. 
belasting

Norm 
(H/500)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ux; max 

 

Y 

X 

Ux; max (%) 
Uy; max 
Uy; max 

σyy; min 
σyy; max 
|τgem; hor; max| 
σxx; max

Tabel 3.5: resultaten van de in verticaal halfsteensverband gestapelde langsgevel 

 
Fig. 3.16: uitbuiging van de langsgevel ten gevolge van een 
windbelasting vanaf links (BGT). 
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3.6 Conclusie 
Vergelijking tussen de verschillende stapelwijzen 
Bij een kopgevel opgebouwd uit in verticaal of in HHV gestapelde gevelelementen, met en zonder 
samenwerking met de langsgevels, zijn de uitbuigingen van de kopgevel kleiner dan 72 mm. Daarnaast is 
de extreme waarde van de verticale normaaldrukspanning in de stijlen 39 N/mm² of kleiner. Zonder 
rekening te houden met partiele instabiliteit van de stijlen zullen deze niet bezwijken ten gevolge van het 
stuiken van het beton.  

De stabiliteit van de kopgevel opgebouwd uit in verticaal of in HHV gestapelde gevelelementen voldoet 
zowel aan de bruikbaarheidsgrenstoestand als aan de uiterste grenstoestand. 

Stabiliteit van een in verticaal halfsteensverband gestapelde kopgevel 
Uit de resultaten van het in VHV stapelen van de kopgevel blijkt dat bij alleen een kopgevel, van een 
kantoorgebouw 57,6 (l) x 14,4 (b) x 36 m(h), de horizontale vervorming 146 mm is (zie §3.2). De extreme 
waarden van de verticale normaalspanningen (σyy) in de stijlen van de begane grond liggen tussen de -50 en 
48 N/mm² (zie §3.3).  

De vervorming van de kopgevel voldoet niet aan de eis van 72 mm. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
de invloed van de vloer en de trekband die achter de gevels doorlopen, en een bepaalde mate van 
deuvelwerking hebben, niet is meegenomen in de modellen. Hierdoor worden de spanningen in de stijlen en 
de vervorming van de kopgevel alleen beïnvloedt door de stapelwijze.  

De stijlen op de begane grond zullen bezwijken ten gevolge van het overschrijden van de druksterkte van 
het beton (f’b = 39 N/mm²). 
 
Werken de langsgevels samen met de kopgevel dan neemt de vervorming van de kopgevel met 34 mm af 
tot 112 mm. Deze uitbuiging voldoet nog steeds niet aan de eis van 72 mm. De extreme waarden van σyy in 
de stijlen van de begane grond daalt slechts 2 à 3 N/mm², tot -48 en 45 N/mm². Ook hier zullen de stijlen 
op de begane grond bezwijken ten gevolge van het stuiken van het beton. 
 
De uitbuiging van de kopgevel moet dalen tot maximaal 72 mm en de extreme waarde van de verticale 
normaaldrukspanning moet kleiner zijn f’b (39 N/mm²). Om dit te bereiken zijn er twee opties: 

De eerste is extra stabiliteitsvoorzieningen in het gebouw aanbrengen zoals een stabiliserende kern. Deze 
extra stabiliteitsvoorzieningen zullen een gedeelte van de windbelasting opnemen waardoor de windbelasting 
op de kopgevels zal dalen. 

De tweede optie is de elementen ter plekke van de verticale voegen te koppelen door middel van een 
verticale schuifkracht overbrengende verbinding. Door deze verbinding gaan de vier onafhankelijke “torens” 
samenwerken waardoor de buigstijfheid van de kopgevel toeneemt.  

Vanwege het onderzoek naar het in verticaal halfsteensverband stapelen wordt voor het ontwerpen van een 
verbinding gekozen. In hoofdstuk 5 wordt de te ontwerpen verbinding behandeld. Voor de langsgevel is een 
dergelijke verbinding niet noodzakelijk omdat aan de eisen met betrekking tot de bruikbaarheids- en de 
uiterste grenstoestand ruimschoots wordt voldaan (zie §3.5). 
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4 Bestaande schuifkracht overbrengende 
verbindingen 

Een gebouw dat (gedeeltelijk) wordt opgebouwd uit geprefabriceerde elementen, kan uit vele verschillende 
onderdelen bestaan. Men moet hierbij denken aan geprefabriceerde kolommen, wanden, liggers en vloeren. 
Door het toepassen van elementen ontstaan allerlei aansluitingen (voegen) tussen de diverse onderdelen 
(wand - vloer, vloer - kolom, kolom - ligger, wand - ligger, enz.).  

In §4.1 zal worden ingegaan op de verschillende type voegen die er zijn. De wijze waarop dwarskrachten 
in verticale voegen tussen gevelelementen kunnen worden overgedragen wordt behandeld in §4.2. De 
afdracht van normaal- en dwarskrachten in horizontale voegen wordt besproken in Bijlage 5.E en 5.F. Voor 
een overzicht van de bestaande verbindingen zie Bijlage 5.A en 5.B 

4.1 Verschillende type voegen 
Los van de vraag welke typen elementen door een voeg verbonden worden, kunnen de voegen in twee 
hoofdgroepen worden ingedeeld. Dit zijn de constructieve- en de niet-constructieve voegen. Een indeling in 
één van deze groepen geschiedt op basis van een aantal eisen die aan de voeg worden gesteld zoals 
beschreven in Bijlage 5.A. Uitgaande van deze twee hoofdgroepen kan een nadere indeling gemaakt 
worden naar uitvoeringsmethode van de voeg (zie Fig. 4.1). 
 

Constructieve voeg Niet-constructieve voeg 

Natte voeg Droge voeg Open voeg Gesloten voeg 

Continue verbinding Discrete verbinding 

Voegconstructie 

Fig. 4.1: verschillende type voegen. 
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4.1.1 Constructieve voeg 

Natte constructieve voegverbinding 
Bij dit voegtype worden de verbindingen tussen de 
elementen door middel van een mortel of betonspecie tot 
stand gebracht. De voegen kunnen pas een constructieve 
functie vervullen als deze uitgehard zijn. Dit betekent dat een 
natte verbinding niet direct na het aanbrengen van het 
voegmateriaal kan functioneren. 

Mortel Betonspecie 

Natte voeg 

 
In de literatuur wordt geen extra onderscheid gemaakt 
tussen voegverbindingen die door middel van (krimparme 
cementgebonden) mortel of betonspecie tot stand worden 
gebracht. In dit verslag wordt hier wel een onderscheid 
tussen gemaakt (zie Fig. 4.2).  

Fig. 4.2: te onderscheiden natte voegen. 

Hiervoor zijn een tweetal redenen:  
− Een aanzienlijk verschil in karakteristieke druksterkte. De toe te passen krimparme cementgebonden 

mortels, zoals de gietmortel, de troffelmortel en de ondersabelingsmortel, hebben een karakteristieke 
druksterkte (f’ck) tussen de 40 en 80 N/mm². Over het algemeen wordt voor in het werk gestorte 
betonspecie B35 (f’ck = 35 N/mm²) gebruikt, B65 komt weinig voor.  

− Een groot verschil in sterkteontwikkeling. De krimparme cementgebonden mortels behalen na zeven 
dagen verharding al hun karakteristieke druksterkte. Na één dag is f’ck van de mortel al minimaal 50 % 
van de sterkte die behaald wordt na zeven dagen. De rekenwaarde van de druksterkte van een 
gietmortel K70 is na één dag verharding (f’m = 45 / 0,6) 27 N/mm². 
Dit in tegenstelling tot een betonspecie dat (bij een temp van 20°C ) na achtentwintig dagen pas de 
gewenste sterkte behaalt. Na één dag verharding heeft de betonspecie een sterkte van 18% ten opzichte 
van de sterkte na achtentwintig dagen. Voor een B35 betekent dit dat na één dag f’b ongeveer 4 N/mm² 
is. Het verhardingsproces kan versneld worden door versnellers, zoals calciumchloride, toe te voegen 
aan het betonmengsel.  

 
Dit betekent dat een voeg gevuld met mortel over het algemeen eerder belast kan worden dan één gevuld 
met betonspecie. Het toegepaste voegmateriaal kan hierdoor de bouwsnelheid beïnvloeden. 

Droge constructieve voegverbinding 
Deze voegen kunnen direct worden belast en komen doorgaans tot stand door middel van stalen elementen. 
Hiervoor worden in de betonnen elementen stalen delen ingestort die op de bouwplaats, na het stellen van 
de elementen, aan elkaar worden gelast. 

Continue verbinding 
Bij een continue verbinding wordt het verbindende materiaal over de gehele lengte van de te verbinden 
onderdelen aangebracht. De krachtsoverdracht vindt daardoor gelijkmatig plaats (Straman, 1988).  

Discrete verbinding 
Het kenmerk van een discrete verbinding is dat de afmetingen ervan, ten opzichte van de afmetingen van de 
te verbinden onderdelen, klein zijn. Hierdoor vindt een geconcentreerde krachtsoverdracht plaats (Straman, 
1988).  

4.1.2 Niet-constructieve voeg 

Bij de niet-constructieve voegen moet gedacht worden aan voegen die open blijven (de open voegen), maar 
ook aan voegen die wel worden gevuld of afgedekt om zo een water- en tochtdichte voeg te krijgen 
(gesloten voegen). Dit afdichten kan op velerlei wijzen gebeuren. Veel gebruikt is het zogenaamde 
voegenband (een rubberen band dat in de voeg wordt gedrukt) of een rubber voegprofiel dat feitelijk op 
dezelfde wijze wordt toegepast. Daarnaast kan de voeg ook worden afgedicht met kit . Ook komt het voor 
dat de voegen worden afgedekt met een laag (opgebrande) bitumen, dit wordt veelvuldig toegepast in 
kelderconstructies. 
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4.2 Dwarskrachtoverdracht in verticale voegen in de gevel 
De titel van deze paragraaf suggereert wellicht dat constructieve voegen voornamelijk bedoeld zijn om 
dwarskrachten tussen elementen over te brengen. Dit is natuurlijk niet het geval. Wel is het zo dat als een 
voeg ontworpen wordt om schuifkrachten (krachten evenwijdig aan de richting van de voeg) over te dragen, 
deze voeg in de meeste gevallen ook geschikt is voor het overdragen van normaalkrachten (krachten 
loodrecht op de richting van de verticale voeg) (Falger, 2003 (1)). Andersom is dit echter niet altijd het 
geval. In de komende paragrafen zal daarom vooral aandacht besteedt worden aan de manier waarop 
dwarskrachten in voegen overgedragen kunnen worden. 

4.2.1 Het principe van de dwarskrachtoverdracht 

De dwarskracht in de verticale voegen ontstaat vooral door de horizontale belastingen op het gebouw. Door 
de overdracht van deze dwarskrachten werken de verschillende “stapels” elementen samen om zo een 
constructie te vormen met een grote constructiehoogte (zie Fig. 4.3) 

Daarnaast voorkomen de dwarskrachten in de verticale voegen dat de gevelelementen roteren als gevolg 
van de horizontale (wind)belasting op de constructie (die als schuifspanningen op de boven- en onderzijden 
van de gevelelementen aangrijpen). Er zijn een aantal mogelijkheden om de optredende dwarskrachten naar 
de aangrenzende elementen over te dragen. Deze worden in de komende paragrafen besproken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horizontaal halfsteensverband Verticaal stapelen Verticaal halfsteensverband 
Fig. 4.3: schematisering van de vervormingen en spanningen bij de verschillende stapelwijzen. 

q w
in

d

q w
in

d

q w
in

d

16f

 
 

4ff

 

σ  
4σ

4σ
2σ

2σ
σ  

 
 

 25



 
 

Bestaande schuifkracht overbrengende verbindingen 

4.2.2 Natte voegverbindingen 

De natte verbindingen kunnen uitgevoerd worden als een te bekisten of een niet te bekisten voeg (zie Fig. 
4.4). De bestaande natte voegverbindingen zijn geïnventariseerd en te vinden in Bijlage 5.B. 
 
Voordelen van een natte voegverbinding (Falger 2003 (1)) 
− Er is nauwelijks een afname van de stijfheid ten opzichte van een monoliete constructie (bij een continue 

natte voegverbinding). 
− Maatafwijkingen zijn eenvoudig op te vangen. 
− Hoge brandwerendheid van de voegverbinding. 
− Grote dwarskrachten kunnen relatief eenvoudig opgenomen worden met de gewapende voeg. 
 
Nadelen (Falger 2003 (1)) 
− Bewerkelijke uitvoering en daardoor duur. 
− Langere uitvoeringstijd en daardoor duurder. 
− Voeg niet direct belastbaar in verband met de verhardingstijd van de mortel of de betonspecie. 
− Instorten van stekken of schroefhulzen is nodig, waardoor de elementen duurder worden. 
− Bij een karteling van de randen is een dure bekisting nodig met als gevolg duurdere elementen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niet te bekisten voeg Te bekisten voeg 

Fig. 4.4: doorsnede over de natte voegverbinding (Straman, 1988). 

Voordelen van de te bekisten voeg (Straman, 1988) 
− Betere verdichtingsmogelijkheden van de voegvulling. 
− Betere controle mogelijkheden. 
− Effectievere profilering. 
− Eenvoudigere bekisting van de prefab elementen. 
 
Nadelen (Straman 1988) 
− Op het werk moet een bekisting worden aangebracht. 
− De oplossing is esthetisch minder, indien de wand niet wordt afgewerkt. 

4.3.3 Droge voegverbindingen 

In deze paragraaf worden alleen de voor- en nadelen van een droge voegverbinding opgesomd. Voor een 
overzicht van de verbindingen die in de praktijk worden toegepast zie Bijlage 5.C.  
 
Voordelen van een droge voegverbinding (Falger, 2003 (1)) 
− De verbindingen zijn direct belastbaar na het koppelen van de verschillende verbindingselementen. 

Maar vaak moet gewacht worden totdat de horizontale voegen zijn uitgehard.  
− Het opnemen van maattoleranties verschilt per type verbinding. Bij de verbindingen waar een lasplaat 

als koppelstuk wordt gebruikt zijn maattoleranties redelijk eenvoudig op te vangen. Dit in tegenstelling 
tot de verbindingen met de snijpen en de voorspanbouten.  

 
Nadelen (Falger, 2003 (1)) 
− Hoge kosten van het laswerk. 
− Het aanbrengen van in te storten voorzieningen (staalplaten e.d.) heeft als gevolg dat de prefab 

elementen duurder worden. 
− Inkassingen in de gevelelementen zijn nodig, deze moeten later weer worden aangegoten. Hierdoor 

ontstaan duurdere elementen en een duurdere uitvoering. 
− Afname van de stijfheid ten opzichte van een monoliete constructie. 
− Relatief zware constructie nodig bij de overdracht van grote dwarskrachten. 
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4.3 Dwarskrachtoverdracht in verticale voegen tussen kop- en 
langsgevel 
In het geval van een gevelbuisconstructie werken de gevels van het gebouw loodrecht op de windrichting als 
flensgevels en de gevels evenwijdig aan de windrichting als lijfgevels (zie Bijlage 4). Om de flensgevels te 
kunnen “activeren” zodat deze meewerken in de belastingafdracht moeten net als in een kokerligger, 
dwarskrachten vanuit de lijfgevels (kopgevel) overgebracht worden naar de flensgevels (langsgevels) (Falger, 
2003 (1)). De verbinding tussen de lijf- en flensgevels speelt hierin een cruciale rol.  

In Fig. 4.5 is te zien dat er twee manieren zijn om een hoekverbinding te realiseren. Namelijk door het 
aanpassen van de stapelwijze van de hoekelementen of door een voegverbinding. Voor voorbeelden van 
beide hoekverbindingen zie Bijlage 5.D. 
 

Hoekverbinding  
 
 

Stapelwijze van de 
hoekelementen 

Voegverbinding 

Fig. 4.5: twee manieren om de kopgevel constructief met de langsgevel 
te verbinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
De bestaande hoekverbindingen door middel van het aanpassen van de de stapelwijzen van de 
hoekelementen zijn niet geschikt voor het in VHV stapelen. De reden hiervan is dat de horizontale voegen 
tussen de elementen in de hoogte verspringen. In Bijlage 2.D, is kort ingegaan op het verbinden van de 
hoekelementen voor het in VHV stapelen. Deze verbinding was nodig om te bepalen of de stabiliteit van de 
kopgevel voldoet op het moment dat er samenwerking optreedt van de langsgevels met de kopgevel. In Fig. 
4.6 en 4.7 zijn deze twee mogelijke hoekverbindingen opnieuw weergegeven.  

In hoofdstuk 6 “Uitwerking nokverbinding”, zal dieper worden ingegaan op het creëren van een 
hoekverbinding door middel van de stapelwijze van de hoekelementen. 
 

Langsgevel Kopgevel Langsgevel Kopgevel 

 
Fig. 4.6: koppeling van de elementen per verdieping met een uitsparing in de onderste helft van 
het element. 
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Kopgevel Langsgevel Kopgevel Langsgevel 

 
Fig. 4.7: koppeling van de elementen per verdieping met een uitsparing in de bovenste helft van het 
element. 
 

4.4 Conclusie 
De bestaande schuifkracht overbrengende verbindingen zijn in twee groepen te splitsen, natte en droge 
verbindingen. De bestaande natte verbindingen zijn zeer bewerkelijk en daardoor duur.  

De droge verbindingen bestaat over het algemeen uit stalen verbindingen die op de bouwplaats aan 
elkaar gelast worden met als gevolg extra kosten. Daarnaast zijn relatief zware constructies nodig bij de 
overdracht van grote dwarskrachten. 

De verhardingstijd van de horizontale voegen is vaak maatgevend. Hierdoor moet in ieder geval gewacht 
worden met het belasten van de elementen totdat de horizontale voegen een bepaalde sterkte hebben 
behaald.  
 
Het in VHV stapelen van de gevelelementen brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee om andere 
schuifkracht overbrengende verbindingen toe te passen. In hoofdstuk 5 zal worden ingegaan op de 
mogelijke varianten voor deze verbinding. 



 
 

5 Ontwerpen van een schuifkracht 
overbrengende verbinding 

De randvoorwaarden ten aanzien van de nieuwe verbinding worden behandeld in §5.1. In de paragrafen 
erna worden een vijftal type verbindingen, voor het overbrengen van schuifkrachten tussen de elementen 
links en rechts van de voeg, behandeld. Bij drie van de vijf verbindingen zijn een aantal varianten mogelijk.  
Als eerste wordt bekeken of het eventueel mogelijk is om de vloer als deuvel te gebruiken, omdat deze toch 
aanwezig is. Vervolgens komen de ontworpen verbindingen aan bod. Bij de tweede verbinding wordt, 
halverwege de hoogte van het element in de fabriek een nok aangestort. Bij de derde verbinding wordt het 
element over één verdieping met een penantbreedte verlengd. Bij de vierde verbinding wordt een blokje, dat 
de schuifkracht overbrengt tussen de verscheidene elementen, in het werk gestort. De laatst ontworpen 
verbinding is er één waar door middel van een hoekstaal de schuifkrachten worden overgebracht.  

5.1 Randvoorwaarden ten aanzien van de verbinding 
Hieronder zijn de randvoorwaarden opgesomd waaraan de nieuwe verbinding moet voldoen. Toelichting 
van de randvoorwaarden gebeurt na de opsomming van alle eisen. 
a. Dwarskrachten (krachten evenwijdig aan de richting van de verticale voegen) tussen de elementen over 

brengen.  
b. Horizontale krachten overdragen (krachten evenwijdig aan de richting van de horizontale voegen) 
c. Het opnemen van een moment als gevolg van de verticale krachten. 
d. De verbinding moet toepasbaar zijn in gebouwen met een grotere slankheid.  
e. De verbinding moet maatafwijkingen ten aanzien van de positie van het element kunnen opnemen. 
f. Het tijdstip van belasten van de verticale verbinding mag niet later zijn dan het tijdstip waarop de 

horizontale voegen belast mogen worden (horizontale voegen maatgevend).  
g. Een goedkope verbinding, lage fabricage- en montagekosten.  
h. Een eenvoudige fabricage. 
i. Als de verbinding aan het element vastzit dan mag het element niet groter zijn dan de maximale 

afmetingen die vervoerbaar zijn over de weg.  
j. Een eenvoudige montage. 
k. Gelijke hart op hart afstand van de verticale voegen. 
l. Afwerking van de verbinding tot een minimum beperken.  

Toelichting op de randvoorwaarden 
Ad a.  De dwarskracht (kracht in y-richting) in een verbinding ontstaat doordat er een horizontale 

windbelasting op het gebouw werkt. Deze windbelasting veroorzaakt in de penanten links en rechts 
van een verticale voeg een verticale kracht met tegengesteld teken. Hierdoor zijn ook de 
vervormingen in y-richting (verticale richting) links en rechts van een verticale voeg tegengesteld van 
teken. Door de elementen links en rechts van een verticale voeg met elkaar te koppelen ontstaat een 
dwarskracht in de verbinding.  

Door de overdracht van deze dwarskrachten gaan de vier losse “torens” samenwerken om zo een 
constructie te vormen met een grote constructiehoogte. Door deze grotere constructiehoogte daalt de 
uitbuiging van de gevel en nemen de extreme waarden van de spanningen in de y-richting (evenwijdig 
aan de verticale voegen) in de penanten van de kopgevel af. 

 
Ad b.  Het is niet vanzelfsprekend dat een voeg zowel dwarskrachten als normaalkrachten kan overdragen.  

Het overdragen van normaalkrachten is van belang om een herverdeling van de windbelasting te 
krijgen over de verschillende kopgevelelementen. Op het moment dat de langsgevels meewerken bij 
het opnemen van de windbelasting op de kopgevels, daalt de windbelasting op de 
kopgevelelementen direct naast de langsgevels. Zouden er dan geen normaalkrachten kunnen 
worden overgedragen dan blijft op de middelste twee gevelelementen van de kopgevel dezelfde grote 
windbelasting staan als zonder de samenwerking met de langsgevels.  
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Het gevolg hiervan is dat deze gevelelementen even ver uitbuigen als de kopgevel waar geen 
samenwerking plaatsvindt met de langsgevels.  

 
Ad c.  Het opnemen van een moment als gevolg van de verticale krachten. De verticale krachten in de 

penanten links en rechts van een verticale voeg hebben een tegengesteld teken, waardoor een 
moment in de verbinding ontstaat. 

 
Ad d.  Als er een verbinding ontworpen wordt die ook toepasbaar is in gebouwen met een grotere slankheid 

dan heeft dit tot gevolg dat er een groter toepassingsgebied voor deze stapelwijze ontstaat.  
 
Ad e.  Het kunnen opnemen van maatafwijkingen ten aanzien van de positie van het element is van groot  

belang omdat het namelijk niet mogelijk is om elementen te produceren, te stellen en te positioneren 
met een maatafwijking gelijk aan nul.  

Op het moment dat er tijdens de montage allerlei “kunst”grepen toegepast moeten worden om de 
verbinding te realiseren brengt dit extra tijd en kosten met zich mee.   

 
Ad f.   Het realiseren van de verbinding ter plekke van de verticale voeg mag niet de kritieke werkzaamheid 

zijn, waaraan de gehele bouwsnelheid moet worden aangepast. Zoals in §4.1.1 op pagina 21 is 
vermeld is de verhardingstijd van beton, waaraan geen versnellers zijn toegevoegd, achtentwintig 
dagen. Dit in tegenstelling tot krimparme cementgebonden mortels, waarmee voegverbindingen 
worden gemaakt, dat na zeven dagen al de gewenste sterkte heeft behaald.  

Wordt er een verbinding ontworpen waarbij op de bouwplaats beton gestort moet worden dan 
betekend dit dat de verticale voegverbinding pas belast mag worden nadat het beton de gewenste 
sterkte heeft behaald. De uitharding van het beton kan eventueel versneld worden door de toepassing 
van versnellers in het beton. Gedurende de tijd dat de verticale verbindingen niet belast mogen 
worden moeten er extra voorzieningen getroffen worden om de windbelasting, aangrijpend op deze 
prefab binnenspouwbladen, af te kunnen dragen. Daarnaast kan dit betekenen dat het tempo van het 
monteren van de prefab binnenspouwbladen verlaagd moet worden om te voorkomen dat de 
verbindingen belast worden. 

 
Ad g.  De kosten van een verbinding worden opgebouwd uit fabricage- en montagekosten. Elk van deze 

kosten kunnen weer opgesplitst worden in materiaal- en arbeidskosten.  
Fabricagekosten zijn de kosten die gemoeid zijn met het produceren van de verbinding in de 

fabriek. De montagekosten zijn de kosten die in het werk (op de bouwplaats) gemaakt moeten worden 
om de verbinding te laten functioneren. Onder materiaalkosten vallen kosten voor het aanpassen van 
de mal, het toepassen van extra wapening, een stalen verbinding etc.  

De goedkoopste verbinding is een verbinding waar de optelsom van de kosten voor fabricage én 
montage het laagst is.  

 
Ad h.  Een eenvoudige fabricage van de verbinding draagt bij aan een goedkope verbinding.  
 
Ad i.   Een verbinding die in de fabriek al aan het prefab binnenspouwblad wordt vastgemaakt zorgt ervoor 

dat de breedte van het element toeneemt. De maximale breedte van het element mag niet groter zijn 
dan 4,2 m omdat het anders niet meer over de weg te vervoeren is (zie Fig. 5.1 op de volgende 
pagina). Als het element de maximale breedte heeft van 4,2 m dan is het noodzakelijk dat het element 
schuin op de dieplader wordt geplaatst omdat een transport maximaal 4 m boven het wegdek mag 
uitsteken.  
Het gevolg hiervan is dat deze gevelelementen even ver uitbuigen als de kopgevel waar geen 
samenwerking plaatsvindt met de langsgevels.  

 
Ad c.  Het opnemen van een moment als gevolg van de verticale krachten. De verticale krachten in de 

penanten links en rechts van een verticale voeg hebben een tegengesteld teken, waardoor een 
moment in de verbinding ontstaat. 

 
Ad d.  Als er een verbinding ontworpen wordt die ook toepasbaar is in gebouwen met een grotere slankheid 

dan heeft dit tot gevolg dat er een groter toepassingsgebied voor deze stapelwijze ontstaat.  
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  Zijkant Achterkant 
Fig. 5.1: aanzicht van de zijkant en van de achterkant van een dieplader met schuin geplaatste 
wandelementen om de maximale hoogte van 4,0 m niet te overschrijden.  

 
Ad j.   Een eenvoudige montage van de verbinding op de bouwplaats is om twee redenen van belang. Ten 

eerste zorgt een eenvoudige montage ervoor dat er geen specialisten en / of speciale apparatuur 
nodig is om de verbinding tot stand te brengen. Ten tweede leidt een eenvoudige montage over het 
algemeen tot een korte verwerkingstijd met als gevolg een goedkope montage. 

 
Ad k. Om een eenduidige verbinding te kiezen die in alle situaties toepasbaar is moet er vanuit worden 

gegaan dat de verticale voegen in het zicht blijven. Het is visueel hinderlijk als op de ene plaats de 
verticale voeg gelijk loopt met de zijkant van een raamopening en een stramien verder de verticale 
voeg zich bevindt in het midden tussen twee raamopeningen (zie Fig. 5.2). Wil de architect dat de 
verticale voegen weggewerkt worden dan is het geen enkel probleem als de verticale voegen 
verspringen.  

 
Fig. 5.2: aanzicht van een gedeelte van de kopgevel met 
verspringende verticale voegen. 

Ad l.  De afwerking aan een verbinding moet tot een minimum beperkt worden. Als na de montage nog 
allerlei afwerkingen aan de verbindingen uitgevoerd moeten worden dan leidt dit tot extra kosten. Bij 
een afwerking moet men bijvoorbeeld denken aan het wegwerken van een stalen verbinding die in het 
zicht zit en bescherming tegen corrosie. Daarnaast dienen stalen verbindingen een brandwerendheid 
van 90 minuten te hebben omdat ze essentiële onderdelen zijn van de hoofddraagconstructie 
(Bouwbesluit 2003). Mogelijke manieren om de juiste brandwerendheid te verkrijgen zijn: de stalen 
verbinding schilderen met brandvertragende verf, inpakken met brandvertragend materiaal, of de 
dikte van het staal vergroten.  

Bij een in het werk gestorte verbinding die in het zicht blijft zal de overgang tussen het beton van het 
prefab binnenspouwblad en het in het werk gestorte beton afgewerkt dienen te worden. Deze 
overgang valt altijd op door kleurverschil van het beton en doordat deze niet netjes op elkaar 
aansluiten (krimpscheuren).  
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5.2 Vloer als deuvel 
Achter de kopgevel bevindt zich een kanaalplaatvloer met trekband. Direct achter de langsgevel bevindt zich 
alleen een trekband. Of de capaciteit van deze beide elementen voldoende is om als schuifkracht 
overbrengende verbinding te dienen zal in de komende twee paragrafen toegelicht worden. 

 

Kanaalplaatvloer (320 mm) 

AA 

Aanzicht kopgevel 

Hamerkopsparing 

Doorsnede A – A, bovenaanzicht aansluiting kanaalplaatvloer op de kopgevel 

Fig. 5.3: aanzicht en doorsnede van de aansluiting van een kanaalplaatvloer op de prefab kopgevel. 

5.2.1 Dwarskrachtcapaciteit van een kanaalplaatvloer 

De dwarskrachtcapaciteit van deze type vloer is te beperkt om op welke manier dan ook te kunnen dienen 
als schuifkracht overbrengende verbinding tussen de gevelelementen van de kopgevel. Bij een verbinding per 
verdieping is de maximale schuifkracht die overgebracht dient te worden 580 kN, terwijl de 
dwarskrachtcapaciteit van een kanaalplaatvloer (h = 320 mm) 160 kN is (zie Bijlage 6.A). 

Omdat de kanaalplaatvloer niet in hetzelfde vlak ligt als de prefab gevelelementen wordt het vloerelement 
over een beperkte breedte maar belast. Hierdoor kan maar een gedeelte van de dwarskrachtcapaciteit van 
één vloerelement gebruikt worden om de dwarskracht tussen de kopgevelelementen, ten gevolge van de 
windbelasting, over te brengen. 
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5.2.2 Dwarskrachtcapaciteit van de trekband ter plekke van de langsgevels 

Tussen de binnenspouwbladen van de langsgevels en het 
begin van de kanaalplaatvloer bevindt zich een trekband 
(zie Fig. 5.4).  

 
Fig. 5.4: doorsnede van de aansluiting van 
de kanaalplaatvloer op de langsgevel. 

Kanaalplaatvloer 

Koppeling kpv - gevelelement 

Prefab gevelelement langsgevel 

Trekband 4 Ø 16 mm Doordat in deze band een trekkracht aanwezig is, moet 
de uiterst opneembare schuifspanning (τ1) in het beton 
volgens NEN 6720 §8.2.3.2 worden verlaagd met de halve 
waarde van de trekspanning in het beton (τ1* = τ1 - 
τn(=0,5 σbmd)). In het beton van de trekband is een 
trekspanning aanwezig van 14,4 N/mm², dan is τ1* 0 
N/mm² (zie Bijlage 6.B).  

Daarnaast is er geen dwarskrachtwapening aanwezig in 
de trekband waardoor de dwarskrachtcapaciteit 
verwaarloosbaar is. 
 
 

5.3 Prefab nok aan het element 
Het overbrengen van schuifkrachten tussen de elementen links en rechts van een verticale voeg kan 
plaatsvinden door middel van nokken (zie Fig. 5.6 en 5.7 op de volgende pagina). Aan elk element kunnen 
één of twee nokken worden aangestort. Het principe van de nokverbinding wordt uitgelegd aan de hand van 
verbinding 2a, waar één nok wordt toegepast. 
 
Aan de rechterkant, ongeveer halverwege de hoogte van het element, wordt in de fabriek een nok 
aangestort. In de linkerbovenhoek wordt een uitsparing gemaakt, waar de nok van het naastgelegen 
element inpast. De nok dient opgesloten te worden, hiervoor dienen de elementen boven en onder de nok 
met elkaar verbonden te worden door middel van stekken.  
 
De maximale hoogte van de nok is beperkt tot 750 mm (zie Fig. 
5.5). De bruto verdiepingshoogte is 3600 mm, voor de vrije 
hoogte boven de vloer wordt 2600 mm aangehouden in plaats 
van de minimale vrije hoogte van 2400 mm, dat geëist wordt door 
het Bouwbesluit voor kantoorgebouwen.  

Maximale nokhoogte 
750 mm 

Horizontale voeg 
20 mm 

Systeemplafond

Koof 200 x 200 mm 

 
Fig. 5.5 verticale doorsnede over de 
kopgevel bij de nok.  

Voor 2600 mm wordt gekozen omdat bij de wijziging van het 
bouwbesluit in 2003 de vrije hoogte voor woongebouwen is 
verhoogd van 2400 naar 2600 mm. Het is mogelijk dat in de 
nabije toekomst de eisen met betrekking tot de vrije hoogte van 
kantoorgebouwen worden verhoogd tot 2600 mm. Als een 
nokhoogte wordt aangenomen op de bestaande eis dan kan het 
zijn dat ten gevolge van de wijziging van de vrije 
verdiepingshoogte de nokhoogte ontoereikend is om de kopgevel 
te stabiliseren. 

Daarnaast wordt rekening mee gehouden dat eventueel een koof 
van 200 mm wordt aangebracht tussen de gevel en het verlaagde 
plafond. Tevens wordt een afstand van 50 mm aangehouden voor 
de afstand tussen de onderkant van de nokoplegging en de 
bovenkant van de koof. Deze 50 mm wordt in rekening gebracht 
om te voorkomen dat ten gevolge van maatafwijkingen in de 
hoogterichting, de onderkant van de nokoplegging onder de 
bovenkant van de koof zal uitsteken. 
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De voor- en nadelen van de nokverbinding 
+ De hart op hart afstand van de verticale voegen is overal gelijk. 
+ De nok bevindt zich boven het verlaagde plafond, waardoor geen extra aandacht nodig is voor het 

uiterlijk van de aansluiting met de omringende elementen. 
+ Droge verbinding; alleen stekeinden en gietmortel zijn nodig voor het laten functioneren van de 

verbinding. 
− Hoogte van de verbinding is beperkt, waardoor maar een beperkte schuifkracht kan worden 

overgebracht. Hierdoor is het mogelijk dat deze verbinding niet toereikend is voor gebouwen met een 
grotere slankheid.  

 
Per variant zullen de specifieke kenmerkenen, de voor- en nadelen behandeld worden. Het aantal 
elementtypes per verbinding is uitgewerkt in Bijlage 6.C. De afmetingen van de nokken van verbinding 2a en 
2b zijn 750 (h) x 290 (b) mm. 

Verbinding 2a, één nok 
Aan één zijde van het element wordt een 
nok aangebracht (zie Fig. 5.6). De 
elementen worden hierdoor om de ene 
verdieping gekoppeld.  
 
+ Een zevental verschillende elementen 

zijn nodig om een kopgevel te bouwen 
met behulp van deze verbinding. Voor 
een kopgevel zonder verbinding zijn 
een vijftal verschillende elementen 
nodig. 

− Bij gebouwen met een grotere 
slankheid neemt de schuifspanning in 
de nokken toe. Door de koppeling om 
de ene verdieping wordt de maximaal 
op te nemen schuifspanning in de nok 
eerder bereikt dan bij de variant met 
twee nokken.  

Fig. 5.6: verbinding 2a, aan één zijde een nok. 

Verbinding 2b, twee nokken 
Aan weerszijden van het element worden 
nokken aangestort (zie Fig. 5.7).  

Fig. 5.7: verbinding 2b, aan twee zijden een nok. 
 

 
+ De elementen worden per verdieping 

gekoppeld, waardoor de 
schuifspanning in de nok daalt ten 
opzichte van de variant met één nok. 
Hierdoor is deze verbinding meer 
geschikt, dan de variant met één nok,  
voor gebouwen met een grotere 
slankheid.  

− Zeven verschillende elementen zijn 
nodig om een kopgevel te realiseren. 
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5.4 Elementvorm aanpassen 
Door op één verdieping aan één zijde van het element het penant van het naastgelegen element te 
betrekken bij het element, verspringen de verticale voegen per verdieping met 290 mm (zie Fig. 5.8 en 5.9) 
Door het verspringen van de verticale voegen kunnen schuifkrachten links en rechts van een verticale voeg 
overgedragen worden.  

Het grote nadeel van deze verbinding is dat aan de andere zijde van het element, dan waar het penant is 
verbreed, en een verdieping hoger en lager het zijpenant ontbreekt. Hierdoor kan de regel boven de 
bovenste raamopening uitkragen of dient ter plekke van de middenregel ophangwapening toegepast te 
worden.  

De voor- en nadelen van de elementvorm aanpassen 
+ Grotere opname dwarskracht vanwege de grotere hoogte, gelijk aan de verdiepingshoogte, van de 

overlap tussen de elementen. 
+ Droge verbinding; alleen stekeinden en gietmortel zijn nodig voor het laten functioneren van de 

verbinding. 
− De verticale voegen tussen de elementen verspringen. 
− Zeven verschillende elementen zijn nodig om een kopgevel te realiseren bij beide varianten.  

Verbinding 3a, bovenpenant verbreed 
Het bovenste gedeelte van de rechterzijde 
van het element is met een penantbreedte 
(290 mm) verlengd (zie Fig. 5.8). 

 Fig. 5.8: verbinding 3a, het bovenpenant is verlengd. 

 
− In de middenregel van de linkerhelft 

van het element dient 
ophangwapening aangebracht te 
worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbinding 3b, onderpenant verbreed 

Fig. 5.9: verbinding 3b, het onderpenant is verlengd. 
 

Het onderste gedeelte van de rechterzijde 
van het element is met een penantbreedte 
verlengd (zie Fig. 5.9). 
 
− Uitkraging van de bovenregel boven 

de linker raamopening. 
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5.5 In het werk gestorte verbinding 
De elementen worden gekoppeld door middel van een natte verbinding. In de elementen moeten afhankelijk 
van de variant twee, vier of zes sparingen gemaakt worden (zie Fig. 5.10 t/m 5.12). Zodra alle elementen 
die op de sparing aansluiten zijn geplaatst, kan de wapening in de verbinding worden aangebracht en deze 
worden dichtgestort. Nadat de verbinding is uitgehard zijn de elementen links en rechts van de verbinding 
met elkaar gekoppeld waardoor schuifkrachten overgedragen kunnen worden. 

Verbinding 4a, met vier uitsparingen, is gelijk aan verbinding 2b, element met twee nokken, alleen wordt 
bij deze variant de nok in het werk gestort. Hetzelfde geldt voor verbinding 4c, met twee uitsparingen, die 
gelijk is aan verbinding 2a, element met één nok. 

De voor- en nadelen van de in het werk gestorte verbinding 
+ De hart op hart afstand van de verticale voegen is overal gelijk. 
+ Geen uitkraging van een bovenregel of extra ophangwapening nodig voor de middenregel. 
+ Geen extra uitsteeksels aan het element. 
+ De bekisting van de elementen is gelijk aan die van een element waar geen verbindingen aan worden 

toegepast. De uitsparingen in de elementen kunnen eenvoudig worden gemaakt door het opnemen van 
PUR of PS-schuimblokken in de bekisting. De maatvastheid van de sparing is minder van belang omdat 
deze wordt aangestort op de bouwplaats.  

− Het is een natte knoopverbinding, met als gevolg dat het langer duurt dan bij een verbinding waar 
alleen ondersabelt en / of aangegoten dient te worden, voordat de verbinding voldoende sterkte heeft 
om krachten over te kunnen dragen. 

− Het aanbrengen van de wapening, het bekisten van de sparing aan de binnenzijde van het gebouw én 
het aanstorten brengen een drietal extra handelingen op de bouwplaats met zich mee.  

− Vanwege de lagere betonsterkte klasse (B35) heeft de verbinding een beperktere dwarskrachtcapaciteit 
dan de verbindingen waar in de fabriek al iets aan het element is bevestigd.  

Verbinding 4a, vier sparingen per e
Ter plekke

lement 
 van de vloer wordt het element 

eten 

vinden 

 De verbinding is compleet uit het zicht. 

+ rbinding wordt alleen gemaakt 

t. 

 

bevestigd aan de beide naastgelegen 
elementen (zie Fig. 5.10). Hiervoor mo
een viertal sparingen in het element 
gemaakt worden. Deze sparingen be
zich op halve hoogte en ter plekke van de 
bovenhoekpunten. De afmetingen van de 
verbinding zijn 750 (h) x 600 (b) mm. 
 
+

De sparing blijft onder de bovenkant 
van de vloer en boven de onderkant 
van de koof (zie Fig. 5.5 op pagina 
30). 
De ve Fig. 5.10: verbinding 4a, vier sparingen per element. 

met de naastgelegen elementen. De 
verbinding kan van bovenaf worden aangestort, voordat het tussengelegen element wordt geplaats
Hierdoor kunnen de verbindingen gelijktijdig met de trekbanden en de verbindingen tussen de vloer- en 
de gevelelementen worden aangestort.  

+ Een zestal verschillende elementen zijn nodig om een kopgevel te realiseren met behulp van deze 
verbinding.  
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Verbinding 4b, zes sparingen per element 
Per verbinding worden drie elementen met 
elkaar verbonden. Hiervoor moeten per 
element een zestal sparingen worden 
gemaakt. Deze sparingen bevinden zich 
op alle vier de hoekpunten en op de halve 
hoogte van het element (zie Fig. 5.11). In 
totaal zijn er negen verschillende 
elementen nodig om door middel van 
deze verbinding de kopgevel te realiseren.  
De afmetingen van de verbindingen zijn 
750 (h) x 600 (b) mm. 
 
− De verbinding steekt boven de vloer 

uit. Het is onmogelijk om de 
aansluiting tussen de verbinding en 
het prefab element zo uit te voeren d
de aansluiting niet opvalt als niet over de gehele verbinding een stuclaag wordt opgezet.  

 
Fig. 5.11: verbinding 4b, zes sparingen per element. 

at 

e 
r 

− De verbinding kan pas aangestort worden nadat het derde element is aangebracht. Hierdoor kunnen de 
verbindingen niet gelijktijdig met de trekbanden en de verbindingen tussen de vloer- en de 
gevelelementen worden aangestort. 

− De verbinding kan niet van bovenaf worden aangestort, maar alleen vanuit de binnenkant. Er sluiten 
namelijk een drietal elementen op één verbinding aan. 

− Problemen kunnen ontstaan met het aansluiten van het derde element op de verbinding omdat de 
wapening in de verbinding al aangebracht is voordat het element wordt geplaatst.  

Verbinding 4c, twee sparingen per element 
De elementen worden alleen halverwege d
hoogte aan de rechterzijde en in de linke
bovenhoek met elkaar verbonden (zie Fig. 
5.12). Hiervoor moeten per element een 
tweetal sparingen worden gemaakt.  
Deze verbinding is een variant van 
verbinding 2a, alleen wordt de “nok” hier 
in het werk gerealiseerd. Bij deze 
verbindingsvariant zijn zes verschillende 
elementen nodig om een kopgevel te 
kunnen realiseren. De afmetingen van de 
verbindingen zijn 600 (h) x 600 (b) mm. 
 
+ Per element worden twee verbindingen 

gerealiseerd, dit zijn er twee minder 
dan bij variant 4a en vier minder dan 
bij variant 4b. Minder verbindingen 
leidt tot een kortere verwerkingstijd op de bouwplaats. 

 

Fig. 5.12: variant 4c, twee sparingen per element. 

+ De verbinding komt niet boven de vloer uit, hierdoor ontstaan geen visuele problemen met de overgang 
tussen het gestorte beton en de omringende prefab elementen.  

+ Het is mogelijk om de verbindingen gelijktijdig met de trekbanden en de verbindingen tussen de vloer- 
gevelelementen aan te storten. Alleen dient dan de verbinding onder de vloer aan de binnenzijde van de 
gevel dichtgezet te worden. 

− In de gevel worden weinig verbindingen toegepast met als gevolg een hoge gemiddelde verticale 
schuifspanning in de verbindingen. Hierdoor is deze verbinding niet geschikt om toegepast te worden in 
gebouwen met een grotere slankheid. 
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5.6 Hoekstaal 

Fig. 5.13: verbinding 5, koppeling door middel van 
hoekstalen. 

 

De elementen worden gekoppeld door 
middel van hoekstalen (zie Fig. 5.13). Deze 
hoekstalen worden bevestigd op de 
bovenzijde van de naastgelegen elementen 
en op halve hoogte tegen de zijkanten van 
het te plaatsen element. 

Niet de dimensionering van het hoekstaal 
is maatgevend bij deze verbinding. Maar de 
maximaal opneembare schuif- en 
normaalkracht van de ankers waarmee het 
hoekstaal aan de prefab betonnen 
elementen wordt verbonden.  
 
 
 
 

De voor- en nadelen van het hoekstaal 
+ Simpele verbinding. 
+ Het aantal verschillende elementen, namelijk vijf, voor het realiseren van de kopgevel, neemt niet toe 

ten opzichte van een kopgevel die zonder verbindingen wordt gerealiseerd. Alleen moeten in de zijkant 
en de onderkant van de onderhoekpunten sparingen worden aangebracht, zodat de te plaatsen 
elementen niet op de hoekstalen komt te rusten. Dit in verband met het positioneren van de elementen 
in de hoogterichting. 

+ Droge verbinding; weinig extra handelingen op de bouwplaats. 
+ Geen extra voorzieningen zijn nodig om het element tijdelijk te stabiliseren omdat er geen verbinding 

uitgehard moet worden. 
− Om de krachten die op het hoekstaal werken te kunnen overbrengen naar de prefab gevelelementen 

zijn zoveel ankers nodig dat het hoekstaal forse afmetingen krijgt. Deze forse afmetingen van het 
hoekstaal zijn nodig omdat anders de ankers te dicht op elkaar worden geplaatst. 
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5.7 Controle van de stabiliteit bij de verschillende varianten 
5.7.1 Alleen de kopgevel 

Y In Tabel 5.1 zijn de resultaten weergegeven van het toepassen van de verschillende 
verbindingen in de kopgevel, waarbij géén samenwerking optreedt tussen de 
langsgevels en de kopgevel. In de eerste drie rijen worden de maximale vervormingen 
van de kopgevel weergegeven bij het toepassen van één van de acht verbindingen.  X 

Door het toepassen van verbindingen in de gevel kunnen verticale schuifkrachten 
worden overgedragen, met als gevolg dat de vier “torens”gaan samenwerken. Bij alle 
verbindingen is de uitbuiging in de x-richting afgenomen van 146 mm tot ongeveer 27 
mm. Hiermee voldoen de uitbuigingen ruimschoots aan de gestelde eis van 72 mm.  
 
De extreme waarden van de spanningen zijn bepaald in een horizontale snede, op 1,2 
m boven de basis van de constructies. Bij alle verbindingsvarianten zijn de extreme 
waarden van de spanningen afgenomen. De minimale spanningen in y-richting zijn 
toegenomen van -54 tot -35 N/mm². De maximale spanningen in y-richting zijn 
afgenomen van 48 tot 23 N/mm². 

De maximale waarden van de horizontale schuifspanningen in de penaten van de 
begane grond zijn toegenomen van 3,5 tot 4,1 N/mm². Met uitzondering van variant 
3b waar deze waarde met enkele tienden is afgenomen tot 3,2 N/mm². 

Fig. 5.14: alleen 
kopgevel 

        

Vervormingen (BGT, mm)
27,9 27,0 26,6 26,2 27,0 26,9 28,0 27,4
-7,1 -7,1 -7,1 -6,9 -7,1 -7,1 -7,1 -7,1
2,4 2,4 2,4 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4

Spanningen (UGT, N/mm²)
-35,2 -35,1 -34,8 -31,6 -35,1 -34,1 -35,2 -35,3
22,9 22,6 22,4 18,4 22,7 21,9 23,0 23,0
4,1 4,1 4,1 3,2 4,2 4,2 4,2 4,1
-0,9 -0,9 -0,9 -0,3 -0,4 -0,4 -0,9 -0,9

Verbinding
968 602 1233 891 604 609 984 657
5,2 3,2 1,4 1,0 3,2 3,3 6,6 130,0

(B65) 7,8 (B65) 7,8 (B65) 7,8 (B65) 7,8 (B35) 4,2 (B35) 4,2 (B35) 4,2
Maximale toelaatbare vervorming in de x-richting 72 mm
* = een stalen verbinding (S235), maximale staalspanning 235 N/mm²
(Verbinding 5: doorsnede hoekstaal(h) 20 x (b) 250 mm)

Verb 2, prefab nok Verb 3, elementv. Verb 4, in 't werk gestort Verb 5*, 
hoekstaal2a, één 

nok
2b, twee 
nokken

3a, boven-
penant

3b, onder-
penant

4a, vier 
sparingen

4b. zes 
sparingen

4c, twee 
sparingen

 

Ux; max 
Uy; max 
Uy; max 

σsnede; yy; min 
σsnede; yy; max 
|τsnede; hor; gem| max
σsnede; xx; max

|Vverb; vert; gem| max
|τverb; vert; gem| max 
τ2

Tabel 5.1: resultaten van de spanningen en vervormingen in de kopgevel, bij alleen een kopgevel, ten gevolge 
van een windbelasting vanaf links. 

De laatste drie rijen van de tabel bevatten gegevens over de maximale gemiddelde waarden van de verticale 
dwarskracht en de verticale schuifspanningen die in de verbindingen optreden. Voor elke variant is de 
maximaal opneembare schuifspanning met dwarskrachtwapening (τ2) vermeld. Voor de varianten waarbij  
verbindingen in de fabriek worden gemaakt, wordt B65 gebruikt. Bij de in het werk gestorte verbinding wordt 
B35 toegepast.
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In alle verbindingen, met uitzondering van verbinding 4c, kunnen de gemiddelde verticale schuifspanningen 
worden opgenomen. De schuifspanningen in verbinding 3 zijn het laagst omdat de verticale dwarskracht 
over een gehele verdiepingshoogte kan worden verdeeld (continue verbinding). Dit in tegenstelling tot de 
overige varianten waarbij alleen plaatselijk een verbinding wordt gemaakt (discrete verbinding).  

5.7.2 Samenwerking tussen de kopgevel en de langsgevels 

De resultaten weergegeven in Tabel 5.2 zijn bepaald bij een kopgevel waarbij samenwerking optreedt tussen 
de langsgevels en de kopgevel (zie Fig. 5.15). Door de toepassing van de verbinding in de kopgevels is de 
uitbuiging in x-richting afgenomen van 112 mm tot 20 mm. Hiermee voldoet de uitbuiging ruimschoots aan 
de eis van 72 mm. 
 
De extreme waarden van de verticale drukspanning zijn toegenomen van -49 tot -26 N/mm², terwijl de 
maximale verticale trekspanning is afgenomen van 45 tot 15 N/mm². De extreme waarden van de 
gemiddelde horizontale schuifspanning zijn met enkele tienden afgenomen tot 3,6 N/mm². 

      

 

  

 

 
 
 
 
 
 
V

 
 

ervormingen (BGT, mm)
20,1 19,3 18,8 19,2 19,3 19,2 20,0 19,6
-7,7 -7,7 -7,7 -7,7 -7,7 -7,7 -7,7 -7,7
-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,3 -0,3

Spanningen (UGT, N/mm²)
-25,6 -25,7 -25,7 -23,5 -26,1 -25,3 -25,3 -25,8
14,7 14,5 14,0 13,1 14,5 13,9 13,7 14,7
3,6 3,5 3,5 3,1 3,6 3,6 3,6 3,5
-0,6 -0,6 -0,7 -0,5 -0,7 -0,7 -0,4 -0,6

Verbinding
833 570 1089 927 566 578 851 608
4,4 3,0 1,2 1,0 3,0 3,1 5,7 122,0

(B65) 7,8 (B65) 7,8 (B65) 7,8 (B65) 7,8 (B35) 4,2 (B35) 4,2 (B35) 4,2
Maximale toelaatbare vervorming in de x-richting 72 mm
* = een stalen verbinding (S235), maximale staalspanning 235 N/mm²
Doorsnede hoekstaal(h) 20 x (b) 250 mm

Verb 5*, 
hoekstaal2a, één 

nok
2b, twee 
nokken

3a, boven-
penant

3b, onder-
penant

4a, vier 
sparingen

4b. zes 
sparingen

4c, twee 
sparingen

Verb 2, prefab nok Verb 3, elementv. Verb 4, in 't werk gestort

Ux; max 
Uy; max 
Uy; max 

σsnede; yy; min 
σsnede; yy; max 
|τsnede; hor; gem| max
σsnede; xx; max

|Vverb; vert; gem| max
|τverb; vert; gem| max 
τ2

 
Tabel 5.2: resultaten van de spanningen en vervormingen in de kopgevel, bij een samenwerking tussen de 
kop- en langsgevels, ten gevolge van een windbelasting vanaf links. 
 

Fig. 5.15: koppeling van de langsgevels aan de kopgevel. 

 
Kopgevel Halve langsgevel ngsgevel Halve la

Y 

X ++

 40



 
 

Ontwerpen van een schuifkracht overbrengende verbinding 

De maximale waarden van de gemiddelde verticale schuifspanning zijn in alle verbindingen, met 
uitzondering van verbinding 4c, kleiner dan de maximaal opneembare schuifspanning met 
dwarskrachtwapening (τ2) door het beton.  
 
Bij verbinding 2a, met één prefab nok aan het element, kan de gemiddelde verticale schuifspanning in de 
verbinding met 3,4 N/mm² toenemen, voordat deze de maximaal op te nemen schuifspanning door het 
beton (τ2) bereikt. Bij verbinding 2b, waarbij twee prefab nokken aan het element vastzitten, mag de 
gemiddelde schuifspanning in de verbinding met 4,8 N/mm² toenemen voordat deze de maximale waarde 
van 7,8 N/mm² bereikt. 

Bij verbinding 3 waarbij een overlap is van één verdiepingshoog penant, wordt de verticale dwarskracht 
over de gehele verdiepingshoogte verdeeld. Hierdoor is de gemiddelde schuifspanning in deze verbinding 
respectievelijk 1,2 en 1,0 N/mm².  

Bij de varianten van de in het werk gestorte verbinding, verbinding 4, wordt B35 toegepast om de 
elementen te verbinden. De maximaal op te nemen schuifspanning met dwarskrachtwapening (τ2) voor B35 
is 4,2 N/mm². Bij de verbindingen 4a, vier sparingen en verbinding 4b, zes sparingen, is de verticale 
schuifspanning in de verbinding respectievelijk 3,0 en 3,1 N/mm². De gemiddelde schuifspanning in de 
verbinding mag maximaal 1,2 N/mm² toenemen, voordat deze zal bezwijken ten gevolge van 
dwarskrachtbreuk. 

5.8 Keuze van het beste alternatief 

5.8.1 Beoordeling op basis van de belangrijkste randvoorwaarden 
 
De drie belangrijkste randvoorwaarden ten aanzien van het ontwerp van een verticale schuifkracht 
overbrengende verbinding zijn weergegeven in Tabel 5.3. Deze randvoorwaarden zijn in volgorde van 
belangrijkheid opgesomd. Allereerst dient de verbinding niet te bezwijken. Ten tweede kan het verspringen 
van de verticale voegen, zowel door de architect als de opdrachtgever, als visueel hinderlijk worden ervaren, 
als de voegen niet worden weggewerkt. Het binnenvlak van de prefab binnenspouwbladen is de malzijde, 
een afwerking is hierdoor niet noodzakelijk. Ten derde mocht deze stapelwijze aantrekkelijk zijn om toe te 
passen, dan kan een groter toepassinggebied gecreëerd worden als deze stapelwijze ook toepasbaar is voor 
gebouwen met een grotere slankheid. Een groter toepassingsgebied vergroot de kans van slagen van het in 
VHV stapelen van prefab gevelelementen.  

Door het beantwoorden van deze drie vragen vallen de verbindingen af die niet aan deze 
randvoorwaarden voldoen, waardoor het beste alternatief overblijft. 

Randvoorwaarden
1. ja ja ja ja ja ja nee ja

2. ja ja nee nee ja nee ja

3. ja ja nee nee

Verb 5, 
hoekstaal

Verb 3, elementv. Verb 4, in 't werk gestort
2a, één 

nok
2b, twee 
nokken

3a, boven-
penant

3b, onder-
penant

4a, vier 
sparingen

4b, zes 
sparingen

4c, twee 
sparingen

Verticale dwarskracht 
opneembaar?
Gelijke h.o.h. afstand 
verticale voegen?
Verb. toepasbaar bij 
grotere slankheid?

Verb 2, prefab nok
        

 
Tabel 5.3: beoordeling van de verschillende verbindingen ten aanzien van de drie belangrijkste 
randvoorwaarden. 

Verbinding 2 is de enige verbinding die voldoet aan alle drie de randvoorwaarden.  
Uit Tabel 5.1 en 5.2 op pagina 35 en 36 blijkt dat verbinding 4c zal bezwijken ten gevolge van de 

verticale dwarskracht die op deze verbinding aangrijpt. De maximale gemiddelde verticale schuifspanning is 
voor de kopgevel 6,6 en voor een samenwerking met de langsgevels 5,7 N/mm². Deze beide waarden zijn 
groter dan de maximaal opneembare schuifspanning (τ2) van 4,2 N/mm². 
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De hart op hart afstand van de verticale voegen is verschillend bij verbinding 3.  
Bij verbinding 4b is bij de vraag over de hart op hart afstand van de verticale voegen nee geantwoord 
omdat de sparing boven de vloer uitkomt. Het in het werk gestorte beton van de verbinding sluit nooit netjes 
aan op het prefab element. Daardoor dient de verbinding altijd extra afgewerkt te worden. Het is visueel 
hinderlijk als de overgang tussen het in het werk gestorte beton en het prefab beton niet wordt afgewerkt. 

Verbinding 2 is toepasbaar bij gebouwen met een grotere slankheid. De maximale gemiddelde 
schuifspanning in de verbinding bij alleen een kopgevel is voor verbinding 2a, prefab element met één nok, 
5,2 N/mm² en voor verbinding 2b, prefab element met twee nokken, 3,2 N/mm². De maximaal 
opneembare schuifspanning in de nokken is 7,8 N/mm². Kortom de schuifspanning in de nokken kan nog 
toenemen. 

5.8.2 Vergelijking op basis van alle randvoorwaarden 

De verschillende verbindingen zijn met elkaar vergeleken op basis van de gestelde randvoorwaarden uit 
§5.1 (zie Tabel 5.4). De verbindingen zijn per randvoorwaarde onderling met elkaar vergeleken en 
waarderingen zijn toegekend van slecht tot goed. Als er geen rekening wordt gehouden met het feit dat 
bepaalde randvoorwaarden belangrijker zijn dan andere (zie Tabel 5.3) dan kunnen de waarderingen per 
verbinding opgeteld worden en kan bepaald worden welke verbinding het beste alternatief is.  

Randvoorwaarden
a. Overbrengen vert. krachten 1 2 2 2 0 0 -1 0
b. Overbrengen hor. krachten 0 0 0 0 2 2 1 2
c. Opnemen moment 1 1 1 1 1 1 1 0
d. Toepasbaar bij grotere slankh. 1 2 2 2 0 0 -2 -1
e. Opnemen maatafwijkingen 1 1 1 1 2 2 2 1
f. Tijdstip belasten 2 2 2 2 -2 -2 -2 2

g1. Kosten fabricage -1 -2 -2 -2 2 1 2 -2

h. Eenvoudige fabricage -1 -2 -2 -2 2 1 2 0
i. Transportafmetingen -1 -1 -1 -1 2 2 2 -1
j. Eenvoudige montage 2 2 2 2 -1 -2 -1 0

g2. Kosten montage 2 2 2 2 -1 -2 0 1

k. Gelijke afstand vert. voegen 2 2 -2 -2 2 2 2 2
l. Afwerking verbinding 2 2 2 2 2 -2 2 -2

Waarderingscijfer 11 11 7 7 11 3 8 2
-2 = slecht
-1 = onvoldoende
0 = neutraal
1 = voldoende
2 = goed

Verb 3, elementv. Verb 4, in 't werk gestort Verb 5, 
hoekstaal2a, één 

nok
2b, twee 
nokken

3a, boven-
penant

3b, onder-
penant

4a, vier 
sparingen

4b, zes 
sparingen

4c, twee 
sparingen

Verb 2, prefab nok
        

 
Tabel 5.4: beoordeling van de verschillende verbindingen op alle randvoorwaarden.  

Een vergelijking op basis van de kosten tussen verbinding 2 en 4a laten zien dat de kosten voor de fabricage 
van verbinding 4a veel voordeliger zijn dan die van verbinding 2. Bij verbinding 4a dienen alleen een viertal 
uitsparingen in de mal gemaakt te worden. Terwijl bij verbinding 2 de mal uitgebreid moet worden en extra 
wapening ten behoeve van de nok gevlecht moet worden.  
Daar tegenover staat dat de montagekosten van verbinding 4a fors hoger zullen uitvallen. Op de 
bouwplaats dient in de uitsparing wapening aangebracht te worden en vervolgens dient deze volgestort te 
worden met beton. Bij verbinding 2 dienen op de bouwplaats alleen de horizontale voegen onder en boven 
de nok aangegoten te worden met mortel. 
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5.9 Conclusie 
Ten gevolge van het toepassen van een verticale schuifkracht overbrengende verbinding, tussen de prefab 
gevelelementen van de in VHV gestapelde kopgevel, gaan de vier “torens” samenwerken als één geheel. Bij 
alleen een kopgevel neemt hierdoor de uitbuiging af van 146 mm tot 27 mm en voldoet hiermee 
ruimschoots aan de eis van 72 mm. De extreme waarde van de verticale drukspanning in de stijlen stijgt van 
-54 tot -35 N/mm², terwijl de extreme waarde van de trekspanning in y-richting daalt van 48 tot 23 N/mm².  

Voor een kopgevel waarbij samenwerking optreedt met de langsgevels daalt de uitbuiging van 112 tot 20 
mm. De extreme waarde van de spanning in de y-richting stijgt van -49 tot -26 N/mm² en daalt van 45 tot 
15 N/mm². 
 
Bij alle verbindingen voldoet de stabiliteit van de kopgevel, zowel aan de bruikbaarheidsgrenstoestand als de 
uiterste grenstoestand. Het is hierdoor niet noodzakelijk dat er een koppeling wordt gemaakt tussen de 
kopgevel en de langsgevels.  
 
De verbinding met de prefab nokken aan de elementen zijn het beste alternatief voor een schuifkracht 
overbrengende verbinding (zie Tabel 5.3 op pagina 38). De verbinding met twee nokken aan het element 
(verbinding 2b) kan in gebouwen worden toegepast met een grotere slankheid dan de verbinding met één 
nok (verbinding 2a).  

Voor het fictieve gebouw dat voor dit onderzoek wordt gebruikt voldoet de verbinding met één prefab nok 
aan het element. Eén nok is goedkoper dan twee nokken en de principes ten aanzien van één of twee 
nokken zijn hetzelfde. Daarom wordt gekozen om het prefab element met één nok verder uit te werken zowel 
ten aanzien van constructieve als uitvoeringstechnische aspecten. 
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6 Uitwerking nokverbinding 

In dit hoofdstuk komen verschillende onderwerpen met betrekking tot de nokverbinding aan bod. Zoals de 
krachtswerking in de nokverbinding, waarom bij de gevelelementen van de langsgevel ook een 
nokverbinding wordt toegepast. De aanwezigheid van een tweede draagweg in de constructie, de manier 
waarop de stekverbinding ter plekke van de nok wordt gerealiseerd en de voordelen van de koppeling van 
de langsgevels aan de kopgevel.  

6.1 Krachtswerking in de nokverbinding 
De belastingsafdracht van de nok naar het wandelement kan door middel van de vakwerkanalogie (trek- en 
drukstaven) worden verklaard.  

 
Fig. 6.1: krachtswerking in de 
nok bij een wind vanaf links. 

Tussenlaag 

Drukdiagonaal 

Fwind

+  

-  

Fwind

Windbelasting vanaf links 
Ten gevolge van een windbelasting vanaf links ontstaat in het penant links 
van de nok een drukkracht in verticale richting (zie Fig. 6.1). In het penant 
onder en boven de nok ontstaat een trekkracht in verticale richting. Ten 
gevolge van deze tegengestelde verticale krachten ontstaat een 
drukdiagonaal in de nok. Deze drukdiagonaal gaat van de tussenlaag 
onder de nok naar het penant. Om evenwicht te kunnen maken met de 
verticale kracht uit het penant links van de voeg, ontstaat onder de 
drukdiagonaal een horizontale trekkracht. 

Windbelasting vanaf rechts 
Door een windbelasting vanaf rechts ontstaat in het penant links van de 
voeg een trekkracht in verticale richting (zie Fig. 6.2). In het penant onder 
en boven de nok ontstaat een verticale drukkracht. Hierdoor loopt de 
drukdiagonaal van de tussenlaag boven de nok naar het penant. 
Vanwege het evenwicht ontstaan boven de drukdiagonaal een horizontale 
trekkracht.  

 
Fig. 6.2: krachtswerking in de 
nok bij een wind vanaf rechts. 

Tussenlaag 

Drukdiagonaal 

+  
-  

Fwind

Fwind

Piekspanningen ter plekke van de hoekpunten 
Op de hoekpunten van de prefab betonnen elementen ontstaan 
piekspanningen ten gevolge van het aanwezig zijn van een open 
verticale en / of horizontale voeg.  

Bij het ontwerpen van de voegverbindingen moet hiermee rekening 
worden gehouden. Zodat het afspringen van de hoekpunten van de 
prefab betonnen elementen, ten gevolge van het lokaal bezwijken van 
het beton, niet zal optreden. Daarnaast zal er lokaal herverdeling van 
de spanningen optreden ten gevolge van de plastische 
vervormingscapaciteit van het beton. Hierdoor worden de 
piekspanningen over een groter gebied verdeeld. 

Als ontwerprichtlijn kan worden aangehouden dat de afstand van de 
voorzijde van de oplegplaat tot de voorzijde van de console minimaal 
50 mm moet zijn (Toepoel, 1984).
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6.2 Koppeling van de langsgevels aan de kopgevel 
Bij de gevelelementen van de langsgevel wordt ook een nok 
aangebracht (zie Fig. 6.4 en 6.5).  

Fig. 6.3: gehele gebouw 
opgebouwd uit gevelelementen 
met één nok 

 

Hiervoor zijn een drietal redenen:  
− De belangrijkste reden is dat ter plekke van de langsgevel een 

tweede draagweg ontstaat, zodat voortschrijdende instorting 
voorkomen wordt. Op de aanwezigheid van een tweede 
draagweg wordt in § 6.3 op teruggekomen.  

− Door middel van een nok wordt de hoekverbinding tussen de 
kop- en langsgevel gecreëerd. Door het toepassen van een n
ter plekke van de langsgevels ontstaat een geve
Hierdoor is het mogelijk om gebouwen met een grotere 
slankheid te stapelen in VHV.  

ok 
lbuisconstructie. 

De basismal wordt nu voor alle elementen gelijk. Alleen dienen 
de nokopleggingen voor de vloeren in de mal van de 
kopgevelementen tijdelijk dichtgezet te worden (zie Bijlage 
11.A).  

 
Fig. 6.4: uitvergroting hoekverbinding bij elementen met één nok. 

Kopgevel Langsgevel 
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Kopgevel Halve langsgevel Halve langsgevel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.6: aanzicht van een kopgevel met aan weerszijden een halve langsgevel, elementen met één nok 

Fig. 6.8: detail A, aansluiting van de 
langsgevel met de kopgevel 

Kopgevel Halve langsgevel Halve langsgevel 

A

A

A

A

A

 

Fig. 6.7: schematisering van de constructie voor de modellering. 
 

Langsgevel Kopgevel 

Modellering nok; 
aangrijpen 
belastingen

X 

Koppelstaaf tussen de 
langs- en kopgevel; 
alleen normaalkracht 
overdracht (y-richting). 

Voeg van 10 mm tussen 
de kop- en langsgevel 
 

Voegverbinding als 
2D-plaatelement 
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6.3 Aanwezigheid van een tweede draagweg  
De aanwezigheid van een nok aan alle gevelelementen zorgt voor een tweede draagweg. Hierdoor hoeven 
de trekbanden rondom de verdiepingsvloer niet als tweede draagweg te dienen op het moment dat een 
gevelelement bezwijkt.  

Het element boven een bezweken element rust met de prefab nok op het naastgelegen linker element. Aan 
de rechterzijde rust het element op de prefab nok van het naastgelegen rechter element (zie Fig. 6.9). Voor 
de bepaling van de spanningen in de constructie is uitgegaan van de volgende bijzondere 
belastingcombinatie: 1,0 · perm. belasting + 1,0 · ver. belasting vloer (φ = 0,5) + 0,2 · windbelasting.  
 
De twee meest kritische bezwijksituaties zijn onderzocht. Bij elke situatie bezwijkt één hoekelement, éénmaal 
één uit de langsgevel en éénmaal één uit de kopgevel (zie Fig. 6.10 en 6.11). De verticale spanningen in de 
omringende elementen blijven binnen de toelaatbare waarde van f’b (39 N/mm²). De extra belasten nokken 
zullen niet bezwijken omdat de gemiddelde schuifspanning in een nok ± 2 N/mm² is. 

 

A 

F 

F 

 
Kopgevel Uitvergroting A 

Fig. 6.9: de krachtsafdracht ten gevolge van het bezwijken van een gevelelement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Y 

X 

Fig. 6.10: uitvergroting A, spanningen in de y-richting bij het 
bezwijken van één hoekelement van de kopgevel (binnenaanzicht). 
 

Langsgevel Kopgevel 
Hoek 

 

A  
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A  

 

Y 

X 

Kopgevel Langsgevel 
Hoek 

 
 

Fig. 6.11: uitvergroting A, spanningen in de y-richting bij het 
bezwijken van één hoekelement van de langsgevel (binnenaanzicht). 
 

6.4 Stekverbinding ter plaatse van de nok 
Een stekverbinding ter plekke van de nok moet ervoor 
zorgen dat de nok opgesloten blijft tussen het boven- 
en onderliggende element. Als de nok opgesloten is 
kan een verticale kracht worden overgebracht tussen de 
elementen links en rechts van de verticale voeg (zie Fig. 
6.12). 

Fig. 6.12: opsluiting van de nok. 

Stek 

F

F
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6.4.1 Stekverbinding met de nok  

Dwars door de nok wordt een stek gestoken. Deze 
verbindt het element onder de nok, de nok zelf én het 
element boven de nok met elkaar. Door het koppelen 
van de elementen aan de nok ontstaat er 
‘samenwerking’ tussen de vier torens. Verticale 
krachtsafdracht vindt plaats volgens Fig. 6.13. 
 
De nok heeft een doorsnede van 250 (diepte) x 290 
(lengte) mm, hierin bevinden zich horizontale 
haarspelden. De effectieve betondoorsnede zal dalen 
door het aanbrengen van een gain in de nok. Deze 
betondoorsnede is nodig voor het laten ontstaan van 
een drukdiagonaal in de nok voor het afdragen van de 
windbelasting. 
 
Door in de nok een dubbel stekanker in te instorten 
wordt voorkomen dat een gain ∅ 60 door de 
drukdiagonaal moet worden aangebracht (zie Fig. 6.14). Het plaatsen van de elementen op elkaar gebeurt 
dan op de volgende manier: Aan de onder- en bovenzijde van de nok wordt in het stekanker een stekeind 
ingedraaid. Vervolgens kan men het stekeind aan de onderzijde van de nok in de gain van het 
onderliggende element laten zakken. Een verdieping later kan men het volgende element, met aan de 
onderzijde een gain, over het stekeind van de nok laten zakken.  

Fig. 6.13: stekverbinding door de nok. 

F F 

F 

 

Stekeind in de gain laten zakken 
 

1 

2 

3 

Gain 

 

Dubbel stekanker 

Stekeinden  

Stekeinden indraaien Een dubbel stekanker ter 
plekke van de nok 

Fig. 6.14: stekverbinding met de nok. 
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Er zijn twee manieren om deze momentvaste verbinding te modelleren, namelijk door middel van een 2D-
plaatelement (zie Fig. 6.15) of door een staaf met dezelfde doorsnede eigenschappen (zie Fig. 6.16). Het 
nadeel van de modellering door middel van de staaf is het ontstaan van piekspanningen bij de aansluiting 
van de staaf op de omringende elementen. Deze piekspanningen zijn het gevolg van de lokale 
krachtsafdracht. Het 2D-plaatelement en de staaf hebben afmetingen gelijk aan die van de tussenlaag 170 
(l) x 230 (b) mm. 
 
 
 

 
2D-plaatelement momentvast 
verbonden met omringende constructie 

M 

V 

N 

Koppelstaaf modellering kpv 

Staaf momentvast verbonden 
met omringende constructie 

Fig. 6.16: variant b, modellering nok met tussen- 
lagen als staven geschematiseerd. 

Koppelstaaf modellering kpv 

N 

M 

V 

N 

M 

V 

N 

Fig. 6.15: variant a, modellering nok met tussen- 
lagen als 2D-plaatelementen geschematiseerd. 
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6.4.2 Stekverbinding naast de nok 

In de tussenlaag onder en boven de nok worden geen 
stekken aangebracht (zie Fig. 6.17). Deze 
voegverbinding kan dus alleen maar een drukkracht 
overbrengen. Op het moment dat de voeg onder druk 
staat is het mogelijk om een schuifkracht over te 
brengen. Dus bij een wind vanaf links wordt de voeg 
onder de nok belast door een verticale drukkracht, 
zodat door wrijving hier een dwarskracht (kracht in x-
richting) overgebracht kan worden. Dit in tegenstelling 
tot de voeg boven de nok die belast wordt door een 
trekkracht. Het gevolg van deze trekkracht is dat de 
voeg boven de nok open gaat staan en geen 
dwarskracht kan overbrengen. 
 
De verticale trekkracht in de horizontale voeg wordt 
opgenomen door een stekverbinding die zich rechts 
van de nokoplegging bevindt. Deze stekverbinding 
verbindt de boven- en onderegel van de 
gevelelementen en zorgt ervoor dat de nok opgesloten blijft.  

+ F

- F

Voeg onder druk 

Voeg onder trek 

Stekken  

- F

 
Fig. 6.17: krachtswerking in de nok bij wind 
vanaf links. 

 
Een 1e orde statisch niet-lineair berekening is uitgevoerd omdat dit de enige manier is waarop met alleen 
een drukkracht in de tussenlagen gerekend kan worden. 
 

Koppelstaaf modellering kpv Tussenlaag als staaf alleen 
overbrengen drukkracht. 

Voegverbinding als 2D-
plaatelement 

N 

N 

V 

N 

M 

V 

N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Fig. 6.18: schematisering voegverbinding 
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6.4.3 Resultaten van de verschillende stekverbindingen 

In Tabel 6.1 en 6.2 zijn de resultaten weergegeven voor de verschillende posities van de stekverbinding ter 
plekke van de nok. 

Nokhoogte
550 mm

Vervorming (BGT, mm) Niet-lineaire ber.
28,2 29,0 30,2
-7,1 -7,2 -7,2
2,4 2,4 2,5

Hor. snede
-35,2 -34,6 -36,0
22,9 22,4 23,6
4,1 4,0 4,1
-0,9 -0,9 -0,8

Verbinding
7,72 7,48 7,4

Kanaalplaatvloer
-44,9 -46,5 -87,1
3,7 1,7 117,9

a: tussenlaag als 2D-
plaatelement

Verbinding met de nok Verbinding naast de 
nokb: tussenlaag als 

staaf

Ux; max 
Uy; max 
Uy; max 

σsnede; yy; min 
σsnede; yy; max 
|τsnede; hor; gem| max
σsnede; xx; max
 
|τverb; vert; gem| max

 
Tabel 6.1: vergelijking van de verschillende stekverbindingen ter plekke van de nok, bij 
alleen een kopgevel, belast door wind vanaf links (UGT) 

Nmin (kN) 
Nmax (kN) 

Nokhoogte
550 mm

Vervorming (BGT, mm) Niet-lineaire ber.
15,1 15,7 16,1
-7,6 -7,6 -7,5
-0,4 -0,4 -0,4

Hor. snede
-26,6 -26,4 -26,7
11,6 11,9 13,0
3,8 3,8 3,5
-0,6 -0,6 -0,5

Verbinding
6,71 6,54 6,5

Verb. langs- met kopg
5,7 5,8 5,8

Kanaalplaatvloer
-97,7 -97,5 -186,6
71,7 72,4 86,9

Verbinding met de nok Verbinding naast de 
noka: tussenlaag als 2D-

plaatelement
b: tussenlaag als 

staaf

 

|τverb; vert; gem| max

σsnede; yy; min 
σsnede; yy; max 
|τsnede; hor; gem| max
σsnede; xx; max

Ux; max 
Uy; max 
Uy; max 

Nmin (kN) 
Nmax (kN) 

Tabel 6.2: vergelijking van de verschillende stekverbindingen ter plekke van de nok, bij 
een koppeling van de langsgevels aan de kopgevel, belast door wind vanaf links (UGT) 

|τverb; vert; gem| max

De schematisering van de verbinding ter plekke van de voeg heeft geen invloed op de vervorming en de 
globale krachtswerking in de constructie. De verschillen in vervormingen bij de verschillende 
schematiseringen is maximaal 2 mm. De extreme waarden van de spanningen in de penanten op de begane 
grond, ter plekke van de kopgevel zijn nagenoeg gelijk. 

De manier van schematiseren heeft wel invloed op de gemiddelde verticale schuifspanning in de 
verbinding. Bij de modellering van de samenwerking van de langsgevel met de kopgevel is het verschil 
tussen de verbinding met de nok en naast de nok 0,2 N/mm². Bij de kopgevel is dit verschil 0,3 N/mm². 
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6.4.4 Conclusie 

De verbinding met de stek naast de nokoplegging is de beste variant. Voor een wapeningstekening van de 
nok zie Bijlage 7.J. 

Voordelen van de verbinding naast de nok 
− De montage wordt eenvoudiger omdat ten eerste aan de onderzijde van de nok geen stekeind in het 

stekanker gedraaid hoeft te worden. Ten tweede hoeft tijdens het zakken van het element een 
werknemer niet op een rolsteiger te staan om ervoor te zorgen dat het stekeind, aan de onderzijde van 
de nok, in de gain zakt.  

− Eén in plaats van twee stekeinden zijn nodig. 
− Besparing van één gain per nok. 
− Minder krimparme cementgebonden mortel wordt verbruikt omdat maar één gain gevuld dient te 

worden. 
In § 9.7 zal worden ingegaan op de manier waarop de horizontale voegen onder en boven de nok zullen 
worden aangegoten. 

6.5 Voordelen van de koppeling van de langsgevel aan de 
kopgevel 
Hieronder volgt een opsomming van de voordelen die ontstaan door de koppeling van de langsgevels aan 
de kopgevel. 
− De horizontale uitbuiging van de kopgevel neemt af van 30 mm tot 16 mm. 
− De extreme waarden van de verticale spanningen in de penanten van de kopgevel op de begane grond 

zijn respectievelijk -36 en 24 N/mm². Door de koppeling van de langsgevel aan de kopgevel worden de 
extreme waarden van de verticale spanningen -26 en 12 N/mm². 

− Door de samenwerking van de gevels ontstaat er geen trek in de fundering (zie Bijlage 7.C) 
− De maximale verticale trekkracht in een horizontale voeg (op de eerste verdieping rechts naast de linker 

nok van de kopgevel) neemt af van 864 kN naar 396 kN (zie Bijlage 7.H ). 
− De verticale trekkracht ter plekke van de aansluiting van de onderste gevelelementen op de 

funderingsbalk daalt. Bij alleen een kopgevel is de maximale trekkracht in een horizontale voeg tussen 
het linker penant en de fundering 1375 kN. Bij de koppeling van de langsgevels aan de kopgevel is 
deze nog maar 101,5 kN. 
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7 Optimalisering nokverbinding 

In de komende paragraaf zal als eerste iets verteld worden over de factoren die van invloed zijn op de 
grootte van de uiterst opneembare schuifspanning door het beton (τ1). In § 7.2 worden de resultaten van de 
modellen met verschillende nokhoogtes behandeld en wat dit voor gevolgen heeft voor de hoeveelheid 
wapening die toegepast moet worden in de nok. In § 7.3 zal een verklaring worden gegeven voor de 
tegenstrijdigheid dat bij een grotere nokhoogte (kleinere dwarskrachtslankheid) de uiterste opneembare 
schuifspanning door het beton (τ1) afneemt in plaats van toeneemt. 

7.1 Invloedsfactoren op de uiterst opneembare schuifspanning 
De uiterst opneembare schuifspanning (τ1) door het beton kan volgens NEN 6720 worden bepaald met 
behulp van de formule: τ1 = 0,4 · fb · kλ · kh · 3√(ω0) < 0,4fb (NEN 6720 §8.2.3.1). De belangrijkste 
factoren die van invloed zijn op de maximaal opneembare dwarskracht door betonconstructies zijn (CUR 94-
13): 
− De betontreksterkte (fb)  
− De dwarskrachtslankheid (λv) 
− De liggerhoogte (schaaleffect) (kh) 
− Het wapeningspercentage van de buigwapening (ω0) 
 
De dwarskrachtslankheid van een console of liggerdeel wordt tot uitdrukking gebracht in de factor kλ (mate 
van gedrongenheid). Een voorwaarde van het toepassen van de formule voor de bepaling van de kλ  is dat 
bij consoles en liggerdelen met een vrije eindoplegging tussen de belasting en de oplegging een 
drukdiagonaal kan worden gevormd. In de overige situaties moet voor kλ 1 worden aangehouden.  
 
De mate van gedrongenheid (kλ) wordt bepaald met de formule: kλ =(12/gλ)· 3√(Ao/bd) < 1.  
Ao is de kleinste waarde van de oppervlakte van het lastvlak of de ondersteuning.  
b is de breedte van de betondoorsnede en d de nuttige hoogte betrokken op het zwaartepunt van de totale 
buigtrekwapening, voor gedrongen liggers geldt d = h (hoogte van de gedrongen ligger).  
Voor de bepaling van gλ moet de dwarskrachtslankheid (λv) bekend zijn, (λv) = Mdmax / (d · Vdmax).  
gλ = 1 + λv

2 (voor λv ≥ 0,6) en  
gλ = 2,5 - 3λv < 1,36 (voor λv < 0,6).  
 
Volgens Fig. 7.1 uit NEN 6720 leidt een kleinere dwarskrachtslankheid (λv) (bijvoorbeeld een grotere 
liggerhoogte) tot een hogere uiterst opneembare schuifspanning door het beton (τ1). Maar dit geldt niet voor 
consoles of liggerdelen met een dwarskrachtslankheid < 0,6. De dwarskrachtslankheid moet dan worden 
ingevuld in de formule van gλ = 2,5 - 3λv < 1,36. Bij een grotere nokhoogte daalt λv (a / h) met als gevolg 
dat gλ stijgt. Een grotere gλ heeft als gevolg een kleinere mate van gedrongenheid (kλ) van de nok want gλ 
staat in noemer van de breuk (kλ =(12/gλ)· 3√(Ao/bd) < 1) . Hierdoor daalt de uiterst opneembare 
schuifspanning door het beton (τ1) bij een grotere nokhoogte. 

 
  Fig. 7.1: Relatie dwarskrachtwapening met λv en τd (NEN 6720). 
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Dit staat lijnrecht tegenover Fig. 7.1 waarbij vanaf een bepaalde waarde van de slankheid het niet nodig is 
om dwarskrachtwapening toe te passen. De uiterst opneembare schuifspanning door het beton (τ1) is dan 
gelijk aan de grenswaarde van de schuifspanning met dwarskrachtwapening (τ2). Op deze tegenstrijdigheid 
zal in § 7.3 op worden teruggekomen. 

7.2 Bepaling ideale nokhoogte 
Voor het bepalen van de ideale nokhoogte zijn de volgende waarden constant: 
− A0: oppervlakte van het lastvlak, 170 x 230 mm. 

De lengte van de tussenlaag (ab), evenwijdig aan de gevel, is 170 mm (= 290 - 2·50 - 20 (= verticale 
voeg)). Als ontwerprichtlijn kan worden aangehouden dat de afstand van de voorzijde van de oplegplaat 
tot de voorzijde van de console minimaal 50 mm moet zijn (Toepoel, 1984). Deze 50 mm dient te 
voorkomen dat te hoge piekspanningen op de hoeken van de nok en het element ontstaan. Te hoge 
piekspanningen kan leiden tot het lokaal bezwijken van het beton met als gevolg het afspringen van het 
beton op de hoeken. 
De breedte van de tussenlaag (al) is 230 mm (= 250 - 2·10) omdat rondom het lastvlak zelfklevende 

schuimband, met een breedte van 10 mm, wordt aangebracht als verloren bekisting. (zie § 9.7 voor de 
wijze waarop de horizontale voegen ter plekke van de nok worden aangegoten). 

− b: breedte van de nok, 250 mm. 
 
De dwarskrachtslankheid (λv) bepaalt de gedrongenheid van de ligger en daarmee de uiterst opneembare 
schuifspanning door het beton (τ1). De maximale absolute waarde van het buigend moment (Mdmax) uit de 
formule λv is gelijk aan a · Vdmax. De waarde (a) is de kleinste afstand tussen de resultante van de belasting 
en het punt gelegen op 0,5ab, ¼L of ¼h binnen de rand van de oplegging. Ongeacht de hoogte van de 
nok is de waarde van a gelijk aan 228 mm (zie Fig. 7.2). De dwarskrachtslankheid kan nu geschreven 
worden als Vdmax · a / (h · Vdmax) → λv = a / h.  
 

 

- 

Fig. 7.2: uitvergroting nokoplegging. 
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7.2.1 Invloed nokhoogte op de globale krachtswerking in de constructie 

Uit Tabel 7.1 blijkt dat de nokhoogte geen invloed heeft op de globale krachtswerking in de constructie. Het 
verschil tussen de grootste en de kleinste horizontale uitbuiging bij de verschillende nokhoogtes is 0,5 mm.  
De extreme waarden van de spanningen in de penanten op de begane grond ter plekke van de kopgevel 
zijn nagenoeg gelijk, met uitzondering van het model met een nokhoogte van 750 mm. Hierbij is de extreme 
waarde van de drukspanning 0,8 N/mm² kleiner dan bij de andere modellen. 

400 450 550 700 750
Vervorming (BGT, mm)

16,2 16,1 16,1 16,1 15,7
-7,5 -7,5 -7,5 -7,5 -7,5
-0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4

Hor. snede
-26,8 -26,8 -26,7 -26,6 -25,9
13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
3,7 3,7 3,5 3,6 3,5
-0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Verbinding
8,6 7,7 6,5 5,2 4,8

Verb. langs- met kopg
7,6 6,8 5,8 4,7 4,4

Kanaalplaatvloer
-192,0 -192,4 -186,6 -190,1 -194,8
85,9 87,4 86,9 84,8 82,8

Niet-lineaire 
berekening

Nokhoogte (mm)

 

|τverb; vert; gem| max

Nmin (kN) 
Nmax (kN) 

Ux; max 
Uy; max 
Uy; max 

σsnede; yy; min 
σsnede; yy; max 
|τsnede; hor; gem| max
σsnede; xx; max

|τverb; vert; gem| max

Een duidelijk verschil is er in de extreme waarden van de gemiddelde verticale schuifspanning in de nokken 
bij de verschillende nokhoogtes. Met een toenemende nokhoogte nemen deze extreme waarde af. De 
waarde van de schuifspanning bij een nokhoogte van 400 mm is 8,6 N/mm². Deze waarde is groter dan de 
grenswaarde van de schuifspanning met dwarskrachtwapening (τ2) 7,8 N/mm² en is daardoor niet 
opneembaar. De nok zal bezwijken als gevolg van het verbrijzelen (betonstuik) van de drukdiagonaal. De 
overige extreme waarden van de schuifspanningen bij de verschillende nokhoogtes kunnen wel worden 
opgenomen door de nokken.  

Tabel 7.1: vergelijking van de invloed van de nokhoogte op de globale krachtswerking 
in de constructie bij een samenwerking van de langsgevels met de kopgevels. 

7.2.2 Uiterst opneembare schuifspanning bij verschillende nokhoogten 

In Tabel 7.2 zijn voor de verschillende nokhoogtes de uiterst opneembare schuifspanning door het beton (τ1) 
berekend. Deze waarden worden vergeleken met de uiterst opneembare schuifspanning (τu) en de 
rekenwaarden van de schuifspanningen in de nokken.

400 0,57 0,80 < 1,36 6,45 1,2 < 1 1,96 8,3 < 7,8 8,6

450 0,50 0,99 < 1,36 6,20 1,15 < 1 1,75 7,4 < 7,8 7,7

550 0,41 1,26 < 1,36 5,80 1,05 < 1 1,43 5,9 < 7,8 6,5

700 0,32 1,53 < 1,36 4,77 0,9 < 1 1,12 4,3 < 7,8 5,2

750 0,30 1,59 < 1,36 4,47 0,85 < 1 1,05 3,9 < 7,8 4,8  

Tabel 7.2: invloeden op de uiterst opneembare schuifspanning door het beton (τ1). 
τ1 = 0,4 · fb · kλ · kh · 3√ω0 = 0,4 · 2,15 · kλ · kh · 3√ω0

τd

 
τugλ = 2,5 - 3λv kλ = 12/gλ(A0/bd)⅓ kh = 1,6-h τ1 (N/mm²) ω0 (%) λv = a / d d 
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Bij een toenemende nokhoogte (kleinere dwarskrachtslankheid) neemt de uiterst opneembare schuifspanning 
door het beton (τ1) af. Van 7,4 N/mm² bij een nokhoogte van 400 mm (λv = 0,5) tot 3,9 N/mm² bij een 
nokhoogte van 750 mm (λv = 0,3).  
 
In Tabel 7.3 is weergegeven de schuifspanning die door dwarskrachtwapening (τs) opgenomen dient te 
worden. De grootte van de schuifspanning die opgenomen dient te worden door wapening wordt bepaald 
met de formule: τs = τd - τ1. Deze waarde neemt toe van 0,3 N/mm² bij een nokhoogte van 450 mm (λv = 
0,5) tot 0,9 N/mm² bij een nokhoogte van 750 mm (λv = 0,3). 

400 450 550 700 750
8,6 7,7 6,5 5,2 4,8
7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
8,4 7,4 5,9 4,3 3,9
0 0,3 0,5 0,9 0,9

Hoogte nok (mm)

 

(λv=0,41) (λv=0,32) (λv=0,3) (λv=0,5) (λv=0,57) Schuifspanning (N/mm²) 

Op te nemen door wapening (τs) 

Uiterst opneembaar (τu) 
 Opneembaar door beton (τ1) 

Rekenwaarde (τd) 

Tabel 7.3: optimalisering nokhoogte 

In onderstaande figuur zijn de waarden van de verschillende schuifspanningen bij verschillende nokhoogtes 
(dwarskrachtslankheden) tegen elkaar uitgezet. Duidelijk is te zien dat bij een afnemende λv (grotere 
nokhoogte) de schuifspanning op te nemen door dwarskrachtwapening toeneemt. 

Bij een nokhoogte met een slankheid > 0,505 (nokhoogte < 450 mm) is de rekenwaarde van de 
schuifspanning (τd) groter dan de uiterst opneembare schuifspanning (τu). De nok zal bezwijken als gevolg 
van het verbrijzelen (betonstuik) van de drukdiagonaal.  

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6

Dwarskrachtslankheid (a/h)

Sc
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ifs
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in

g 
(N

/m
m

²)

Uiterst opneembare schuifspanning Rekenwaarde schuifspanning

Schuifspanning opneembaar door het beton Schuifspanning op te nemen door dwarskrachtwapening

(h = 400) 
(h = 450) 

(h = 550) (h = 700) 

(h = 750) 

Nok bezwijkt τd > τu

Dwarskrachtwapening 
noodzakelijk τd > τ1

Fig. 7.3: optimalisering nokhoogte 
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7.2.3 Wapeningshoeveelheden bij de verschillende nokhoogten 

De hoeveelheid horizontale hoofdwapening is bij de verschillende nokhoogten allemaal gelijk. Dit in 
tegenstelling tot de dwarskrachtwapening en de flankwapening. De flankwapening wordt uitgevoerd als 
horizontale haarspelden en neemt toe bij een toenemende nokhoogte (afnemende dwarskrachtslankheid). 
Het toenemen van de dwarskrachtwapening kan worden verklaard uit het feit dat de schuifspanning 
opneembaar door dwarskrachtwapening (τs) toeneemt bij een groter wordende nokhoogte. De toename van 
de hoeveelheid flankwapening zal worden verklaard in de volgende paragraaf. Voor de wapeningstekening 
van een nokhoogte van 450 mm zie Bijlage 7.J. 

 

450 550 700 750
Maximale dwarskracht (Vd, kN) 870 887 903 930
Hor. kracht op de nok (F'hd, kN) -74 -34 -33 -56
Hoofdwapening (haarspelden) 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 2 Ø 25 
(zowel boven als onder)  (1964 mm²) (1964 mm²) (1964 mm²) (1964 mm²)
Dwarskrachtwapening 2 Ø 6 - 145 2 Ø 10 - 145 3 Ø 12 - 97 3 Ø 12 - 97 
(beugels) (112 mm²) (316 mm²) (492 mm²) (492 mm²)
Flankwapening (haarspelden) 2 Ø 12 - 69 2 Ø 12 - 102 3 Ø 20 - 114 5 Ø 25 - 84

(452 mm²) (452 mm²) (1884 mm²) (4910 mm²)

Hoogte nok (mm)

 
Tabel 7.4: wapeningshoeveelheden bij de verschillende nokhoogten 

(λv=0,41) (λv=0,32) (λv=0,3) (λv=0,5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Nokhoogte 450mm Nokhoogte 750mm 

Fig. 7.4: isometrische projectie van de wapening bij verschillende nokhoogten. 

Hoofdwapening 

Flankwapening 

Dwarskracht- 
wapening 
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7.3 Invloed van de slankheid op de opneembare schuifspanning  
Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat bij afnemende 
dwarskrachtslankheid (λv < 0,6), grotere nokhoogte, de 
opneembare schuifspanning door het beton (τ1) daalt. 
Het gevolg hiervan is dat de schuifspanning opneembaar 
door dwarskrachtwapening (τs) toeneemt. Dit feit staat 
lijnrecht tegenover Fig. 7.5 afkomstig uit de NEN 6720. 

 
Fig. 7.5: Relatie dwarskrachtwapening met λv 
en τd (NEN 6720). 

De verklaring voor het afnemen van de opneembare 
schuifspanning door het beton bij een kleiner wordende 
λv is, dat er in de constructie geen buigingsscheuren meer 
ontstaan maar splijtscheuren als gevolg van het 
overschrijden van de betontreksterkte. Deze verklaring zal 
in de komende alinea’s verder worden toegelicht. 
 
In onderstaande grafiek is voor één van de vier invloedsfactoren, de dwarskrachtslankheid, op de uiterst 
opneembare schuifspanning door het beton een vergelijking gemaakt tussen drie verschillende normen. De 
vergelijking resulteert in een factor α. De drie verschillende normen die met elkaar vergeleken worden zijn de 
VBC uit 1990, de Eurocode 2 (conceptversie uit 1989) en de British Standard Structural use of concrete 
8110-1985. Voor de vergelijking tussen de drie verschillende normen is als basisgeval een tweezijdig 
opgelegde ligger gekozen met een slankheid van 10 en belast door een gelijkmatig verdeelde belasting 
(CUR-rapport 94-13). Maar het gaat in deze grafiek in het bijzonder om de lijn die betrekking heeft op de 
VBC. 

 

2,5 1,43 

Nokhoogte 400 – 750 mm 

λ = l / d 
BS = British Standard Structural use of concrete 
Fig. 7.6: invloed van de slankheid op de uiterst opneembare schuifspanning 
door het beton (τ1) (CUR 94-13). 

αλ

De grootste invloed van de slankheid op de τ1 bevindt zich bij een slankheid van de constructie tussen de 
1,43 en 2,5 omdat in dit gebied de lijn van de VBC horizontaal loopt. Hierbij is de invloed van λv op de τ1 

een factor 5,2 groter dan bij de referentieslankheid van 10.  
Is de slankheid van de constructie kleiner dan 1,43 dan neemt de invloed van λv op de τ1 snel af. Ter 

plekke van het rode lijnstuk bevinden zich de verschillende gemodelleerde nokhoogten, met een hoogte 
tussen de 400 en 750 mm. Het blijkt dat de invloed van de dwarskrachtslankheid, van de verschillende 
nokhoogtes, op τ1 nog steeds een factor 3,2 groter is dan bij een slankheid van 10.
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Volgens deze grafiek bevindt de theoretisch optimale nokhoogte zich tussen de 90 (228 (l) / 2,5) en de 160 
mm (228 (l) / 1,43). Een dergelijke nokhoogte is niet mogelijk omdat dan de rekenwaarde van de 
schuifspanning (τd) groter is dan τu en de nok zal bezwijken.  

7.3.1 Betontreksterkte als maatgevend criterium 

In CUR-rapport 47 wordt verslag gedaan van het onderzoek naar de 
problemen die samenhangen met de opname van dwarskracht bij 
gedrongen balken en korte consoles. Aan de hand van dit rapport zal 
hieronder een verdere verklaring worden gegeven voor de afname van τ1 

bij een afnemende slankheid (λv). 
 
Bij kleine waarden van a / h (λv) zijn hoge nominale schuifspanningen 
mogelijk voordat breuk optreedt. Wel is het zo dat als a / h verder nadert 
tot nul, de nominale breukschuifspanning τnom niet blijft toenemen (een 
bovengrens), maar wordt gelimiteerd door de in dat geval optredende 
splijtverschijnselen (zie Fig. 7.7) (CUR-rapport 47). (De nominale 
breukschuifspanning moet worden gezien als een rekengrootheid zonder 
directe fysische betekenis.) De bovengrens van de breukschuifspanning 
wordt bepaald door de afmetingen van het lastvlak of de oplegvlak.  

Als a / h nadert tot nul, dan krijgt de opstelling het karakter van een 
soort splijtproef omdat steeds meer belasting via een drukdiagonaal direct 
wordt afgedragen naar de oplegging. De tussen de splijtscheuren gelegen 
“drukstaaf”, bezwijkt op de wijze als bij een prismadrukproef (zie Fig. 7
Hierbij wordt de breuk van het beton ingeleid door het overschrijden van de betontreksterkte en niet door h
overschrijden van “schuifsterkte” langs een verticaal vlak.  

.7). 
et 

Splijtscheuren 

 

Drukdiagonaal 

Fig. 7.7: splijtscheuren ten 
gevolge van het overschrijden 
van de betontreksterkte. 

 
In Fig. 7.8 is met de rode punten de verhouding weergegeven tussen de nominale breukschuifspanning en 
de betontreksterkte voor de verschillende nokhoogten. De berekening van deze τnom is te vinden in Tabel 7.5 
op de volgende pagina. Daarnaast is in deze tabel een vergelijking gemaakt tussen τnom en de opneembare 
schuifspanning door het beton (τ1) berekend volgens de NEN 6720.  

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ⋅
+

⋅
= 1,2στ

bh
kk

3
bh

kk lblb

max;nom br  

Fig. 7.8: proefstukken waarbij de betonsterkte bepalend is geweest voor de breuk. 
(CUR-rapport 47) 

1 = 400 mm (h) 
2 = 450 mm (h) 
3 = 550 mm (h) 
4 = 700 mm (h) 
5 = 750 mm (h) 

5 4 

2 3 
1 

 

 
In Fig. 7.8 is te zien dat bij een kleinere dwarskrachtslankheid, afnemende waarde van a / h, de 
breukschuifspanning τnom toeneemt tot een maximale waarde bij a / h ≈ 0,15√(b·h/kb·kl) en daarna sterk 
afneemt. Met behulp van deze proefresultaten zijn richtlijnen opgesteld voor het bepalen van de 
rekenwaarden van de nominale schuifspanningen bij gedrongen balken (zie Fig. 7.9 op de volgende 
pagina). 
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Het bezwijken van het beton ten gevolge van te hoge oplegspanningen moet worden voorkomen. Dit 
resulteert in een grenswaarde voor de nominale breukschuifspanning die lager is dan τnom;max uit Fig. 7.8 op 
de vorige pagina. Voor bijvoorbeeld a/h ≤ 0,45 zijn deze grenswaarden voor de verschillende proefstukken 
in de bovenstaande figuur weergegeven door de drie horizontale lijnen. De nominale schuifspanning wordt 
nu berekend door de betontreksterkte (σb) te vermenigvuldigen met de kleinste waarden uit kolom 4 of 5. De 
formule uit kolom 5 voorkomt dat de schuifspanning in de gedrongen balk te hoog oploopt en het beton 
onder het oplegvlak zal bezwijken. 

Het verschil tussen τ1 en τnom wordt groter bij een toenemende slankheid. Bij een nokhoogte van 750 mm 
is het verschil -0,1 N/mm² en bij een nokhoogte van 400 mm 0,7 N/mm² (als kh en ω0 uit de formule voor 
τ1 constant worden gehouden op een waarde van 1). De oorzaak van dit toenemende verschil is dat de 
berekening van de opneembare schuifspanning door het beton volgens de NEN 6720 progressiever wordt, 
ten opzichte van de richtlijn voor τnom naarmate de waarde van a / h toeneemt (zie Fig. 7.9). Dit laatste kan 
alleen geconcludeerd worden voor de verschillende gemodelleerde nokhoogtes. 

 

5 4 

2 
3 

1 

1 = 400 mm (h) 
2 = 450 mm (h) 
3 = 550 mm (h) 
4 = 700 mm (h) 
5 = 750 mm (h) 

Fig. 7.9: richtlijn voor aan te houden rekenwaarden van de nominale 
schuifspanningen bij gedrongen balken. (CUR-rapport 47). 
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Tabel 7.5: vergelijking van de nominale schuifspanning (τnom) met de uiterst opneembare 
schuifspanning door het beton (τ1), volgens NEN 6720. 
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7.3.2 Toepassing van flankwapening 

De betontreksterkte wordt overschreden en niet de “schuifsterkte” langs een verticaal vlak. Hierdoor treden er 
geen buigingsscheuren meer op, maar ontstaan schuine scheuren vanuit de opleggingen als gevolg van 
optredende splijtspanningen (zie Fig. 7.10 en 7.11). Om deze schuine scheuren, ten gevolge van het 
overschrijden van de betontreksterkte, te beperken zijn in de VBC (§ 8.2.4) voorwaarden opgesteld. Bij 
gedrongen liggers met een λv groter dan 0,4 moet de berekende verticale dwarskrachtwapening ook 
horizontaal worden aangebracht. Bij een λv kleiner dan 0,4 moet tweemaal de berekende wapening 
horizontaal worden aangebracht. 

In Fig. 7.11 is te zien dat door het toepassen van lijfwapening de breuklast een hogere waarde heeft dan bij 
constructies waarbij geen lijfwapening wordt toegepast. 

 
Bruikbaarheidsgrenstoestand Bezwijktoestand 

Buigingsscheuren 

Fig. 7.10: splijt- en buigingsscheuren. (Sagel en van Dongen, 2000) 

Fig. 7.11: invloed lijfwapening op de breuklast. (CUR-rapport 47) 
 

 
In Fig. 7.12 op de volgende pagina is schematisch het verband weergegeven tussen de breukbelasting Pu 
van een op buiging belaste balk en de slankheid (a / h). De breukbelasting voor waarden van a / h kleiner 
dan of gelijk aan ½ nemen sterk af. De verschillende gemodelleerde nokhoogten hebben een slankheid van 
0,3 tot 0,57. Door de toepassing van lijfwapening kan deze breukbelasting aanzienlijk worden verhoogd (zie 
het gearceerde gebied).
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Oorzaken van bezwijken: 
Zone I: buigingsbreuk 
Zone II: “dwarskrachtbreuk” 
Zone IIIa: buigingsbreuk of “dwarskracht”breuk 
Zone IIIb: “dwarskracht”breuk 
Ligging zonegrenzen o.a. afhankelijk van: staal- en betonkwaliteit en ω0 

Fig. 7.12: mogelijkheden van bezwijken van korte en lange 
balken. (CUR-rapport 47) 

oepassing lijfwapening T

 

7.4 Het wapenen van de nok 
7.4.1 Verankeringslengte 

Als aan een staaf wordt getrokken met een kracht N, dan zal in het eerste deel van de staaf een gedeelte 
van de trekkracht door aanhechtingskrachtjes op het beton zijn overgedragen (zie Fig. 7.13). Het resterende 
deel van de trekkracht N2 (=N - N1) zal door de staafbocht, in het na de bocht gelegen staafdeel moeten 
worden verankerd (Betonvereninging, 2003). 

De resterende kracht N2 moet door de bocht worden “geleid”. In de bocht ontstaan drukkrachten die de 
staaf op het beton uitoefent, Hoe groter de trekkracht N2 (grotere ∅k) des te groter worden de drukkrachten 
in de bocht. Op het moment dat deze plaatselijke drukkrachten te groter worden kan het beton in de bocht 
bezwijken. De staaf snijdt als het ware door het beton. De kans op splijten van het beton is aanwezig bij 
omgebogen staven met ∅k ≥ 16 mm. Op het moment dat de ombuigingstraal kleiner wordt gemaakt, neemt 
de drukkracht in de bocht toe en is er een grotere kans op splijten van het beton.  

Om dit splijten te voorkomen zijn in de VBC-artikel 9.6.3. voor staven met ∅k ≥ 16 mm beperkingen 
opgesteld voor zowel de verankeringslengte achter de ombuiging l2 als aan de buigstraal r ≥ 2,5∅k. 
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r = buigstraal 
lv = niet-gereduceerde 

 

e hoofdwapening van ∅ 25 moet in twee lagen worden toegepast omdat anders de vrije ruimte tussen de 
taven niet voldoet aan de waarde van 30 mm volgend uit NEN 6720 § 9.10.1.  

Fig. 7.13: krachten in de ombuiging. (Betonvereniging, 2003) 
 

e vrije ruimte tussen de hoofdwapeningsstaven moet ten minste gelijk zijn aan de grootste waarde van: 
 4/3 van de grootste korrelafmeting D. 
 De grootste kenmiddellijn van de hoofdwapeningsstaven. 
 30 mm bij consoles.
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7.4.2 Verankering van de hoofdtrekwapening 

Het verankeren van de hoofdtrekwapening kan op een viertal verschillende manieren.  
− Door middel van een aangelaste staalplaat, waarbij de las de volledige kracht uit de wapeningsstaaf 

moet kunnen opnemen (zie Fig. 7.14). (NEN 6720) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Door aan de hoofdwapeningstaven een dwarsstaaf te lassen (zie Fig. 7.15). De kwaliteit van de las is 

bijzonder belangrijk omdat de verbinding even sterk moet zijn als de te verankeren staaf. Uit proeven 
verricht bij TNO – zie CUR-rapport 38, blz. 22 – is gebleken dat de beste resultaten werden verkregen 
door de dwarsstaaf tegen de kop van de hoofdwapeningsstaven aan te lassen (CUR-rapport 47). 

 

 

A A 

Verticale langsdoorsnede 

Doorsnede A - A 

F 
Aangelaste dwarsstaaf 

Fig. 7.15: warsstaaf  verankering door aangelaste d

 

A A 

F 

Verticale langsdoorsnede 

Doorsnede A - A 

Aangelaste
sta

 
alplaat 

Fig. 7.14: verankering door staalplaat 

− Verticale lusverankering kan worden toegepast omdat een horizontale trekkracht zowel aan de boven- 
als aan de onderzijde van de nok kan optreden (zie Fig. 7.16). Bij een nokhoogte van 750 mm moet de 
overdrachtslengte l2 na de bocht minimaal 387 mm zijn, hierdoor overlappen de overdrachtslengtes l2 
van de horizontale hoofdwapening elkaar. 

 

A A 

F 

Verticale langsdoorsnede 

Doorsnede A - A 

Horizontale 
lusverankering 

Fig. 7.17: horizontale lusverankering 

 

A A 

F 

Verticale langsdoorsnede 

Doorsnede A - A 

Verticale 
lusverankering 

Fig. 7.16: verticale lusverankering 
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− De laatste manier van verankeren is door middel van een horizontale lus, wat een variant is op de 
verankering door middel van een aangelaste dwarsstaaf (zie Fig. 7.17).  
Deze variant heeft de voorkeur omdat hierbij de geringste hoeveelheid extra wapening wordt gebruikt. 

Daarnaast kunnen deze haarspelden door een buigmachine worden gemaakt dit in tegenstelling tot de 
verankering door middel van een aangelaste staalplaat of dwarsstaaf waarbij de verbinding tussen de 
staven met de hand gelast dient te worden. 

7.5 Conclusie 
De ideale nokhoogte is de hoogte waarbij de schuifspanning in de nok geheel wordt opgenomen door het 
beton (τ1 ≥ τd). In de nok hoeft dan geen dwarskrachtwapening toegepast te worden. Dit is bij een 
theoretische nokhoogte van 400 mm of kleiner. Maar bij een dergelijke nokhoogte is de rekenwaarde van 
de schuifspanning (τd = 8,6 N/mm²) groter dan de uiterst opneembare schuifspanning in de nok (τu = 7,8 
N/mm²), met als gevolg dat de nok door betonstuik zal bezwijken.  
 
De meest economische nokhoogte is die van 450 mm, omdat hierbij de geringste 
hoeveelheid wapening moet worden toegepast.  

 
Fig. 7.18: nokhoogte 
450 mm. 

− De schuifspanning op te nemen door dwarskrachtwapening (τs) is het kleinst 
(0,3 N/mm²).  

− Daarnaast is de slankheid van de nok (λv = 0,5) groter dan 0,4 waardoor 
maar éénmaal de berekende hoeveelheid dwarskrachtwapening ook 
horizontaal moet worden aangebracht (flankwapening). Dit in tegenstelling tot 
een λv < 0,4 waarbij tweemaal de totaal berekende dwarskrachtwapening per 
eenheid van lengte horizontaal moet worden aangebracht. 

 
De horizontale hoofdtrekwapening en de flankwapening worden uitgevoerd als 
horizontale haarspelden. Omdat dit de meest economische manier is, qua 
materiaalgebruik en bewerkingstijd, om deze wapening aan te brengen. 
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8 Uitbuiging wandelement door opleggen 
vloeren 

De prefab binnenspouwbladen voor het in VHV stapelen hebben twee nokken voor het opleggen van een 
vloer (zie Fig. 8.1). Dit in tegenstelling tot de “standaard” elementen die voorzien zijn van één nok. 
Daarnaast wordt de schoor vervangen voor een hulpmiddel dat de prefab elementen onder de nokken met 
elkaar koppelt (zie § 11.4). Deze twee veranderingen, de twee nokken en het ontbreken van de schoren, zijn 
van invloed op de uitbuiging van het wandelement ten gevolge van het opleggen van de kanaalplaatvloer 
op de nokken (zie Fig. 8.2).  

 

Fig. 8.2: vervorming wandelement ten 
gevolge van het aansluiten van de 
vloeren.  

Oplegging vloer 1 Oplegging vloer 2  
Fig. 8.3: deel van de gevel 
waarvoor de vervorming door de 
aansluiting van de vloer wordt 
bepaald. 

 
Fig. 8.1: oplegging van 
een tweetal vloeren op 
het element. 

8.1 Modellering 
Gebruik is gemaakt van een 3D-model waarbij de wandelementen gemodelleerd zijn als schijven (zie Fig. 
8.6 t/m 8.11 op pagina 64 t/m 66 en Bijlage 8 voor een 3D-schematisering).  

8.1.1 De kanaalplaatvloer 

De verbinding tussen de kanaalplaatvloer en de nok wordt geschematiseerd als een scharnier. De uitbuiging 
van de wandelementen wordt bepaald direct nadat de vloer op de nok is opgelegd (zie Fig. 8.4). 

 
Uiteindelijke situatie 

Fig. 8.4: detail van de aansluiting van de kanaalplaatvloer op het wandelement. 

Trekband 

Stekeind 

Direct na oplegging 
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Uitbuiging wandelement door opleggen vloeren 

Geen koppeling is dan aanwezig tussen de vloer en het wandelement (zie Fig. 8.4). De kanaalplaatvloer 
wordt ongeveer in het zwaartepunt van de doorsnede door middel van een stekeind gekoppeld aan het 
prefab wandelement. Doordat het stekeind in het zwaartepunt van de doorsnede aangrijpt kan er nauwelijks 
een moment (trekkracht) worden overgebracht.  

Om de vloer uit het model een gelijke stijfheid te geven als de kanaalplaatvloer is de hoogte van de vloer 
aangepast tot 288,5 mm. Bij deze hoogte komt het AKOM van de vloer uit het model overeen met de 
AKOM van een kanaalplaatvloer (h=320 mm).  
 
Ten gevolge van het excentrisch aangrijpen van de voorspanwapening buigt de kanaalplaatvloer naar boven 
op (up;dir + kr = 27 + 12 = 39 mm). Op het moment dat de vloer op de nokken wordt gelegd gaat het eigen 
gewicht van de vloer “werken” en zorgt voor een buiging naar beneden toe (20 mm). Ter plekke van de 
opleggingen ontstaat een naar buitengerichte horizontale kracht omdat het vloerelement langer wil worden.  

In een 3D-model is de opbuigende kanaalplaatvloer op twee scharnierende steunpunten gemodelleerd. De 
normaaltrekkracht (894 kN) ter plekke van de opleggingen, wordt bepaald door het aanbrengen van het 
eigen gewicht. Bij een wrijvingscoëfficiënt (µ) van 0,5 tussen vloerelement en nokoplegging wordt maar de 
halve horizontale kracht (447 kN) overgedragen aan het wandelement.  

FH = 894 kN 
FH = 894 kN 

Eigen gewicht (4,08 kN/m²) 

 
FV = 102 kN 

Fig. 8.5: horizontale kracht ter plekke van de oplegging als gevolg van het verminderen van de 
opbuiging.  

FV = 102 kN 

8.1.2 De prefab binnenspouwbladen 

Halve wandelementen op de begane grond 
Als eerste wordt een half wandelement geplaatst, dat afgeschoord dient te worden (zie Fig. 8.6 en 8.7). 
Door het element te belasten met een horizontale kracht P1 krijgt het element een uitbuiging y1. Hieruit kan 
met behulp van de formule kn = Pn / yn de veerstijfheid (k1) van de koppeling tussen de elementen op de 
begane grond bepaald worden.

 

Schoor, ø 88,9 - 5 mm 

Zijaanzicht modelopbouw 

P1

Binnenaanzicht deel gevel modelopbouw 

2D schijfmodel 

Fig. 8.6: bouwfase 1, half wandelement geplaatst en afgeschoord. 

Af te schoren 

 
Fig. 8.7: halve wandelementen op de begane grond 
dienen afgeschoord te worden. 
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Wandelementen op de begane grond 
Vervolgens worden de elementen links en rechts van het verdiepingshoge element geplaatst (zie Fig. 8.8 en 
8.9). Deze elementen worden tijdelijk gestabiliseerd door de hulpmiddelen, die de elementen die langs 
elkaar staan koppelt. Deze koppeling, met een veerstijfheid k1, wordt door middel van een horizontale 
translatieveer geschematiseerd. Op het moment dat het verdiepingshoge element een horizontale uitbuiging 
krijgt, bijvoorbeeld door windbelasting of het aangrijpen van een vloer op de nok, zorgen de hulpmiddelen 
ervoor dat ook de naastgelegen elementen een horizontale uitbuiging krijgen. De grote van deze horizontale 
uitbuiging is ook afhankelijk van de stijfheid van de koppeling. Maar dat is in dit onderzoek niet 
meegenomen.  
 
De verbinding wand – vloer en de langsvoegen zijn na één dag voldoende uitgehard, zodat de koppelingen 
verwijdert kunnen worden. De tot dusver gerede kopgevels stabiliseren, door middel van schijfwerking van de 
gerede vloeren, de langsgevels. Voor het model betekent dit dat de koppeling, geschematiseerd als 
translatieveer, vervangen kan worden door een rolondersteuning in de verticale richting. 

Fig. 8.8: bouwfase 2, links en rechts wandelementen geplaatst en gekoppeld. 

y 

Schematisering koppeling als translatieveer 

k1 = 30,63 
kN/mm 

Kanaalplaatvloer met hfictief (288,5 mm) 

Fver 102 kN 

Fhor 447 kN 

Fver 102 kN 

Fhor 447 kN 

Koppeling 
voor tijdelijke 
stabilisatie 

 

  
Plaatsen en koppelen van de wandelementen Eerste verdiepingsvloer aanbrengen 

Fig. 8.9: de wandelementen op de begane grond dienen tijdelijk gekoppeld te worden aan de geschoorde 
halve wandelementen. 
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Overige wandelementen 
Het bepalen van de veerstijfheid (k) van de koppelingen voor de overige wandelementen, dient te gebeuren 
in het model waarbij de koppeling is vervangen door een rolondersteuning (zie Fig. 8.10). 

 

Translatieveer vervangen 
door rolondersteuning 

k = P / y 

Fig. 8.10: bouwfase 2a, verbindingen zijn uitgehard en koppelingen zijn verwijderd.  

y 
P 

Door aan de bovenkant van het twee verdiepingshoge element een horizontale kracht (P) aan te brengen 
krijgt het element een horizontale uitbuiging (y2). Hieruit kan de stijfheid k2 van de koppeling op de twee 
verdieping bepaald worden. De elementen worden in de hoogte niet aan elkaar gekoppeld maar krijgen 
allemaal een eigen ondersteuningspunt. De reden hiervoor is dat tijdens de montage van de elementen elk 
element aan de voet opnieuw gesteld wordt.  

De schematisering komt hierdoor overeen met de voorgestelde montage voor deze elementen (zie 
hoofdstuk 10). Alleen kan met behulp van deze schematisering niet de juiste spanningen in de elementen 
bepaald worden maar alleen de vervormingen. 
 
Voor de overige wandelementen kan de uitbuiging, ten gevolge van het opleggen van een vloer op zowel de 
eerste als de tweede nok, worden bepaald in onderstaand model (zie Fig. 8.11). Bij het linker wandelement 
kan de uitbuiging ten gevolge van het aansluiten van de vloer op de eerste nok worden bepaald. Bij het 
rechter wandelement de uitbuiging ten gevolge van het aansluiten van een vloer op de tweede nok. 

De elementen worden in de hoogte niet aan elkaar gekoppeld maar krijgen allemaal een eigen 
ondersteuningspunt. De reden hiervoor is dat tijdens de montage van de elementen elk element aan de voet 
opnieuw gesteld wordt (zie § 11.1). De schematisering komt hierdoor overeen met de montage van deze 
elementen. Alleen kan met behulp van deze schematisering niet de juiste spanningen in de elementen 
bepaald worden maar alleen de vervormingen.

y 

k = 2,02 
kN/mm k 

Onafhankelijke ondersteuning 

Kanaalplaatvloer met hfictief (288,5 mm) 

Fver 102 kN 

Fhor 447 kN 

Fver 102 kN 

Fhor 447 kN 

Fig. 8.11: overige bouwfasen, de gemonteerde elementen op een nieuwe verdieping dienen tijdelijk 
gekoppeld te worden aan de naastgelegen elementen.  
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De vervormingen aan de top van het wandelement, door het aangrijpen van een vloer op de eerste nok, zijn 
verwaarloosbaar klein (zie Tabel 8.1 op de volgende pagina). Hierdoor is het niet nodig om voor de 
bepaling van de uitbuiging ten gevolge van het plaatsen van een vloer op de tweede nok, de elementen een 
vooruitbuiging te geven. 

   

+ ≠ 

Uitbuiging t.g.v vloer 1 Uitbuiging t.g.v vloer 2 Uitbuiging t.g.v vloer 1 en 2 

Vloer 1 (belast) 

Vloer 2 (belast) 

Vooruitbuiging 
Vloer 1 (belast) 

Vloer 2 (belast) 

Fig. 8.12: toepassing superpositiebeginsel op de uitbuiging van het wandelement.  

 

Fig. 8.13: de wandelementen op de eerste verdieping dienen tijdelijk gekoppeld te worden aan de 
wandelementen die op de begane grond al zijn gemonteerd. 

Tweede verdiepingsvloer aanbrengen Plaatsen en koppelen van de wandelementen 

8.2 De resultaten 
In Tabel 8.1, op de volgende pagina, zijn de uitbuigingen van de prefab binnenspouwbladen weergegeven. 
Het blijkt dat de bovenzijde van het halve wandelement op de begane grond, dat afgeschoord wordt, niet 
(0,05 mm) verplaatst ten gevolge van het aanbrengen van een vloer op de nokoplegging. 

De bovenzijde van de hele wandelementen op de begane grond, die gekoppeld worden aan de 
geschoorde elementen, verplaatsen door de oplegging van een vloer op de eerste nok, 1 mm naar binnen. 
Deze verplaatsing wordt veroorzaakt door het excentrisch aangrijpen van het eigen gewicht van de vloer ten 
opzichte van de zwaartelijn van het wandelement. Door de horizontale belasting uit de vloer wordt het 
element naar buiten verplaatst.  

Bij de overige wandelementen verplaatst de bovenzijde van het element zowel niet ten gevolge van het 
opleggen van een vloer op de eerste nok als op de tweede nok (0,22 mm) (zie Fig. 8.14). 
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Veerstijfheid Schoor k1 = 30,63 k = 2,02
 verb. (kN/mm)  

Uitbuiging bovenkant element (mm)
Oplegging eerste vloer
E.g. element 0,01 0,12 0,12
E.g. vloer -0,14 1,22 0,08
Fhor uit vloer 0,09 -0,22 -0,23
Uitb. tgv vloer 1 -0,05 1,12 -0,04

Oplegging tweede vloer
E.g. vloer - 0,31 0,31
Fhor uit vloer - -0,06 -0,06
Uitb. tgv vloer 2 - 0,25 0,25

Totale uitbuiging -0,05 1,38 0,22

Elementen
Halve op 

begane grond
Hele op 

begane grond
Overige 

Oplegging vloer 1 Oplegging vloer 2 

Fig. 8.14: uitbuiging overige 
wandelementen.  

 Positieve uitbuiging = element verplaatst naar binnen. 
Negatieve uitbuiging = element verplaatst naar buiten. 
 

Tabel 8.1: uitbuiging van de wandelementen ten gevolge van 
het aansluiten van een tweetal vloeren. 

 

8.3 Verklaring van de belangrijkste bevindingen 
Dat de uitbuigingen van de elementen verwaarloosbaar zijn wordt veroorzaakt door de hoge veerstijfheid 
van de koppelingen en de snelle uitharding van de verschillende verbindingen. De snelle uitharding van de 
verbindingen heeft tot gevolg dat de koppelingen na één dag al verwijderd kunnen worden en de 
langsgevels worden gestabiliseerd door de kopgevels. Hierdoor kunnen de langsgevels ter plekke van de 
uitgeharde verbinding wand – vloer niet naar binnen verplaatsen, maar alleen nog een hoekverdraaiing 
ondergaan. 

Het aansluiten van een vloer op de tweede nok zorgt voor geen extra uitbuiging van de bovenzijde van het 
element omdat onder deze nok een koppeling wordt aangebracht. Hierdoor kan het element niet naar 
binnen verplaatsen. 
 
De invloed van de horizontale kracht uit de vloer, op de vervorming is groter dan de excentrische oplegging 
van de vloer ten opzichte van het zwaartepunt van het element. De horizontale kracht uit de vloer is een 
factor 4,3 groter dan de verticale belasting uit de vloer.  
 
De verplaatsing aan de bovenzijde van de verdiepingshoge elementen is nul omdat door de bevestiging van 
de schoren aan het element een vormvaste driehoek ontstaat. De aanwezigheid van de schoren zorgt ervoor 
dat de bovenzijde van het element alleen een hoekverdraaiing kan ondergaan en nauwelijks naar binnen 
kan verplaatsen ten gevolge van het moment uit de vloer.  

8.4 Conclusie 
De uitbuigingen van de bovenzijde van de wandelementen, ten gevolge van het aansluiten van een tweetal 
vloeren, is verwaarloosbaar. Voor het positioneren van de gevelelementen in de diepterichting hoeft geen 
rekening gehouden te worden met de uitbuigingen van de wandelementen (zie Hoofdstuk 11 “Positionering 
in de diepterichting”).
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9 Montage van de gevelelementen 

In de eerste paragraaf komen enkele algemene zaken aan bod. Vervolgens wordt in § 9.2 de bouwvolgorde 
van de elementen behandeld. In § 9.3 wordt het globale montageproces middels een SADT-schema 
weergegeven. In de daarop volgende paragraven komen uiteenlopende zaken aan bod, zoals het 
aanbrengen van randbeveiliging, het kantelen en hijsen van het element, bescherming van de 
wandelementen ten tijde van de montage en als laatste de wijze waarop de horizontale voegen ter plekke 
van de nok aangegoten worden.  

9.1 Inleiding 
9.1.1 Twee typen binnenspouwbladen 

Bij dit kantoorgebouw worden twee type binnenspouwbladen toegepast (zie Fig. 9.1 en 9.2). Voor de 
langsgevels worden binnenspouwbladen met nokopleggingen toegepast en voor de kopgevels elementen 
zonder nokopleggingen. Aangezien de kanaalplaten overspannen van langsgevel naar langsgevel zijn 
nokopleggingen aan de elementen van de kopgevel niet noodzakelijk.  
 

 
Fig. 9.1: isometrie van de opbouw van het fictieve kantoorgebouw. 

Nokoplegging 

Nokverbinding 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kopgevelelement 

Fig. 9.2: de twee elementen voor het stapelen in verticaal 
halfsteensverband. 

 Langsgevelelement 

Voor dit fictieve gebouw zijn voor de 
langsgevels 176 gevelelementen nodig. 
Voor de kopgevels zijn maar 44 
gevelelementen nodig. Vanwege dit grote 
verschil zal het montageplan voor het in 
VHV stapelen geschreven worden voor de 
gevelelementen van de langsgevels. De 
montage van de kopgevelelementen, 
zonder nokopleggingen, zal op dezelfde 
manier gebeuren als de montage van de 
langsgevelelementen.  
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9.1.2 Assenstelsel en vlakdefinitie 

Om eenduidigheid te creëren in het gebruik van richtingen wordt in dit rapport een assenstelsel gedefinieerd 
(zie Fig. 9.3). De keuze van dit assenstelsel komt overeen met het assenstelsel zoals dit gebruikt is bij het 
modelleren van de verschillende modellen.  

Y 

 

Horizontale voeg Nokoplegging 

Z (diepte) 

X (langs) 
Uitvergroting wandelement  

Y (hoogte) 

 

X Z 

Aanzicht van de langsgevel van binnenuit 
Fig 9.3: definitie van het assenstelsel. 

De vlakken van ieder binnenspouwblad kunnen worden onderverdeeld in hoofd- en contourvlakken. De 
hoofdvlakken zijn de vlakken van het element die volgens het assenstelsel in het xy-vlak liggen (zie Fig. 9.4) 
De contourvlakken zijn de vlakken van het element die volgens het assenstelsel in het xz- en yz-vlak liggen 
(zie Fig. 9.5).  
 
 

Binnenvlak 

Buitenvlak 

 

 
  

Boven- en ondervlak Linker- en rechter zijvla  k

Fig. 9.5: contourvlakken van het element Fig. 9.4: hoofdvlakken van het element. 
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9.1.3 Vervaardiging van de elementen 

Aangenomen wordt dat de raamsparingen zelflossend 
zijn, dit betekent dat de zijkanten van de 
raamsparingen onder een hoek van ± 1 : 10 op de 
malbodem worden geplaatst. Deze zijkanten van de 
raamsparingen zitten vast aan de malbodem en 
worden bij het ontkisten niet verwijderd. Het gevolg 
hiervan is dat bij alle elementen uit dezelfde mal de 
nauwkeurigheid van de afstanden tussen de 
raamopeningen, de afstanden a en b, groot is (zie Fig. 
9.6). Voor het gemak wordt er aangenomen dat ook 
bij het gebruik van meerdere mallen de afstanden 
tussen de raamsparingen een grote nauwkeurigheid 
hebben. 

Sparing PS-schuim 

A

B

A 

Buitenvlak

 
Binnenvlak

Fig. 9.6: bovenaanzicht en doorsneden 
van de mal.  

Doorsnede A - A 

B

D
oo

rs
ne

de
 B

 - 
B

 

 
De buitenkanten van de mal zijn niet-lossend. Deze 
moeten bij het ontkisten van ieder element verwijderd 
worden. Voor niet lossend wordt gekozen zodat het 
onder- en bovenvlak haaks op het binnen- en 
buitenvlak staan. De eerste reden hiervoor is dat het 
positioneren van een element in de hoogterichting op 
een haaks oppervlak eenvoudiger is. Daarnaast wordt 
voorkomen dat spanningspieken ontstaan ten gevolge 
van de krachtsafdracht  over een klein gebied vanuit 
het bovengelegen element naar het ondergelegen 
element. 
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9.2 Bouwvolgorde van de gevelelementen 
In de afbeeldingen hieronder is de bouwvolgorde te zien van het in VHV stapelen van prefab 
(kop)gevelelementen met één nok.  

Als eerste wordt op de begane grond om het ene stramien een gevelelement geplaatst dat maar één 
verdieping hoog is. Deze gevelelementen dienen wel afgeschoord te worden, omdat er geen andere 
gevelelementen aanwezig zijn waaraan deze elementen tijdelijk bevestigd kunnen worden.  

 

 

Kopgevel 

Langsgevel 

Fundering 

 Fig. 9.8: stap 2, na bijna geheel 
rond te zijn wordt het h
van de kopgevel aangebracht 
h

oekelement 
Fig. 9.7: stap 1, hoekelement 
van de langsgevel aanbrengen. 

Begane grond 

 
Fig. 9.9: stap 3, laatste  
verdiepingshoge element geplaatst. 

 
 

 
Fig. 9.10: de verdiepingshoge elementen op de begane grond dienen tijdelijk 
afgeschoord te worden. 

Start positioneren 
gevelelementen 

Begane grond 

Uitvergroting bouwvolgorde 
wandelementen 
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De gevelelementen die twee verdiepingen hoog zijn worden gepositioneerd tussen de eerder geplaatste 
verdiepingshoge elementen en hoeven niet afgeschoord te worden. Elk element kan tijdelijk bevestigd 
worden aan de elementen die zich aan weerszijden van het te plaatsen element bevinden. Vanaf de eerste 
verdieping kan zonder schoren gebouwd worden.

Fig. 9.11: stap 4, hoekelement 
van de langsgevel gepositioneerd. 

 
 

Fig. 9.12: stap 5, element van 
de kopgevel gepositioneerd. 

 Fig. 9.13: stap 6: laatste element 
van de begane grond aangebracht. 

Fig. 9.14: de twee verdiepingshoge elementen kunnen tussen de geschoorde 
verdiepingshoge elementen worden in geplaatst.  

Start positioneren 
gevelelementen 

 

 

 

Fig. 9.16: verdiepingsvloer eerste verdieping aanbrengen. 

Fig. 9.15: stap 7, kanaalplaatvloer 
voor de eerste verdieping 
aangebracht. 
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Fig. 9.17: stap 8, eerste element 
van de eerste verdieping 
gepositioneerd. 

 
Fig. 9.18: stap 9, hoekelement 
van de kopgevel aangebracht. 

 
Fig. 9.19: stap 10, laatste element 
van de eerste verdieping geplaatst. 

 

 
 Start positioneren 

gevelelementen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.20: de elementen op de eerste verdieping kunnen geplaatst worden.   
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9.3 Het montageproces 
In deze paragraaf wordt als eerste het globale montageproces weergegeven, vervolgens zal de processtap 
van het prepareren van de werkplek verder uitgewerkt worden (zie Fig. 9.21 en 9.22) . De overige SADT-
schema’s zijn te vinden op pagina 89 en 90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montageplan
V&G plan

Maatvoeringsplan
Montageplan

1 Maatvoeringsplan
Stekeinden

Randbeveiliging Prefab elementen
2 Stelleurs 2

Klein gereedschap Mortel
Schuimband

2 Maatvoerders 3
Total station
Krijt

3 Stelleurs 4
1 Kraanmachinist

Kraan
Aanslagen 1 Stelleur
Meetinstrumenten Gieter
Stootijzer Betonmolen
Klein gereedschap Rolsteiger
Beschermingsconstructie
Hulpmiddelen
Rolsteigers

Beginsituatie

Prepareren 

werkplek

Uitzetten r.p 

voor L + D 

Positioneren 

elementen

Eindsituatie

Def. fixeren 

elementen

 Fig. 9.21: SADT-schema van het montageproces van de elementen op één verdieping. 

 
 V&G plan

Montageplan

1.1
Randbeveiliging

2 Stelleurs 1.2

Stekeinden 2 Stelleurs

Eindsituatie

Beginsituatie

Randbeveiliging 

aanbrengen

Stekeinden 

indraaien

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig. 9.22: SADT-schema van het prepareren van één verdieping voor de montage.  
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9.4 Aanbrengen van de randbeveiliging 
Voordat op een nieuwe verdieping begonnen kan worden met de montage van de prefab 
binnenspouwbladen dienen de openingen tussen de reeds gepositioneerde gevelelementen tijdelijk voorzien 
te worden van een randbeveiliging. Bij het in VHV stapelen wordt een hekwerk op 200 mm vanaf de 
binnenzijde van de prefab binnenspouwbladen aangebracht (zie Fig. 9.25 en 9.26 op pagina 76 en 77). 
 
De redenen om de randbeveiliging aan de binnenzijde van het gebouw aan te brengen zijn de volgende: 
− Ten tijde van de montage blijft de beveiliging voor de opening staan waar een prefab binnenspouwblad 

gemonteerd wordt. In de huidige praktijk wordt over het algemeen de randbeveiliging aan de buitenzijde 
van het gebouw bevestigd of op het onderliggende element geplaatst (zie Fig. 9.23 en 9.24). Voordat 
een prefab binnenspouwblad gemonteerd kan worden dient de randbeveiliging, met of zonder hulp van 
de kraan, verwijderd te worden.  

 
Fig. 9.24: randbeveiliging op de onder gelegen 
elementen geplaatst (Betonplaza, 2005) 

− De medewerkers van de montageploeg dienen “aangelijnd” te zijn op het moment dat de 
randbeveiliging verwijderd is. Het komt regelmatig voor dat de stelleurs niet “aangelijnd” de prefab 
binnenspouwbladen monteren. Aangezien de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de veiligheid op de 
bouwplaats zorgt een vaste valbeveiliging aan de binnenzijde van het gebouw voor een grotere 
veiligheid van alle werknemers die op de verdiepingsvloer werkzaam zijn. Deze wordt namelijk pas 
verwijdert nadat het prefab element tijdelijk gefixeerd is in de exacte positie. 

 
Fig. 9.23: randbeveiliging 
tegen de buitenzijde van het 
gebouw aangebracht (in den 
Haak en van Dijk, 2002).  

− Randbeveiliging die aan de buitenzijde van het gebouw wordt bevestigd dient met behulp van een kraan 
verwijdert te worden. Een hekwerk aan de binnenzijde van het gebouw kan zonder kraan verwijderd 
worden, met als gevolg minder kraanminuten. 

− De raamsparingen in de elementen, aan weerszijden van het te monteren element, worden gebruikt om 
de randbeveiliging tijdelijk aan te bevestigen. Voor de bevestiging hoeven géén extra voorzieningen in 
het element ingestort te worden. Dit in tegenstelling tot een beveiliging die aan de buitenzijde van het 
gebouw of op het onderliggende element bevestigd wordt.  

 
Fig. 9.25: de randbeveiliging die aan de 
binnenzijde van het gebouw wordt aangebracht. 
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Isometrische projectie 

Opening voor aanbrengen 
aanslag in de diepterichting 

 

Spindel met schroefdraad om 
hekwerk vast te klemmen 

Afsteunen 
hekwerk te
element 

gen 

Verticale doorsnede 

Opening voor plaatsen oploodlaser 

Randbeveiliging om dagkant 
raamsparing geklemd 

 

Fig. 9.26: randbeveiliging bevestigd aan de naast gelegen elementen. 

De randbeveiliging voldoet aan artikel 3.16 van het Arbo besluit. De bovenzijde van de leuning bevindt zich 
op een hoogte van ten minste 1m boven de werkvloer. Aan de onderzijde van het hekwerk is een kantplank 
van 150 mm hoog aangebracht. Tussen deze kantplank en de leuning is een tussenregel aangebracht zodat 
een kubus met een zijde van 470 mm de opening niet kan passeren. De stijfheid van het hekwerk is vergroot 
door het aanbrengen van een middenstijl. Om de oploodlaser, aan de achterzijde van het hekwerk, 
nauwkeurig te kunnen plaatsen op het uitgezette referentiepunt op de vloer, is halverwege de lengte van de 
kantplank een opening aangebracht. Het hekwerk wordt bijna geheel uit aluminium vervaardigd vanwege 
het lagere gewicht ten opzichte van staal. Hierdoor kan de randbeveiliging door twee personen getild 
worden. 
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9.5 Kantelen en hijsen van het element 
Voor het in VHV stapelen moeten de elementen, die twee verdiepingen hoog zijn, op de zijkant worden 
getransporteerd (zie Fig. 9.27). Daarnaast dienen de twee elementen schuin op de dieplader geplaatst te 
worden zodat de maximale transporthoogte van 4 m niet wordt overschreden. De elementen worden direct 
vanaf de dieplader in het werk gemonteerd. Voor de montage dienen de elementen een kwartslag gedraaid 
te worden.  

Fig. 9.27: transport van de gevelelementen op een dieplader 
Achteraanzicht Zijaanzicht 

In de komende alinea’s zal een principeoplossing gegeven worden voor het kantelen en hijsen van het 
element (zie Fig. 9.28). Deze oplossing is ook toepasbaar bij de kopgevelelementen waar de beide 
nokopleggingen voor de vloeren ontbreken. 
 
Het hulpmiddel voor het hijsen en kantelen van het element bestaat uit twee onderdelen. Eén deel wordt 
boven de eerste nok aan het element bevestigd met behulp van een tweetal bouten. Het andere deel van het 
hulpstuk dient voor het hijsen. De koppeling tussen de beide onderdelen zorgt voor het kantelen van het 
element. 

 

Kantelen element Zijaanzicht Hulpmiddel Uitvergroting bevestiging hulpmiddel 

 

Kokerprofiel voor 
hijsen element

 

Slobgat 

Ingestorte 
schroefhuls 

Bout 
Rond gat 

Kokerprofiel 
voor bevestiging 
hulpstuk 

Onderdeel voor 
gecontroleerd 
kantelen element 

Ingestorte 
schroefhuls 

 
F 

F 

F 

M 

M 

Fig. 9.28: het hulpmiddel voor het kantelen en hijsen van het element 

Onderdeel voor de bevestiging aan het element 
In het binnenvlak van het element worden boven de eerste vloer, ter plekke van de plint, twee schroefhulzen 
ingestort. De schroefhulzen worden in het binnenvlak van het element aangebracht in plaats van in de 
bovenzijde van de eerste nok. 
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Hiervoor zijn een tweetal redenen: 
− De kopgevelelementen hebben geen nokoplegging.  
− In het element is meer ruimte aanwezig voor het verankeren van de wapening die rondom de 

schroefhuls aangebracht dient te worden. De schroefhulzen en het beton worden op afschuiving belast.  
Het hijshulpmiddel wordt ter plekke van de plint bevestigd. Het hijs- en kantelpunt bevinden zich hierdoor 
boven het zwaartepunt van het element. Hiermee wordt het doorslaan van het element voorkomen.  
 
Het stalen frame, opgebouwd uit kokerprofielen, wordt door middel van bouten bevestigd aan deze 
schroefhulzen (zie de rechter afbeelding uit Fig. 9.28). In de bovenzijde van het kokerprofiel is een slobgat 
gemaakt en aan de onderzijde een passend rond gat. Het slobgat dient om maatafwijkingen in de afstand 
tussen de beide schroefhulzen op te vangen.  

Tijdens het hijsen van het element vanaf de dieplader wordt het grootste gedeelte van het gewicht van het 
element door de onderste bout afgedragen naar het hijshulpmiddel. Ter plekke van de onderste bout is een 
passend rond gat in het kokerprofiel gemaakt waardoor de koker tegen de bout drukt. Het overige gedeelte 
van het eigen gewicht wordt ter plekke van de bovenste bout door middel van wrijving tussen het 
kokerprofiel en het binnenvlak van het prefab element afgedragen naar het hijshulpmiddel. 

Onderdeel voor het kantelen en hijsen 
Om het element verticaal te hijsen moet het hijspunt in het verlengde van de zwaartelijn van het element 
liggen (tweede afbeelding uit Fig. 9.28 op pagina 78). Hierdoor moet het hulpstuk om de nokken heen 
gaan. Dit introduceert in het kokerprofiel waaraan gehesen wordt een tweetal momenten. Ter plekke van het 
hijsoog is een kokerprofiel diagonaal aangebracht waardoor een momentvaste verbinding ter plekke van het 
hoekpunt ontstaat.  
 
Het onderdeel dat voor het kantelen van het element dient te zorgen moet een moment kunnen opnemen. 
Doordat het hijs- en kantelpunt zich slechts enkele centimeters boven het zwaartepunt van het element 
bevinden, hoeft het kantelonderdeel slechts een klein moment op de te nemen. Omdat het verschil in 
gewicht tussen het deel van het element dat zich boven en onder het kantelpunt bevinden klein is. Hierdoor 
moet het mogelijk zijn om het element gecontroleerd in de lucht te laten kantelen. Twee mogelijk 
oplossingen voor dit scharnier zijn: een mechanisch scharnier maken, waarbij het kantelen gebeurt door 
middel van tandwielen. Of door het inspuiten van olie in het scharnier. Door meer olie in te spuiten wordt 
het kantelen van het element geremd. 

Voordelen van dit hulpmiddel 
− Eén hijshulpmiddel is nodig voor het kantelen en hijsen van de elementen.  

Doordat het hulpmiddel net boven de eerste nok wordt aangebracht kan het door de werknemers 
worden verwijderd. De stelleurs maken gebruik van rolsteigers om de bovenzijde van het element in de 
diepterichting te stellen en tijdelijk te fixeren (zie § 11.4.2 op pagina 110). Zij moeten ter plekke van de 
eerste nok kunnen werken. Hierdoor kunnen zij met de rolsteiger ook het hijshulpmiddel losmaken van 
het element.  
Dit in tegenstelling tot het aanbrengen van de hijsvoorzieningen ter plekke van het bovenvlak van het 

element. Het bovenvlak bevindt zich op 7200 mm boven de vloer, om de hijsvoorzieningen daar los te 
maken dient een tweemaal zo hoge rolsteiger ingezet te worden. Een andere mogelijkheid zou kunnen 
zijn om de hijskettingen tijdelijk aan het element te laten zitten. Maar dan moeten voor de twintig te 
positioneren elementen per verdieping hijskettingen (40 stuks) worden gehuurd. 

− Het kantelen van het element in de lucht, zorgt ervoor dat het benedenhoekpunt niet beschadigd raakt. 
Zou het element op de dieplader, met behulp van een kantelschoen, om het benedenhoekpunt worden 
gekanteld, dan kan dit punt beschadigen door te hoge spanningen in het beton op de hoek. 

Nadeel 
Hangt aan het hulpmiddel geen element, dan hangt het hulpmiddel niet verticaal. Het hijspunt komt dan niet 
overeen met het zwaartepunt van het stalen hulpstuk. Dit kan voor problemen zorgen bij de bevestiging aan 
het element. De aanpikker en de vrachtwagenchauffeur dienen het hulpmiddel tegen het binnenvlak van het 
element te duwen zodat de bouten in de schroefhulzen gedraaid kunnen worden. 
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Het hijsen en kantelen 
In onderstaande figuren worden de verschillende stappen weergegeven van het aanpikken van het element 
op de dieplader tot het hijsen naar de verwerkingsplek. 

Fig. 9.30: het ophijsen van het element voordat 
deze gekanteld kan worden. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.29: bevestigen van het hijshulpmiddel 
aan het element. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Buitenaanzicht Binnenaanzicht 
Fig. 9.33: het hijsen van een element naar de verwerkingsplek. 

  

Fig. 9.32: het hijsen van het element naar de 
verwerkingsplek. 

Fig. 9.31: het kantelen van het element. 
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9.6 Bescherming van de wandelementen ten tijde van de montage 
Nadat het element gekanteld is, wordt het naar de verwerkingsplek gehesen. Het element bevindt zich dan 
aan de buitenzijde van het gebouw en moet gepositioneerd worden tussen twee reeds eerder gemonteerde 
binnenspouwbladen. Doordat het element in de kraan niet stil hangt, bijvoorbeeld ten gevolge van wind, en 
de smalle opening tussen twee gevelelementen is een beschadiging aan het binnenvlak van het te 
positioneren gevelelement snel bereikt. Om deze beschadigingen te voorkomen is een 
beschermingsconstructie ontworpen die aan de reeds eerder gemonteerde gevelelementen wordt bevestigd 
(zie Fig. 9.34). Door de trechtervorm van deze constructie wordt het element tevens begeleidt in de smalle 
opening tussen de twee gevelelementen. Hierdoor hoeven de stelleurs niet ver buiten het gebouw te reiken 
om het element te begeleiden naar de globale positie. Is het gevelelement gepositioneerd dan wordt de 
beschermingsconstructie losgedraaid, uit de raamsparing gepakt en aangebracht bij de volgende opening.  

Het monteren van een wandelement gebeurt in een opening tussen twee eerder gemonteerde 
wandelementen. Deze opening is 3620 mm lang en de lengte van het prefab betonnen gevelelement is 
3580 mm. Hierdoor ontstaat aan weerszijden van het element een theoretische verticale voeg van 20 mm. 
Ten gevolge van maatafwijkingen zal deze voeg variëren tussen 13 en 27 mm (bij een 
betrouwbaarheidsinterval van 98%) (zie Bijlage 10.B). 

 
Binnenaanzicht 

Fig. 9.34: beschermingsconstructie aangebracht aan de buitenzijde van het gebouw.  

Buitenaanzicht 

  

Trechtervormige 
beschermingsconstructie vastgeklemd 
rondom de raamsparing 

 

 
De beschermingsconstructie wordt op twee plaatsen vastgeklemd om het zijpenant van het reeds eerder 
gepositioneerde gevelelement (zie Fig. 9.35 op de volgende pagina). De constructie om het hulpmiddel mee 
vast te klemmen rondom het zijpenant is van staal, het vastzetten zelf gebeurt met behulp van een spindel. 
De stalen constructie om rondom het gevelelement te klemmen is gedimensioneerd op prefab 
binnenspouwbladen met een dikte van 200 tot en met 300 mm en penantbreedtes tot 350 mm.  

De beschermingsconstructie zelf bestaat uit een aluminium plaat, vanwege het gewicht, met een breedte 
van 400 mm met hier loodrecht op verstijvingsribben aangebracht. Deze aluminium plaat is omgezet om de 
hoek van het eindpenant. De hoek van het positioneren gevelelement kan hierdoor niet beschadigen door 
contact met de hoek aan de buitenzijde van de gevel van het prefab binnenspouwblad. Op de 
aluminiumplaat wordt een laag rubber of foam aangebracht dat er uiteindelijk voor dient te zorgen dat de 
hoeken van het gevelelement niet beschadigd tijdens het hijsen van het element naar de globale positie.  
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De hoogte van de beschermingsconstructie is 1400 mm, terwijl de hoogte van de raamsparing 1500 mm is. 
Hierdoor kan het hulpmiddel eenvoudig uit de raamsparing gepakt worden. Om het aanbrengen en 
verwijderen van het hulpmiddel te vergemakkelijken zijn aan de zijkant van de constructie, om het 
hulpmiddel mee vast te klemmen, twee handvaten aangebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Handvat voor het verplaatsen 
van de beschermingsconstructie 

Spindel voor vastklemmen 
beschermingsconstructie 

Stalen klemmen voor 
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Fig. 9.35: opbouw van de beschermingsconstructie. 
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9.7 Aangieten van de horizontale voegen boven en onder de nok 
De horizontale voegen onder en boven de nok én ter plekke van de penanten worden aangegoten met 
krimparme cementgeboden mortel K70. Waarom voor een mortelverbinding wordt gekozen in plaats van 
een “droge verbinding” zoals rubber zal hieronder worden toegelicht.  
− Ten gevolge van maatafwijkingen (± 7 mm), zijn de voeghoogten (ontwerphoogte 20 mm) onder en 

boven de nok onbekend (zie Bijlage 10.B). Deze maatafwijkingen kunnen eenvoudig worden 
opgevangen bij een natte voegverbinding. Dit in tegenstelling tot een droge voegverbinding waarbij 
oplegmateriaal met verschillende diktes aanwezig moet zijn. Een rubber oplegmateriaal kan 
eenvoudiger maatafwijkingen in de hoogte van de voeg opvangen dan een staalplaat. De 
“compressiemodulus” van een hoogwaardige oplegrubber (CR-H 25, met een maximale drukspanning 
van 25 N/mm²) is 400 N/mm² terwijl de elasticiteitsmodulus van staal 2,1·105 is. Dit betekent concreet 
dat de rek van rubber, bij een gelijke belasting, groter is dan die van staal, waardoor de hoogte van het 
rubber zich eenvoudiger aanpast aan de voeghoogte.  

− De kosten van een “droge verbinding” zijn hoger dan van een “natte verbinding”.  
 
Met name bij de nok is het belangrijk dat niet het gehele oppervlakte wordt gevuld met mortel (zie Fig. 
9.36). Als ontwerprichtlijn kan worden aangehouden dat de afstand van de voorzijde van de oplegplaat tot 
de voorzijde van de console minimaal 50 mm moet zijn (Toepoel, 1984). Deze 50 mm dient te voorkomen 
dat te hoge piekspanningen op de hoeken van de nok en het element ontstaan (zie Fig. 9.37). Ten gevolge 
van deze piekspanningen kan het beton lokaal bezwijken met als gevolg het afspringen van het beton op de 
hoeken.  

De afstand vanaf de zijkant van de oplegplaat tot aan de zijkant van de nok is 10 mm. Deze afstand is 
nodig voor het aanbrengen van zelfklevende schuimband rondom het oppervlakte dat gevuld dient te 
worden met mortel. Deze zelfklevende schuimband dient als verloren bekisting voor de horizontale voeg (zie 
Fig. 9.39 op de volgende pagina). 
 

 

A A

Verticale langsdoorsnede over het hart van de constructie 

Doorsnede A - A 170 x 230 300 x 230 

Gain ∅ 25 

Fig. 9.36: aangieten nok 
 

Fig. 9.37: uitvergroting 
voegoppervlakte ter plekke van de 
nok. 
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Alle voegen, ook die ter plekke van de nok worden 
aangegoten. Hiervoor zijn een drietal redenen:  

Fig. 9.38: uitvergroting van de aangiet-
openingen. 

Opening ∅25 voor 
vullen van zowel voeg 
boven als onder de 
nok. 

Opening ∅ 35 voor vullen 
voeg bij stekverbinding 

 

− Door middel van aangieten wordt een 
mortelvoegverbinding gecreëerd met de hoogste 
vullingsgraad. De reductiefactor (k1) is hierbij maar 0,9 
ten opzichte van 0,7 bij ondersabelen en 0,3 bij 
plaatsing van het element in een speciebed (NEN 
6720). Deze reductiefactor geeft de verhouding aan 
tussen het werkelijk gevulde en het volledige 
voegoppervlak. Vooral door luchtinsluitingen kunnen 
aanzienlijke reducties optreden.  
Het is geen optie om het element of de nok in een 

speciebed te plaatsen omdat de sterkte van de 
mortelvoegverbinding (f‘v) dan onvoldoende is. Het 
ondersabelen van de voegen leidt wel tot een 
voldoende sterke voegverbinding. Maar bij het 
ondersabelen kan de opgesloten lucht in de verloren 
bekisting niet ontsnappen. Hierdoor is er geen garantie 
voor een voegvulling van minimaal 70%. 

− De voegen ter plekke van de penanten en rechts van 
de nok worden in ieder geval aangegoten. Het is 
daarom vanuit praktisch oogpunt handig om ook de 
voegen ter plekke van de nok aan te gieten, zodat 
deze in één handeling meegenomen kunnen worden. 

 

 

Over de hoogte van de nok wordt een gain ∅ 25 ingestort 
(zie Fig. 9.36). Hierdoor kan vanuit de vulopening in de 
bovenliggende raamsparing zowel de voeg boven als 
onder de nok gevuld worden. Hiervoor zijn een tweetal 
redenen: 
− Eén handeling minder ten opzichte van het apart vullen 

van de voeg boven en onder de nok. 
− Een persoon hoeft niet op een rolsteiger te gaan staan 

om de voeg onder de nok te kunnen aangieten. 
 
De openingen tussen de aangegoten oppervlakten ter 
plekke van de nok, onder de raamsparingen én de v
voegen tussen de elementen dienen voorzien te worden va
een brandwerende vulling. Dit in verband met 
brandoverslag. De gehele horizontale voeg vullen met 
mortel is duurder dan alleen een mortelvoegverbinding 
maken daar waar noodzakelijk is en de overige openingen 
brandwerend te vullen. 

erticale 
n 

Fig. 9.39: een voorbeeld van zelfklevende 
schuimband als verloren bekisting 
(Betonplaza, 2005). 



 
 

10 Positionering van de gevelelementen 

In dit hoofdstuk wordt de positionering van de twee verdiepingshoge dragende prefab binnenspouwbladen 
behandeld. Door middel van SADT-schema’s worden als eerste de verschillende handelingen weergegeven 
die verricht moeten worden voor het positioneren van de gevelelementen. In § 10.1 worden de kritieke 
punten van de elementen met betrekking tot de positionering aangegeven. In de daarop volgende 
paragraven wordt achtereenvolgens de positionering in de hoogte- en de langsrichting behandeld. Het 
positioneren van de elementen in de diepterichting verloopt geheel anders dan bij de twee bestaande 
stapelwijzen en wordt daarom in een apart hoofdstuk behandeld.  

 

1 
5 

4 

2 

6 3 

Fig. 10.1 de kritieke- en positioneerpunten van het 
element voor het in verticaal halfsteensverband stapelen 
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 Fig. 10.2: SADT-schema van het positioneren van de elementen op één verdieping. 
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Fig. 10.3: SADT-schema van het prepareren van de positionering van 
de elementen op één verdieping. 
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Fig. 10.4: SADT-schema van het positioneren van één element. 
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10.1 Kritieke punten van het element voor de positionering 
De positie van de raamopeningen krijgen de hoogste prioriteit, als tweede krijgen de verticale voegen 
prioriteit (zie Fig. 10.5). De kritieke punten bevinden zich aan de binnenzijde van het gebouw omdat voor 
het buitenvlak van het prefab betonnen binnenspouwblad een losse buitengevel wordt aangebracht. Wat 
voor type gevel dit is (bijvoorbeeld een vliesgevel of een natuursteen bekleding) is onbekend (zie Fig. 10.6). 
Door de positie van de raamsparingen de hoogste prioriteit te geven worden de maatafwijkingen in de 
afstanden tussen de raamsparingen in zowel horizontale als verticale richting tot een minimum beperkt. Het 
gevolg hiervan is dat in de buitengevel kleinere maatafwijkingen opgevangen dienen te worden ter plekke 
van de aansluiting van de buitengevel op de raamsparingen.  

De keuze om de verticale voegen als tweede prioriteit te geven komt voor uit het feit om de verticale 
voegen in het zicht te laten. Op het moment dat de maatafwijking van een verticale voeg een bepaalde 
waarde overschrijdt kan gekozen worden om deze afwijking uit te middelen over de verticale voegen links en 
rechts van het te positioneren element. Natuurlijk dient de verplaatsing van het gevelelement in de 
langsrichting wel opgevangen te kunnen worden door de buitengevel.  

Per richting (langs, hoogte en diepte) zal de keuze van de kritieke punten worden toegelicht.

Isometrische project   

Fig. 10.5: de kritieke punten van de gevelelementen bij het stapelen in verticaal halfsteensverband.  

Z (diepte) 

X (langs) 

Y (hoogte) 

Vooraanzicht   

 

Fig. 10.6: aansluiting van een vliesgevel op een raamsparing. 

Horizontale doorsnede 

Stijlen iets terugliggend ten opzichte van de dagkanten van de 

Regels vliesgevel gelijk met de onder- 
en bovenkant van de raamsparing 

Verticale doorsnede 

 

raamsparing 
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10.1.1 De hoogterichting 

Door de hoogterichting van de raamsparingen als kritiek aan te nemen heeft de verticale afstand tussen de 
openingen een relatief hoge mate van nauwkeurigheid. Hierdoor verspringen de raamopeningen in verticale 
richting relatief weinig met als gevolg dat kleinere toleranties in het buitenblad moeten worden opgevangen 
(zie Fig. 10.7 en 10.8). Het is bijna onmogelijk om bij een penantbreedte van 600 mm toleranties in de 
hoogterichting van 20 mm op te vangen zonder dat dit visueel hinderlijk wordt.  

Y (hoogte) 

X (langs) 

Fig.10.7: verspringende raamhoogtes.  
 

 
Fig. 10.8: de verticale afstand 
tussen de raamsparingen dient 
3600 mm te zijn. 

10.1.2 De langsrichting 

Door de positie van de raamsparingen in de langsrichting als kritiek aan te nemen wordt een hoge mate van 
nauwkeurigheid gecreëerd in de horizontale afstand tussen twee raamsparingen van verschillende elementen 
(zie Fig. 10.9 en 10.10). Hierdoor komt de breedte van dit penant, grenzend aan een verticale voeg, relatief 
nauwkeurig (± 9 mm, zie Bijlage 10.B) overeen met de breedte van een tussenpenant. 
Dat de breedte van de penanten een relatief hoge mate van nauwkeurigheid hebben is van belang voor de 
breedte van de penanten van het buitenspouwblad. Bij een buitenblad van natuursteen, baksteen of een 
vliesgevel is het bijna onmogelijk om bij een penantbreedte van 600 mm toleranties in de lengte van 20 mm 
op te vangen.  
 

bitumenband 

Z

Verticale voegbreedte < 20 mm 

Binnenvlak 
Brandwerende rugvulling 
Kit 
Vellingkant 10 x 10 mm 

Binnenvlak 

Verticale voegbreedte 20 mm 

 

 
Fig. 10.10: de horizontale 
afstand tussen de raamsparingen 
dient 600 mm te zijn. 

X
Fig. 10.9: horizontale doorsnede over de verticale voegen tussen twee 
elementen. 
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10.1.3 De diepterichting 

De twee positioneerpunten aan de onderzijde van het binnenvlak én het positioneerpunt aan de bovenzijde 
zijn representatief voor het gehele element.  

10.2 Positionering in de hoogterichting 
In de vorige paragraaf is vermeld dat voor het in de 
hoogte (y-richting) positioneren van een element  
de boven- en onderdorpels van de raamsparingen 
kritiek zijn. Door middel van gedwongen 
positioneren, met behulp van stelbouten, wordt de 
onderzijde van het prefab binnenspouwblad op de 
ontwerphoogte geplaatst. Twee stelbouten worden 
aangebracht in het bovenvlak van het 
onderliggende reeds geplaatste element (zie Fig. 
10.11). Eén stelbout is het positioneerpunt voor de 
hoogterichting, de andere stelbout is een 
ondersteuningspunt én stelvoorziening voor het 
positioneren van de bovenzijde van het element in 
de langsrichting (zie Fig. 10.12). Hier wordt in § 
10.3.2 verder op ingegaan. 

 
Fig. 10.11: stelbout aangebracht in de bovenzijde 
van het onderliggende element (Cordes en Stiekema, 
2003). 

 
Een maatvoeringsploeg brengt de bovenzijde van de beide bouten - de referentiepunten – op hoogte door 
het in- of uitdraaien van de bouten. De bovenzijde van de bout dient overeen te komen met de 
ontwerpmaat, de gewenste maat ten opzichte van het geldende verdiepingspeil. Tijdens het maatvoeren van 
de bouten is onbekend welke bout het positioneerpunt is en welke het ondersteuningspunt en stelvoorziening 
is. Daarom moeten beide stelbouten gemaatvoerd worden.  

Voor één verdieping worden alle stelbouten op de juiste hoogte gedraaid, voordat begonnen wordt met 
het positioneren van de elementen.  

Fig. 10.12: de bovenzijde van de stelbouten worden t
op de ontwerphoogte van de onderzijde van het 
bovenliggende element gedraaid.  

 

X (langs) 

Positioneerpunt Stelvoorziening 

Y (hoogte) 

ot 
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10.3 Positionering in de langsrichting 
Het positioneren in de langsrichting van in VHV gestapelde gevelelementen dient zowel aan de onderzijde 
als aan de bovenzijde te gebeuren. Dit in tegenstelling tot de “standaard” prefab gevelelementen die in HHV 
of verticaal gestapeld worden. Hierbij wordt alleen de onderzijde van het element in de langsrichting 
gepositioneerd. 

In de volgende alinea wordt uitgelegd waarom ook de bovenzijde van het element gepositioneerd wordt. In 
§ 10.3.1 zal het positioneren van de onderzijde van het element toegelicht worden. In de paragraaf erna 
komt de positionering van de bovenzijde van het gevelelement aan bod. 
 
De reden om in VHV gestapelde gevelelementen ook aan de bovenzijde in de langsrichting te positioneren is 
omdat de hoogte van het element (7200 mm) twee maal zo groot is als de lengte van het element (3600 
mm). Hierdoor is de invloed van de onhaaksheid van het ondervlak (ten opzichte van de zijvlakken) op de 
positie van de bovenzijde van het element in de langsrichting vier maal groter dan bij een “standaard” 
element.  

De oorzaak hiervan is het verschil in hoogte / lengte verhouding tussen de twee type elementen. Bij het 
verticale element is deze verhouding 2 (7200 (h) / 3600  (l)) en bij het “standaard” element 0,5 (3600 (h) / 
7200 (l)) dus een verschil van 4. Dit betekent dat een onhaaksheid van het ondervlak van 1 mm bij het 
verticale element aan de bovenzijde een verplaatsing in de langsrichting geeft van 2 mm tegen 0,5 mm bij 
het “standaard” element (zie Fig. 10.13).  

Verticale element  
Fig. 10.13: invloed van de onhaaksheid van het ondervlak op de positie 
van de bovenzijde van het element in de langsrichting. 

“Standaard”element  

10.3.1 Positionering van de onderzijde van het element 

De onderzijde van het element wordt in de langsrichting op maat gesteld. Voor het op maat stellen wordt 
gebruik gemaakt van een merkteken waarvan de positie overeenkomt met de halve horizontale afstand 
tussen de raamsparingen (zie Fig. 10.16 op pagina 95)). Het merkteken wordt op de malbodem bevestigd, 
zodat deze een afdruk / inkeping nalaat op het binnenvlak van het binnenspouwblad ter hoogte van de plint.  

Het merkteken heeft een nauwkeurige relatie met de raamsparingen omdat deze zelflossend zijn. De 
dagkanten van de raamsparingen blijven vast aan de malbodem zitten en worden bij het ontkisten niet 
verwijderd. Met als gevolg dat de afstanden tussen de raamopeningen bij de elementen uit dezelfde 
bekisting allemaal gelijk zijn. Hierdoor is men ervan verzekerd dat de raamsparingen met een relatief hoge 
maatnauwkeurigheid gepositioneerd zullen worden in de langsrichting. 
 
Op de vloer wordt de ontwerppositie van het hart van de elementen in de langsrichting uitgezet (zie Fig. 
10.14 op de volgende pagina). Het merkteken op het te plaatsen prefab element dient overeen te komen 
met de markering op de vloer (zie Fig. 10.15 op de volgende pagina). 
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Fig. 10.15: het element centrisch gepositioneerd.  

Merkteken 

Y (hoogte) 

Markering hart element 

Z (diepte) 

X (langs) 

 
Fig. 10.14: uitzetten ontwerppositie voor 
positionering in de langsrichting. 

afdruk op binnenvlak merkteken schroef 
Fig. 10.16: voorbeeld van een merkteken (Hermse, 2003) 

 

 

10.3.2 Positionering van de bovenzijde van het element 

Aan het begin van deze paragraaf is verteld dat de bovenzijde van de elementen, voor het in VHV stapelen, 
in de langsrichting gepositioneerd dienen te worden vanwege de hoogte / breedte verhouding van de 
elementen.  
 
De bovenzijde van het element dient op maat gesteld te worden 
door het uitdraaien van één van de twee stelbouten, de 
stelvoorziening.  

Onderzijde nok 

Fig. 10.17: een kruis als merkteken, 
tegen de onderzijde van de nok. 

 

Nadat het element tijdelijk is bevestigd aan de beide 
naastgelegen elementen, met behulp van de hulpmiddelen (zie § 
11.4.2), en is losgekoppeld van de kraan kan de bovenzijde van 
het element in de langsrichting worden gepositioneerd.  

Op de vloer is een markering uitgezet die overeenkomt met hart 
element. Bovenop deze markering wordt een oploodlaser 
opgesteld. Aan de onderzijde van de bovenste nok is een 
merkteken, in de vorm van een kruis, aangebracht (zie Fig. 
10.17). Dit merkteken geeft zowel een afstand van 100 mm uit h
binnenvlak aan als het hart van het element (voor een 
onderbouwing van deze 100 mm zie § 11.3.1).  

et 
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Om de laserpunt uit de oploodlaser tegen de onderzijde van de bovenste nok te laten projecteren wordt in 
de onderste nok een sparing ∅60 ingestort. De afstand in de langsrichting (x-richting) van het merkteken 
hart element tot aan de laserpunt is de maatafwijking van de bovenzijde van het element in de langsrichting 
(zie Fig. 10.18).  

De zijde waar naartoe het element overhelt, wordt opgekrikt net zo lang totdat de markering van hart 
element aan de bovenzijde overeenkomt met de laserpunt uit de oploodlaser (zie Fig.10.19) . Vervolgens 
wordt de stelbout aan de betreffende zijde uitgedraaid, net zo lang totdat de bovenkant van de bout tegen 
het ondervlak van het element drukt.  

Het is geen optie om de hoogte van de stelbout aan de andere zijde van waar naartoe het element 
overhelt te corrigeren. De reden hiervoor is dat deze werkwijze een aantal extra handelingen met zich 
meebrengt met als gevolg een langere verwerkingstijd van het element. Het element dient opgekrikt te 
worden en vervolgens kan “op goed geluk” de stelbout ingedraaid worden. Nu kan men het element weer 
op de stelbout laten zakken en controleren of het element aan de bovenzijde op maat is gesteld. Is dit niet 
het geval dan dient deze handeling net zo lang herhaalt te worden totdat de bovenzijde van het element wel 
op maat is gesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 10.18: geen positionering van de 
bovenzijde van het element in de langsrichting.  

Y (hoogte) 

Fig. 10.19: positionering van de bovenzijde van 
het element in de langsrichting.  

X (langs) 

 

De voordelen van het gebruik van een laser en een merkteken aan de onderzijde van de nok:  
− Eén persoon is maar nodig om het element aan de 

bovenzijde te stellen. Degene die de krik bediend kan zelf 
zien of het merkteken overeenkomt met de laserpunt (zie Fig. 
10.20).  

 

 
Rode laserpunt zichtbaar op 
een afstand groter dan 7,2 m 

Fig. 10.20: doorsnede van het 
gevelelement met de onderzijde van 
de nok als aanslag.  

− Bij deze methode van in het werk op maat stellen ontstaat 
een kleinere opeenstapeling van maatafwijkingen. Als in de 
fabriek de onhaaksheid van het ondervlak wordt opgemeten 
en vervolgens deze maatafwijking wordt gecorrigeerd in de 
hoogte van de stelbouten, zijn er een tweetal extra 
handelingen waarbij maatafwijkingen optreden. 

− Vooraf in de fabriek de onhaaksheid van het ondervlak 
opmeten is geen optie omdat onbekend is of de zijkanten 
van de mal evenwijdig lopen met de dagkanten van de 
raamsparingen. De zijkanten van de mal moeten bij het 
ontkisten van elk element verwijderd worden. De 
onhaaksheid van het ondervlak wordt namelijk bepaald ten 
opzichte van de zijkanten van het element. Het merkteken in 
de onderzijde van de nok, bevestigd op de malbodem, heeft 
wel een nauwkeurige relatie met de zelflossende 
raamsparingen. 

 
Bij deze methode wordt alleen de onhaaksheid van het ondervlak 
gecorrigeerd door het uitdraaien van één van de twee stelbouten. 
Maatafwijkingen in de hoogterichting van het element worden 
gecorrigeerd door de stelbouten die in het bovenvlak van het 
element worden aangebracht steeds in de ontwerppositie te draaien. 
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Als de bovenzijde van het element in de langsrichting niet gepositioneerd wordt dan zijn er een drietal visuele 
gevolgen (zie Fig. 10.18 op pagina 96): 
− De verticale voegen links en rechts van het element lopen niet evenwijdig.  
− De onderdorpels van de raamsparingen liggen niet waterpas. 
− De bovenste twee raamsparingen bevinden zich niet recht boven de onderste twee raamsparingen.  
De gevolgen van het niet corrigeren van de onhaaksheid kunnen natuurlijk weggewerkt worden in de 
afbouwfase, alleen betekend dit dat er een financieel “prijskaartje” aanhangt. 
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11 Positionering in de diepterichting 

Het positioneren van het element in de diepterichting bestaat uit twee stappen. Bij de eerste stap wordt de 
onderzijde van het element in de diepterichting gedwongen gepositioneerd, deze stap wordt nader 
uitgewerkt in §11.1. In de hierop volgende paragraaf wordt het op maat stellen van de bovenzijde van het 
element in de desbetreffende richting uitgewerkt. 
De toe te passen methoden voor het positioneren in de diepterichting, van elementen voor het in VHV 
stapelen zijn compleet anders dan de methoden die gebruikt kunnen worden bij de montage van 
“standaard” geprefabriceerde binnenspouwbladen. 

11.1 Positionering van de onderzijde van het element 
De onderkant van het prefab gevelelement kan in 
de diepterichting (z-richting) gepositioneerd worden 
door gebruik te maken van de bestaande 
positioneermethoden (zie van Kasteren en Wichen, 
2004). Alleen wordt dan geen gebruik gemaakt van 
het grote voordeel dat aan weerszijden van het te 
plaatsen element de binnenspouwbladen al 
aanwezig zijn én definitief zijn gefixeerd (zie Fig. 
11.1).

Fig. 11.1: positionering van de onderzijde van het 
element in de diepterichting. 

// 

// 

Z (diepte) 

X (langs) 

Y (hoogte) 
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11.1.1 Gebruik naastgelegen element als aanslag 

De voordelen van het gebruik van de reeds eerder geplaatste elementen als aanslag voor de diepterichting 
zijn: 
− Geen tijd kwijt met het boren van gaten in de vloer, de trekband of het onderliggende element voor de 

bevestiging van aanslagen (zie Fig. 11.2). 

 

  
Stelschoen Hulpstuk Hoeklijn 

Fig. 11.2: bestaande hulpstukken voor het gedwongen positioneren in de diepterichting (van Kasteren en 
Wichen, 2004 en Cordes en Stiekema, 2003)) 

− De bevestiging van de aanslagen op de vloer levert geen 
problemen op (zie Fig. 11.5). In het bijzonder bij 
kanaalplaten is het lastig om de aanslagen stevig op de 
vloer te bevestigen. De aanwezigheid van de holle kanalen 
zorgt voor een beperkte betondikte om een bout in vast te 
zetten (zie Fig. 11.3). Het bevestigen van de aanslagen 
tussen de kanalen kan problemen opleveren vanwege de 
aanwezigheid van voorspanwapening aan de bovenzijde 
van het element. 

 

Fig. 11.3: doorsnede kanaalplaatvloer. 

− Aanslagen raken niet vervuild ten gevolge van het aangieten van de horizontale voegen (zie Fig. 11.4). 
− Het vullen van de horizontale voegen tussen de elementen levert geen problemen op als gevolg van het 

in de weg zitten van de aanslagen (zie Fig. 11.6).

 
Fig. 11.4: aanslag volledig gevuld 
met gietmortel (Cordes en 
Stiekema, 2003). 

 
Fig. 11.5: bevestiging van de 
aanslag in de voeg tussen de 
kanaalplaten. Hierdoor is er een 
grote kans op losschieten van de 
aanslag tijdens de montage 
(Cordes en Stiekema, 2003). 

Fig. 11.6: de afdichting van de 
voegen voor het aangieten wordt 
bemoeilijkt met als gevolg het 
weglekken van de gietmortel 
over de aanslag (Cordes en 
Stiekema, 2003). 
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De aanslag voor de diepterichting, die bevestigd wordt op de naburige constructie, moet traploos instelbaar 
zijn. Van het naastgelegen element bevindt het binnenvlak zich, op halve hoogte, niet in de ontwerppositie. 
Hiervoor zijn een drietal redenen:  
− Grensvlakkenmerken van het binnenvlak van de elementen (kromming, rechtheid, scheluwte en 

vlakheid). 
− Het niet juist positioneren van het element in de diepterichting, bijvoorbeeld het niet haaks positioneren 

ten opzichte van de meetlijn of het uit het lood staan van het element. 
In Fig. 11.7 en 11.8 zijn voor het te positioneren element aan de voet en halverwege de hoogte de 

uiterste situaties met betrekking tot randwisselingen weergegeven. Voor de berekening van de 
maatafwijkingen zie Bijlage 10.B. Opgemerkt moet hierbij worden dat de kromming van het element in 
de langsrichting niet is meegenomen omdat deze geen invloed heeft op de randwisselingen tussen de 
aangrenzende elementen. 

 

 

B B

A A

// 

// 

Ontwerpmaat 

Te positioneren element 

Aangrenzende elementen tegengestelde maatafwijkingen 

// 

// 
Meetlijn 

Meetlijn Ontwerpmaat 

 
Aangrenzende elementen gelijkgerichte maatafwijkingen 

Fig. 11.7: doorsnede A - A, de twee uiterste situaties voor 
maatafwijkingen in de diepterichting aan de voet van het te positioneren 
element. 

Meetlijn Ontwerpmaat 

Te positioneren element 

 

 
Fig. 11.8: doorsnede B - B, de drie uiterste situaties voor 
maatafwijkingen in de diepterichting halverwege de hoogte van het 
positioneren element. 

− Het uitbuigen van het prefab binnenspouwblad ten gevolge van de 
aansluiting van de kanaalplaatvloer (zie Fig. 11.9).  

− De vierde reden waarom de aanslag traploos instelbaar moet zijn 
heeft niks te maken met de positie van het binnenvlak in de 
diepterichting maar met de aanslag zelf. Er kan namelijk niet van 
worden uitgegaan dat het hulpstuk, ten behoeve van de aanslag, zich 
evenwijdig bevindt aan de ontwerppositie van het binnenvlak. 

 Fig. 11.9: vervorming van het 
wandelement ten gevolge van 
het aansluiten van een vloer 
op de eerste nok. 

Uit Fig. 11.7 blijkt dat het belangrijk is dat de prefab gevelelementen altijd 
evenwijdig aan de meetlijn worden gepositioneerd. Wordt dit niet gedaan 
dan ontstaat het beeld uit de bovenste afbeelding van deze figuur. 
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11.2 Hulpmiddel voor de positionering van de onderzijde van het 
element 
Links en rechts op halve hoogte van de reeds gepositioneerde gevelelementen wordt tijdelijk een stalen 
aanslag bevestigd (zie Fig. 11.10 en 11.11). Tegen deze aanslag, die vooraf op de juiste diepterichting 
wordt gedraaid, wordt het te positioneren element tegen geplaatst.  

Fig. 11.10: aanslagen voor de diepterichting 
aan de onderzijde aangebracht.  

 

Bout voor bevestiging aan 
naastgelegen elementen 

Moer als aanslag 

Aangelaste moer 
voor bevestiging 

Fig. 11.11: hulpmiddel voor het gedwongen positioneren 
aan de onderzijde in de diepterichting. 

Aanslag traploos 
instelbaar 

Vleugelmoer voor 
definitieve fixatie aanslag 

 

Het hulpmiddel bestaat uit twee kokerprofielen, 40 x 40 en 80 x 40 mm. De verdikking van het hulpmiddel 
is nodig om zowel maatafwijkingen in de positieve als negatieve diepterichting (z-richting) op te kunnen 
vangen. De aanslagen worden door middel van een bout bevestigd aan de naastgelegen reeds 
gepositioneerde elementen. Voor de bevestiging worden in het binnenvlak van de prefab 
binnenspouwbladen, 40 mm boven de vloer, zowel links als rechts een schroefhuls ingestort. Deze geringe 
afstand (40 mm) boven de vloer is nodig om in de afbouwfase de schroefhulzen weg te kunnen werken 
achter de plinten.  

Door de andere zijde van het kokerprofiel steekt een ronde staaf met schroefdraad. Aan de voorzijde van 
deze staaf zit een knop, voor het in- en uitdraaien van de staaf, aan de achterzijde is een moer vastgelast. 
Deze moer dient als aanslag voor het te positioneren element. De werkelijke aanslag (de staaf met op het 
uiteinde de moer) is traploos instelbaar vanwege de aanwezigheid van schroefdraad. Zodra de aanslag in 
de diepterichting in de ontwerppositie is gedraaid wordt de aanslag gefixeerd door de vleugelmoer tegen het 
kokerprofiel te draaien.  

De onderkant van het kokerprofiel zweeft boven de vloer, waardoor het hulpmiddel kan roteren. Hierdoor 
raken onderdelen minder snel beschadigd ten gevolge van het terechtkomen van het te positioneren element 
op de aanslag. 
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De verschillende handelingen 
De handelingen voor het in de diepterichting in de juiste positie brengen van de aanslag zullen hieronder 
stap voor stap worden toegelicht. 
 
1. Het hulpmiddel wordt vastgedraaid in de ingestorte 

schroefhuls van het reeds gepositioneerde element (zie Fig. 
11.12 en 11.13).  
De schroefhulzen bevinden zich 40 mm boven de vloer. Om 
geen beton in de schroefhulzen te krijgen tijdens het storten 
van de trekband en de hamerkopsparingen worden deze in 
de fabriek al afgedicht met een plastic dop.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11.12: beginsituatie, ingestorte 
schroefhuls 

Fig. 11.13: stap 1, aanslag bevestigd 
op het naastgelegen element. 

 

2. Het uiteinde van de aanslag (de moer) dient in de diepterichting in de ontwerppositie gedraaid te 
worden (zie Fig. 11.14). Het maatvoeren van de aanslag gebeurt met behulp van een verticaal 
roterende laser die op een vooraf bekende afstand uit de gevel wordt geplaatst. Tegen de voorkant van 
de knop van de aanslag wordt een detector gehouden, hierdoor kan de exacte positie van de aanslag in 
bepaald worden. De aanslag wordt net zo lang in- of uitgedraaid totdat het hart van de detector zich in 
de laserstraal bevindt.  
Achter elkaar worden voor één gevel alle aanslagen voor de diepterichting gemaatvoerd. 

 
 

 

Detector steekt voor de 
randbeveiliging uit 

Fig. 11.14: stap 2, aanslag in diepterichting gemaatvoerd met behulp van verticaal roterende laser. 

Detector 

Laservlak
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3. Is de aanslag in de ontwerppositie gedraaid dan dient deze 
gefixeerd te worden met behulp van de vleugelmoer die op 
de staaf is aangebracht (zie Fig. 11.15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vleugelmoer vastdraaien 

 
Fig. 11.15: stap 3, borgen van de 
aanslag in de juiste positie. 

4. De onderzijde van het binnenvlak van het te positioneren 
element kan tegen de aanslagen geplaatst worden (zie Fig. 
11.16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11.16: stap 4, element tegen de 
aanslagen plaatsen. 

 

Voordelen van dit hulpmiddel 
De voordelen van dit hulpmiddel ten opzichte van de bestaande hulpmiddelen voor het gedwongen 
positioneren in de diepterichting zijn: 
− In de vloer hoeft niet meer geboord te worden om het hulpmiddel vast te zetten met als gevolg een 

tijdsbesparing. 
− In de trekband hoeven geen schroefhulzen ingestort te worden voor het vastzetten van het hulpmiddel. 
− Geen problemen meer met het onvoldoende vastzitten van het hulpmiddel op een kanaalplaatvloer.  

Het nadeel  
Per element dienen een tweetal schroefhulzen ingestort te worden waardoor extra kosten ontstaan. 

 104



 
 

Positionering in de diepterichting 

11.3 Positionering van de bovenzijde van het element 
Nadat de onderkant van het element in de 
diepterichting is gepositioneerd is de bovenkant van 
het element aan de beurt.  
Voor de onderzijde worden twee positioneerpunten 
gebruikt. Maar omdat het element vormvast is, kan 
aan de bovenkant van het binnenvlak worden volstaan 
met één positioneerpunt.  
Gekozen wordt om het midden van de bovenkant van 
het element als positioneerpunt aan te nemen (zie Fig. 
11.17). Hierdoor worden maatafwijkingen ten gevolge 
van horizontale kromming en scheluwte uitgemiddeld 
over de beide helften van het element. 
 
Zoals in de inleiding al vermeld is, zou een groot 
voordeel van deze manier van stapelen zijn dat de 
schoren weggelaten kunnen worden. Het weglaten 
van dit tijdelijk stabiliteitshulpmiddel is niet zo 
eenvoudig, aangezien deze niet alleen een 
uitvoeringstechnische maar ook een constructieve 
functie heeft. 
− De uitvoeringstechnische functie van de schoor is 

om de elementen aan de bovenkant te 
positioneren in de diepterichting (zie Fig. 11.18). Dit gebeurt door e
langswaterpas verticaal tegen het gevelelement te houden en de 
schoor in- / uit te draaien net zo lang totdat de bel van het 
langswaterpas is ingespeeld. Vervolgens wordt de andere schoor aan 
het element bevestigd. Nu is het element gefixeerd in zijn tijdelijke 
positie.  

Z (diepte) 

X (langs) 

Y (hoogte) 

Fig. 11.17: positionering van de bovenkant van 
het element in de diepterichting.  

 

en 

e 

 

− De constructieve functie van de schoor is om de windbelasting die 
aangrijpt op het element af te dragen naar de vloer.  

 
De schoren kunnen pas verwijderd worden als aan twee voorwaarden is 
voldaan. Ten eerste dienen de horizontale voegen en de stekverbindingen 
tussen de elementen aangestort en uitgehard te zijn. Ten tweede dienen d
bovengelegen vloerelementen samen te werken (schijfwerking) en 
gekoppeld te zijn aan de stabiliteitelementen.  

Fig. 11.18: het verticaal 
stellen van een “standaard” 
element m.b.v de schoor 
(Cordes en Stiekema, 2003) 

Voordelen van het weglaten van de schoren 
− Eerder kan begonnen worden met het aanbrengen van een 

afwerklaag omdat op de vloer de schoren ontbreken.  
− Met het aanbrengen van de installaties boven het plafond kan eerder 

worden begonnen omdat de vloer obstakelvrij is.  
− De toepassing van schoren is fysiek slecht voor de werknemers vanwege het hoge gewicht. Een schoor 

van bijvoorbeeld het merk Peri, type RSS2 met een lengte tussen de 2910 – 3800 mm weegt al 23,7 kg. 
Moet vanwege de hoge windbelasting een zwaardere schoor worden toegepast dan mag deze al niet 
meer door één persoon getild worden. 

− Geen tijd kwijt met het boren van gaten in de vloer voor het vastzetten van de schoor.  
− De problemen met het niet goed vastzitten van de schoor op met name een kanaalplaatvloer treden niet 

meer op (zie § 11.1.1 op pagina 100).  
 
In § 11.3.1 wordt uitgelegd hoe gecontroleerd wordt of het positioneerpunt aan de bovenzijde van het 
element zich in de ontwerppositie bevindt. In § 11.3.2 zal worden ingegaan op de manier waarop het 
positioneerpunt in de ontwerppositie wordt gebracht.
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11.3.1 Markering aan de onderzijde van d

Bij de geve

e nok 

lelementen van de langsgevels bevinden 

te 

n 

d van 

rzekerd dat 

f 

p de vloer is zowel hart element uitgezet als een 

erentiepunt 

. 

ig. 

jde van de nok dient als markering een kruis in het 

je 

 

 
st 

e kopgevelelementen omdat 

Gat Ø 60 in de nok 

Onderzijde nok markering 

Verticale laser opgesteld 
boven markering hart element 

 

zich aan de binnenzijde van het gevelelement twee 
nokken. De onderkant van de bovenste nok kan 
worden gebruikt als positioneerpunt voor de diep
en langsrichting (zie Fig. 11.19 en § 10.3.2 op 
pagina 91). In de onderkant van de nok dient ee
merkteken aangebracht te worden. Dit merkteken 
moet zowel hart element aangeven, voor het 
positioneren in de langsrichting, als een afstan
100 mm uit het binnenvlak, voor het positioneren in 
de diepterichting. Het merkteken, dat op de 
malbodem wordt vastgemaakt, heeft een 
nauwkeurige relatie met de zelflossende 
raamsparingen. Hierdoor is men ervan ve
als het merkteken aan de bovenzijde van het element 
in de ontwerppositie wordt gebracht, de 
raamsparingen in beide richtingen relatie
nauwkeurig zijn gepositioneerd.  
 
O
afstand van 100 mm evenwijdig aan de 
ontwerppositie van het binnenvlak. Dit ref
wordt opgelood naar het positioneerpunt door 
bovenop deze markering een oploodlaser op te stellen (zie Fig
11.21). In de eerste nok dient hiervoor een sparing Ø 60 mm 
aangebracht te worden. Het merkteken in de onderzijde van de 
nok dient overeen te komen met het rode laserpuntje (zie F
11.20). Hoe dit wordt bewerkstelligd voor de langsrichting is 
toegelicht in § 10.3.2 op pagina 91, voor de diepterichting 
wordt dit toegelicht in § 11.4.2 op pagina 105. 

Markering 

Fig. 11.19: markering aan de onderzijde van de 
bovenste nok voor de positionering van de 
bovenzijde van het element. 

 
Rode laserpunt zichtbaar op 
een afstand groter dan 7,2 m 

 
Fig. 11.20: doorsnede van het 

In de onderzi
beton te worden aangebracht. Om op een hoogte van 6,6 m 
boven de vloer duidelijk te kunnen waarnemen of het laserpunt
geprojecteerd wordt in het snijpunt van de twee lijnen dient 
contrast aangebracht te worden tussen de markering en het 
omringende beton. Door middel van krijt kunnen de lijnen 
gemarkeerd worden. Dit markeren dient op de dieplader te
gebeuren omdat het element dan nog op zijn kant ligt. Een 
werknemer kan dan zonder ladder bij het merkteken komen.
Levert het markeren door middel van krijt onvoldoende contra
op dan kan er voor gekozen worden om een richtlabel over het 
merkteken te plakken. 

Nadeel van dit hulpmiddel 
gevelelement met de onderzijde 
de nok als positioneerpunt.  

van 

Deze methode werkt niet voor d

 
Fig. 11.21: oploodlaser (Moussystems, 

daar de nokopleggingen ontbreken. Hiervoor is een andere 
oplossing bedacht en deze zal worden toegelicht op de 
volgende pagina.  

2005) 
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11.3.2 Hulpstuk op de bovenzijde van het element 

Door een hulpstuk op de bovenzijde van het element aan te 
brengen worden de problemen met het ontbreken van een 
nokoplegging bij de kopgevelelementen opgelost (zie Fig. 11.22 
t/m 11.24).  

Het hulpstuk bestaat uit een stalen plaat (500 x 150 x 2,5 mm) 
die tweemaal is omgezet. Aan de achterzijde van de stalen plaat 
is een strip gelast. Deze strip dient geplaatst te worden in een 
gleuf, met overeenkomstige vorm, die in het binnenvlak boven de 
nok is aangebracht. Deze gleuf is het merkteken voor het hart v
het element in de langsrichting (x-richting). Doordat het 
merkteken op de malbodem vastzit, is de positie van de gleuf bij 
alle elementen (uit dezelfde mal) gelijk. Het aanbrengen van het 
merkteken op het bovenvlak van het element is geen 
optie omdat alle zijkanten van de mal verwijderd 
dienen te worden voor het ontkisten van een element. 
Hierdoor kan niet gegarandeerd worden dat het 
merkteken, bij ieder element op dezelfde positie wordt 
aangebracht. 

an 

Fig. 11.22: het hulpstuk 

Sparing (65 x 135 mm) 

Markering 
Stalen strip 

Bout met staalplaat 

 

Verticale laser opgesteld boven 
markering hart element 
 

Z (diepte) 

X (langs) 

Y (hoogte) 

Aanslag 

 

 
Midden op het bovenvlak bevindt zich een stekanker 
met inwendige schroefdraad voor het indraaien van 
een stekeind. Dit stekanker (Ø 25) wordt gebruikt om 
het hulpmiddel tijdelijk mee vast te zetten. In de 
staalplaat van het hulpstuk dat op het bovenvlak van 
het element wordt aangebracht is een sparing (135 x 
65 mm) gemaakt. Deze forse afmetingen van de 
sparing zijn nodig om zowel maatafwijkingen in de 
positie van het stekanker op te kunnen vangen als het 
toepassen van het hulpstuk bij elementen met een 
andere dikte, bijvoorbeeld 200 of 300 mm. 

Het vastzetten van de aanslag gebeurt met behulp 
van een bout waaraan een staalplaat is vast gelast. 
Het uiteinde van de bout wordt in het stekanker 
gedraaid waarna de staalplaat (100 x 100 mm) er 
voor zorgt dat de aanslag op zijn plaats blijft zitten. De 
forse maten van de staalplaat zijn nodig om de 
sparing in het hulpstuk te kunnen overspannen. 

Fig. 11.23: hulpstuk op de bovenzijde van het 
kopgevelelement voor de positionering in zowel 
de diepte- als de langsrichting.  

Bout met staalplaat 

Gleuf 

Stekanker 

 

 
Is het hulpstuk aangebracht dan dient ervoor gezorgd te 
worden dat de markering, het positioneerpunt aan de 
onderzijde van de nok, overeenkomt met de laserpunt, het 
referentiepunt (zie Fig. 11.25 op pagina 103).  
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 11.24: montage van het hulpstuk op het 

bovenvlak van een prefab binnenspouwblad.  
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A  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Doorsnede gevelelement Detail A, gepositioneerde aanslag 
 

Fig. 11.25: doorsnede van een kopgevelelement en 
een detail van het aangebrachte hulpstuk.  

 
 
 

11.4 Hulpmiddel voor het positioneren van de bovenzijde van het 
element 
In deze paragraaf worden eerst de randvoorwaarden vermeld waaraan het hulpmiddel moet voldoen. 
Vervolgens wordt het hulpmiddel besproken en tevens zullen de handelingen voor het in de diepterichting 
positioneren van de bovenzijde van het element stap voor stap worden toegelicht.  

11.4.1 Randvoorwaarden ten aanzien van het hulpmiddel 

a. Het stellen van de bovenkant van het element in 
de diepterichting. 

 

Z (diepte) 

X (langs) 

Y (hoogte) 

Stekanker 

Nokoplegging 

Fig. 11.26: uitgangssituatie voor de tijdelijke 
fixatie van het element in de diepterichting.  

b. Het hulpmiddel dient het element tijdelijk te 
bevestigen in de exacte positie.  

c. Traploos instelbaar zijn. 
d. Het hulpstuk dient de windbelasting op het zojuist 

geplaatste element over te brengen naar de 
naastgelegen elementen die een verdieping 
eerder al definitief zijn bevestigd in de juiste 
positie.  

e. De hulpmiddelen mogen zich niet bevinden op 
het binnenvlak boven de nok en op het bovenvlak 
van het element. 

f. Aan één zijde van het gevelelement is een nok 
aanwezig. 

 
Een toelichting op de hierboven vermelde 
randvoorwaarden is te vinden op de volgende pagina.
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Toelichting op de randvoorwaarden 
Ad a. Het positioneerpunt aan de bovenzijde van het element dient in de diepterichting (z-richting) in de 

ontwerppositie gebracht te worden. 
 
Ad b. Nadat het element aan de bovenzijde gepositioneerd 

is dient het element in de exacte positie tijdelijk 
gefixeerd te worden. De hulpmiddelen kunnen pas 
verwijderd worden als het element constructief 
verbonden is aan de omringende constructie. Aan 
drie randvoorwaarden dient dan te worden voldaan:  

Fig. 11.27: verbinding tussen de vloer en 
het prefab binnenspouwblad. 

Prefab gevelelement langsgevel 

Kanaalplaatvloer 

Koppeling kpv - gevelelement 

Trekband 4 Ø 16 mm 

 

− De horizontale voegen en de stekverbindingen 
tussen de elementen dienen aangestort en 
uitgehard te zijn.  

− De verbinding tussen de vloer, gelegen op de 
eerste nokoplegging, en het gevelelement dient 
tot stand zijn gebracht (zie Fig. 11.27).  

− De bovengelegen vloerelementen dienen samen 
te werken (schijfwerking) en gekoppeld te zijn aan 
de kopgevelelementen.  

 
Ad c.  Het hulpmiddel dient traploos instelbaar te zijn 

vanwege afwijkingen in de positie van het reeds 
gepositioneerde gevelelement, door element-, uitzet- en 
stelafwijkingen.  

Oplegging vloer 1 
 

Oplegging vloer 2 

 
 De uitbuiging van de elementen door het excentrisch aangrijpen 

van de vloeren is minimaal (zie Fig. 11.28).  Deze uitbuiging 
wordt veroorzaakt door het excentrisch aangrijpen van de vloer, 
ten opzichte van de zwaartelijn van het element, waardoor er 
een moment in het element ontstaat. Dit moment geeft het 
element een hoekverdraaiing ϕ ter plekke van de eerste nok. Het 
gedeelte van het element tussen de eerste nok en de bovenkant 
van het element vervormt lineair vanwege het kwispeleffect  

 (= ϕ · 3600 mm).  
Ten gevolge van de afname van de opbuiging van de 

kanaalplaatvloer door het in “werking” treden van het eigen 
gewicht worden de prefab gevelelementen ter plekke van de 
eerste nok belast door een horizontale kracht naar buiten.  

 Uit berekeningen blijkt dat deze uitbuiging aan de bovenzijde 
maximaal 1,5 mm is bij de gehele wandelementen op de 
begane grond. Bij de overige wandelementen is deze uitbuiging 
verwaarloosbaar (0,22 mm). (zie Hoofdstuk 8 “Uitbuiging 
wandelementen door opleggen vloeren” voor een uitgebreide uitleg).  

Fig. 11.28: vervorming van de 
wandelementen ten gevolge v
het aansluiten van de vloer
o

an 
en 

p de nokken.  

   
 De andere reden waarom het hulpmiddel traploos instelbaar moet zijn is vanwege 
grensvlakkenmerken van het te positioneren element. Door verticale kromming of scheluwte van het 
element bevindt het punt, waar het te monteren element wordt bevestigd aan het hulpmiddel voor het 
stellen, zich niet in hetzelfde vlak als het positioneerpunt aan de bovenzijde van het element. Hierdoor 
kan er niet van worden uitgegaan dat als het te positioneren element tegen de beide hulpmiddelen 
wordt geplaatst, het positioneerpunt aan de bovenzijde van het element zich in de ontwerppositie 
bevindt.  

 
Ad d. Zolang niet is voldaan aan de drie genoemde randvoorwaarden bij punt b, kan het gevelelement 

zonder hulp geen weerstand bieden tegen de windbelasting die op het element aangrijpt. Na één dag 
zijn de verbindingen voldoende uitgehard en kunnen de hulpmiddelen worden verwijderd. 
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Positionering in de diepterichting 

Ad e. Bevindt het hulpmiddel zich op het binnenvlak 
boven de nok dan ontstaan er problemen met het 
aanbrengen van de vloerelementen (zie Fig. 
11.29).  

Hetzelfde geldt voor de positie van het hulpstuk 
op het bovenvlak van de naastgelegen 
elementen. Op het bovenvlak van het 
gevelelement kan geen nieuw element worden 
geplaatst zolang de hulpmiddelen aanwezig zijn, 
met als gevolg bouwvertraging.  
 

Ad d. Het hulpmiddel dat ontworpen wordt dient ook 
toegepast te kunnen worden aan de zijkant van 
het element waar zich een nok bevindt. Bij 
gebouwen met een grotere slankheid (zelfde 
plattegrond maar alleen hoger) kan het noodzakelijk zijn om per element twee nokken (links en rechts) 
toe te passen. Voor een breder toepassingsgebied van deze stapelwijze zou het gunstig zijn als er een 
hulpmiddel wordt ontworpen dat ook toegepast kan worden bij deze elementen. 

Koppeling kpv - gevelelement 

Kanaalplaatvloer 

Prefab gevelelement langsgevel 

Trekband 4 Ø 16 mm 

 
Fig. 11.29: ter plekke van de trekband kan geen 
hulpmiddel worden aangebracht. 

 

11.4.2 Hulpmiddel voor het stellen 

Links en rechts onder de bovenste nokken van de reeds gepositioneerde elementen worden de beide 
hulpmiddelen tijdelijk bevestigd (zie Fig. 11.30 en 11.31). Met behulp van het linker hulpmiddel wordt de 
bovenzijde van het element in de diepterichting gesteld. Het rechter hulpmiddel dient er alleen voor om het 
element tijdelijk te fixeren in de juiste positie (zie § 11.4.3).  

 
Fig. 11.30: positionering van de bovenzijde van 
het element in de diepterichting.  

Fig. 11.31: het hulpmiddel voor het stellen van de 
bovenzijde in de diepterichting. 

 

Staaf met schroefdraad 
en draaiknop 

Aangelaste moer 
voor bevestiging  

Kokerprofiel 
(90 x 90 x 3,6) 

Slogbat om spindel in 
hulpstuk te schuiven 

Moer voor bevestiging 
spindel aan te 
positioneren element 

Moer met sleuf voor stellen 
element in diepterichting. 

Te bevestigen aan reeds 
gepositioneerde element 

Fixeren 

Stellen 

 

Het hulpmiddel bestaat uit een stalen kokerprofiel (90 x 90 x 3,6 mm) met een lengte van 360 mm. Over 
een lengte van 120 mm is het hulpstuk 50 mm verbreed zodat zowel maatafwijkingen in de positieve als 
negatieve diepterichting (z-richting) kunnen worden opgevangen.  

Het hulpmiddel wordt 130 mm onder de bovenste nok van het gepositioneerde element bevestigd. Deze 
geringe afstand tussen de onderkant van de nok en de ingestorte schroefhuls is nodig om te voorkomen dat 
de schroefhuls onder het verlaagde plafond uitsteekt. Met als gevolg dat deze weggewerkt dient te worden. 
Op het uiteinde van de staaf bevindt zich een draaiknop om het hulpmiddel te kunnen bevestigen aan de 
schroefhuls. Voor het vastzetten van het hulpmiddel is op de staaf een moer gelast. 

 110



 
 

Positionering in de diepterichting 

Vervolgens wordt de spindel met de moer, waarin een sleuf is aangebracht, in het slobgat geschoven. De 
staaf (M20) van de spindel wordt in de ingestorte schroefhuls van het te positioneren element gedraaid. Het 
vastzetten van de staaf, zodat deze niet uit de schroefhuls wordt gedraaid, gebeurt door middel van een 
moer. De functie van het slobgat is niet alleen om de spindel in het hulpstuk te schuiven, maar ook om 
maatafwijkingen in de horizontale afstand tussen de beide slobgaten op te kunnen vangen. 

Het stellen van de bovenzijde van het element in de diepterichting gebeurt door aan de moer, die zich in 
het slobgat bevindt, te draaien met behulp van een sleutel. In de moer is een sleuf aangebracht, waardoor 
deze vrij kan ronddraaien in het slobgat. Door aan de moer te draaien wordt de spindel, en daarmee ook 
het element, naar buiten of naar binnen verplaatst.  

Om ervoor te zorgen dat de moer met de sleuf vrij in het slobgat kan ronddraaien moet de sleuf breder zijn 
dan de wanddikte van het kokerprofiel (3,6 mm). Ten gevolge van deze speling kan dit hulpmiddel het 
element niet in de exacte positie tijdelijk fixeren. Voor het tijdelijk fixeren in de exacte positie dient het 
hulpmiddel aan de rechterzijde van het element (zie § 11.4.3). 

Nadelen van dit hulpmiddel 
− De windbelasting op een gevel wordt bij de toepassing van dit hulpmiddel niet direct afgedragen naar 

de vloer. Maar wordt eerst via de beide hulpmiddelen afgedragen naar de naastgelegen elementen die 
een verdieping eerder al gemonteerd zijn. Vanuit deze elementen wordt de windbelasting afgedragen 
naar de vloer op de eerste nokoplegging.  

− De hulpmiddelen worden aangebracht onder de vloer. Dit betekent dat er een tweetal extra handelingen 
ontstaan ten opzichte van een hulpmiddel dat op het bovenvlak, van de gepositioneerde elementen, 
wordt aangebracht. De eerste is dat met behulp van een rolsteiger de hulpmiddelen, onder de 
verdiepingsvloer, verwijdert dienen te worden. Vervolgens dienen de hulpmiddelen getransporteerd te 
worden naar de bovengelegen verdieping waar ze opnieuw worden toegepast. 

− Per element dienen een viertal schroefhulzen ingestort te worden. 

De verschillende handelingen 
De handelingen voor het aanbrengen van het hulpstuk én het stellen van de bovenzijde van het element in 
de diepterichting zullen hieronder stap voor stap worden toegelicht. 
 
1. Het element hangt nog in de kraan en is aan de onderzijde in alle drie de richtingen gepositioneerd. 

Een werknemer bevestigt het hulpmiddel, door middel van de staaf met schroefdraad, aan de ingestorte 
schroefhuls van het reeds gepositioneerde element (zie Fig. 11.32 en 11.33). Het hulpmiddel dient op 
een hoogte van 2900 mm boven de vloer aangebracht te worden. Om een verwerkingsplek op deze 
hoogte te creëren wordt gebruik gemaakt van een rolsteiger. 

 
 
 
 

  
Fig. 11.33: stap 1, hulpmiddel 
aanbrengen en vastdraaien op het 
element. 

Fig. 11.32: beginsituatie, twee 
schroefhulzen aanwezig. 
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Positionering in de diepterichting 

2. De spindel wordt in het slobgat van het hulpstuk geschoven (zie Fig. 
11.34).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11.34: stap 2, spindel in 
slobgat schuiven. 

3. De spindel wordt bevestigd aan de ingestorte schroefhuls van het te 
positioneren element (zie Fig. 11.35). Om te voorkomen dat ten 
gevolge van het stellen van het element de spindel uit de schroefhuls 
wordt gedraaid, wordt de spindel geborgd door een moer tegen de 
schroefhuls te draaien.  
 
De beide hulpmiddelen, om het element mee te stellen en tijdelijk te 
fixeren in de exacte positie, worden gelijktijdig aangebracht. Zijn 
beide hulpmiddelen bevestigd aan het positioneren element, dan kan 
het element losgepikt worden van de kraan. Het element is nu 
gefixeerd in zijn globale positie. Voor het op maat stellen van de 
bovenzijde van het element in de diepterichting is geen kraan meer 
nodig. De kraan kan het volgende element gaan aanpikken.  

 
 

 
Fig. 11.35: stap 3, spindel in 
schroefhuls draaien en borgen.  

4. Nu het hulpstuk is bevestigd kan begonnen worden met het stellen 
van het positioneerpunt aan de bovenzijde van het element in de 
diepterichting (zie Fig. 11.36). Doordat het element vormvast is kan 
het op maat stellen gebeuren met behulp van één hulpstuk.  

 
De werknemer controleert of de lijn van het merkteken (aan de 
onderzijde van de nok), die evenwijdig aan het binnenvlak loopt, 
overeenkomt met de laserpunt uit de oploodlaser. Deze oploodlaser 
is opgesteld bovenop een uitgezette markering op de vloer.  
Door aan de moer op de spindel te draaien verplaatst het element 
naar buiten of naar binnen. Aan de moer dient net zo lang gedraaid 
te worden totdat de lijn van het merkteken aan de onderzijde van de 
nok overeenkomt met de laserpunt. 

 

Fig. 11.36: stap 4, stellen van 
de bovenzijde van het 
element in de diepterichting. 

 

5. Nu het element aan de bovenzijde in de diepterichting op maat is 
gesteld dient de exacte positie gefixeerd te worden door het 
hulpmiddel aan de rechterzijde van het element.  
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Positionering in de diepterichting 

11.4.3 Hulpmiddel voor het tijdelijk fixeren 

Het tijdelijk fixeren van de bovenzijde van 
het element in de exacte positie gebeurt 
met behulp van het hulpmiddel uit Fig. 
11.37. Het verschil tussen dit hulpmiddel 
en het hulpmiddel voor het stellen uit § 
11.4.2 is de spindel.  

 

Fig. 11.37: het hulpmiddel voor het tijdelijk fixeren van het 
element in de exacte positie. 

Staaf met schroefdraad 
en draaiknop 

Aangelaste moer 
voor bevestiging  

Kokerprofiel 
(90 x 90 x 3,6) 

Slogbat om hulpstuk 
over spindel te schuiven 

Moer voor bevestiging 
spindel aan te 
positioneren element 

Moer voor fixeren element 
in de diepterichting. 

Te bevestigen aan reeds 
gepositioneerde element 

Op deze spindel zijn een tweetal moeren 
aanwezig die aan de buitenzijde van het 
kokerprofiel aangebracht dienen te 
worden. Tijdens het stellen van de 
bovenzijde van het element in de 
diepterichting, met behulp van het andere 
hulpmiddel, schuift de spindel door het 
slobgat. Is de bovenzijde van het element 
in de juiste positie geplaatst, dan worden 
de beide moeren tegen het kokerprofiel 
aangedraaid. Nu is het element tijdelijk 
gefixeerd in de exacte positie.  
 
 

De verschillende handelingen 
De handelingen voor het aanbrengen van het hulpstuk én het tijdelijk fixeren van de bovenzijde van het 
element in de diepterichting zullen hieronder stap voor stap worden toegelicht. 
 
1. Het element hangt nog in de kraan en is aan de onderzijde in 

alle drie de richtingen gepositioneerd. Een werknemer draait de 
spindel in de schroefhuls van te positioneren element (zie Fig. 
11.38). Vervolgens draait deze persoon de moer, die zich op 
spindel bevindt, vast tegen de schroefhuls aan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11.38: stap 1, spindel in 
schroefhuls gedraaid. 

2. Het hulpstuk wordt over de spindel geschoven (zie Fig. 11.39). 
Om het kokerprofiel gemakkelijk te kunnen vasthouden is aan de 
voorzijde van het hulpstuk een handvat aangebracht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11.39: stap 2, hulpstuk over 
de spindel geschoven. 
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Positionering in de diepterichting 

3. Het hulpstuk wordt bevestigd aan het reeds gepositioneerde 
element door het aanbrengen van de staaf in de schroefhuls (zie 
Fig. 11.40). Om geen speling tussen het hulpstuk en het prefab 
element te krijgen dient de vastgelaste moer op de staaf tegen 
het kokerprofiel gedraaid te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11.40: stap 3, hulpstuk 
bevestigd aan het element 

 

4. Nadat beide hulpmiddelen zijn bevestigd kan begonnen worden 
met het stellen in de diepterichting van het positioneerpunt aan de 
bovenzijde van het element. Dit op maat stellen gebeurt door het 
andere hulpmiddel.  
Ten tijd van het stellen van het element in de diepterichting schuift 
de spindel door het slobgat (zie Fig. 11.41).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 11.41: stap 4, spindel 
schuift door het slobgat tijdens 
het stellen van het element. 

Fig. 11.42: stap 5, fixeren van 
het element in de exacte positie. 

 
Moer tegen 
kokerprofiel draaien 

5. Nu het element aan de bovenzijde in de diepterichting op maat is 
gesteld dient deze exacte positie gefixeerd te worden (zie Fig. 
11.42). Dit gebeurt door de beide moeren op de spindel tegen 
het kokerprofiel te draaien. 
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12 Vergelijking van de drie stapelwijzen 

In dit hoofdstuk worden de drie verschillende stapelwijzen met elkaar vergeleken (zie Fig. 12.1 t/m 12.3). 
Het in verticaal halfsteensverband, het verticaal en het in horizontaal halfsteensverband stapelen. De 
vergelijking wordt gemaakt door de belangrijkste verschillen tussen de drie stapelwijzen te benoemen. Deze 
verschillen kunnen worden onderverdeeld in een tweetal categorieën. Verschillen ten aanzien van de 
elementen (§ 12.1) en verschillen met betrekking tot de uitvoering van de bouw (§ 12.2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 12.1: het in horizontaal halfsteensverband 
stapelen van de prefab elementen. 

 

 

Fig. 12.2: het verticaal stapelen van de 
prefab elementen. 
 

 

 

 
Fig. 12.3: het in verticaal halfsteensverband stapelen van de prefab elementen. 
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Vergelijking van de drie stapelwijzen 

12.1 De elementen 
12.1.1 Aantal elementen 

Uit tabel 12.1 blijkt dat twintig elementen meer worden gebruikt dan bij het verticaal stapelen. Terwijl bij het 
HHV evenveel elementen moeten worden toegepast. Dit betekent dat twintig extra elementen moeten worden 
gemonteerd met als gevolg een langere montagetijd.  

12.1.2 Aantal type elementen 

Bij het in VHV stapelen worden twaalf verschillende elementen toegepast (zie Bijlage 11.A). Tegen zes type 
elementen bij de overige twee stapelwijzen. Hierdoor dient bij het VHV stapelen de mal zes keer extra te 
worden omgebouwd, als wordt aangenomen dat alle elementen van één type achter elkaar worden 
geproduceerd. Een prefab betonfabrikant rekent vier uren voor het ombouwen van de mal, dit komt in totaal 
op vierentwintig extra ombouwuren (€ 840 = 24 · € 35/uur). Per element betekent dit een kostenverhoging 
van € 3,80 (€ 840 / 220). 

Elementtype

Langsgevels
A 10 10 10
B 16 150 140
C 126 10 10
D 16
E 8

Kopgevels
F 10 30 20
G 2 10 10
H 18 10 10
I 2
J 2
K 8
L 2

Aantal elem. 220 220 200
Aantal types 12 6 6

Horizontaal 
verband

Verticaal 
stapelen

Verticaal 
verband

 
Tabel 12.1: het aantal types en elementen per stapelwijze 
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Vergelijking van de drie stapelwijzen 

12.1.3 Hoeveelheid wapening per element 

Uit Tabel 12.2 kan globaal worden afgeleid dat in de penanten van de elementen voor het in VHV stapelen 
ongeveer evenveel wapening (kg/m³) moet worden aangebracht als bij het HHV, maar aanzienlijk minder 
dan in de penanten bij het verticaal stapelen. 

Dit wordt verklaard uit de extreme waarden van spanningen in de y-richting. Bij het in VHV stapelen is de 
extreme waarde van de trekspanning 3 N/mm² en de drukspanning 4 N/mm² groter dan bij het in HHV 
stapelen. Bij het verticaal stapelen is de extreme waarde van de trekspanning in de penanten op de begane 
grond tweemaal zo groot als bij het VHV. De waarde van de drukspanning is 7 N/mm² groter. De verticale 
trekspanningen in het beton dienen opgenomen te worden door verticale wapening. Daarnaast kan de 
kniklast van de penanten worden vergroot door het toepassen van meer verticale wapening. In de penanten 
van de elementen voor het in HHV stapelen moet de minste hoeveelheid verticale wapening worden 
toegepast. 
 

σsnede; yy; min 
σsnede; yy; max 
|τsnede; hor; gem| max
σsnede; xx; max

Ux; max 
Uy; max 
Uy; max 

 

Vervorming (BGT, mm)
16,1 15,3 34,7
-7,5 -6,5 -7,2
-0,4 -0,7 -1,3

Spanningen (UGT, N/mm²)
-26,8 -22,7 -33,7
13,0 10,2 28,4
3,7 3,0 2,9
-0,5 -0,6 -1,0

Verticaal 
stapelen

Horizontaal 
verband

Verticaal 
verband met 
nok (h=450)

 
Tabel 12.2: resultaten in de kopgevel, bij een samenwerking van 
de kop- en langsgevels, ten gevolge van een windbelasting v
links. 

anaf 

X 

Y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

3,6

7,2

10,8

14,4

18

21,6

25,2

28,8

32,4

36

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

uitbuiging (mm)

H
oo

gt
e 

(m
)

Verticaal verband met nok en langsgevels
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Verticaal stapelen met langsgevels
Maximaal toelaatbare uitbuiging

 
Verticaal  
verband 
met nok

Verticaal  
stapelen 

 
Horizontaal 
verband 

 

 
Fig. 12.4: vergelijking van de uitbuiging van de kopgevel met langsgevels, g
op drie verschillende manieren. 

estapeld 
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Vergelijking van de drie stapelwijzen 

12.1.4 De nokverbinding 
Bitumenband 

 
Binnenvlak 

Brandwerende rugvulling 
Kit 

Vellingkant 10 x 10 mm 

Bij het in VHV stapelen dient aan één zijde van de gevelelementen een 
nokverbinding te worden toegepast om de stabiliteit van (de kopgevel 
van) het fictieve kantoorgebouw (57,6 (l) x 14,4 (b) x 36 (h)) te kunnen 
garanderen. Bij de overige twee stapelwijzen hoeft geen constructieve 
verticale voegverbinding toegepast te worden. De kosten voor één nok 
zijn € 60 (zie Bijlage 11.B).  
 
Daarnaast dienen de verticale voegen tussen de elementen bij alle drie 
de stapelwijzen afgewerkt te worden (zie Fig. 12.5). Voor de lucht- en 
waterdichtheid van de voeg wordt aan de buitenzijde van de gevel een 
bitumenband aangebracht. De voeg zelf wordt gevuld met een 
brandwerende vulling en aan de binnenzijde van het gebouw wordt 
deze afgewerkt met een kitvoeg. De kosten voor het afwerken van één 
verticale voeg bedragen € 41 (zie Bijlage 11.B) Fig. 12.5: horizontale doorsnede 

over een verticale voeg. 
12.1.4 In te storten voorzieningen 

Om de tijdelijke hulpmiddelen, voor het 
positioneren van de elementen, te kunnen 
bevestigen, moeten extra voorzieningen in het 
element worden ingestort. De extra kosten van 
deze voorzieningen moeten bij de montage van de 
prefab gevelelementen voordelen opleveren (zie § 
12.2).  

 
Kopgevelelement 

Fig. 12.6: de elementen voor het stapelen in verticaal 
halfsteensverband. 

Langsgevelelement 

Schroefhulzen 
Sparing 

Stekankers 

Gain 

Gain 

Merkteken onderzijde nok 

Merkteken  
 

De extra in te storten voorzieningen zijn: 
− Twee extra schroefhulzen voor het bevestigen 

van de hulpmiddelen voor de tijdelijke 
stabilisatie. (€ 9 = 2 x 4,50) 

− Twee schroefhulzen voor het bevestigen van 
de aanslagen voor het gedwongen 
positioneren in de diepterichting. (€ 9 = 2 x 
4,50) 

− Merkteken aan de onderzijde van de nok voor 
de positionering van de bovenzijde van het 
element in de langs- en diepterichting. 

− Sparing (gain of pvc pijp) in de onderste nok 
voor het oploden van de laser naar de 
onderzijde van de bovenste nok. (€ 4) 

− Gain in de raamsparing voor het vullen van de horizontale voegen boven- en onder de nok. (€ 4) 
− Gain in de nok voor het vullen van de voeg onder de nok. (€ 4) 
 
De totale extra kosten voor in te storten voorzieningen zijn voor een langsgevelelement € 30 en voor een 
kopgevelelement € 26. De gemiddelde extra kosten per element zijn € 29 ((€ 30 · 176 (aantal 
langsgevelelementen)+ € 26 · 44 (aantal kopgevelelementen) / 220).
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Vergelijking van de drie stapelwijzen 

12.2 De uitvoering 
De extra kosten die gemaakt worden aan de elementen moeten tijdens de bouw voordelen opleveren. In de 
komende paragrafen worden de verschillen met betrekking tot de uitvoering vergeleken. De uitvoering van 
het gebouw opgebouwd uit in VHV gestapelde elementen wordt vergeleken met de uitvoering van de 
“standaard” elementen. Voor de uitvoering van de “standaard” elementen maakt het geen verschil of de 
elementen verticaal of in HHV worden gestapeld. 

12.2.1 Aanbrengen randbeveiliging 

Hijshulpmiddel 

Randbeveiliging 

Bescherming  
wandelementen 

 
Fig. 12.7: montage van een gevelelement. 

De helft minder valbeveiliging moet gehuurd, aangebracht en 
verwijderd worden, omdat om het ene stramien maar een 
gevelelement wordt geplaatst. Daarnaast kan aan de reeds 
gepositioneerde gevelelementen de randbeveiliging worden 
bevestigd (zie Fig. 12.7 en § 9.4). De drie belangrijkste 
voordelen van deze valbeveiliging zijn: 
− Valbeveiliging voor alle werknemers die op de 

verdiepingsvloer werkzaam zijn. Normaal dient de 
randbeveiliging weggenomen te worden voor de m
van een element. 

ontage 

− Geen kraan nodig voor het verwijderen van de 
beveiliging. Dit in tegenstelling tot valbeveiliging die aan 
de buitenzijde van het gebouw wordt aangebracht. 

− Geen extra voorzieningen in het element in te storten 
omdat het hekwerk vastgeklemd wordt om de beide 
eindpenanten. Voor randbeveiliging die aan de 
buitenzijde van het gebouw wordt aangebracht dienen 
schroefhulzen in het buitenvlak te worden ingestort. 

12.2.2 Kantelen en hijsen van een element 

Het element dient gekanteld te worden, met behulp van een hijshulpmiddel, voordat deze naar de 
verwerkingsplek gehesen kan worden (zie Fig. 12.7 en § 9.5). De gevelelementen zijn 3,9 m breed en 7,2 m 
hoog. Om de elementen te kunnen vervoeren over de weg dienen de zijkanten van de gevelelementen op de 
dieplader te rusten. Voor de montage moeten de gevelelementen een kwartslag teruggedraaid worden.  

De tijdsduur voor het hijsen van het element vanaf de dieplader naar de verwerkingsplek is langer. Het 
bevestigen van het hijshulpstuk aan het element is iets ingewikkelder dan het vastmaken van de hijskettingen 
aan de hijsogen van het “standaard” element. Daarnaast duurt het hijsen langer omdat het element in de 
lucht gekanteld dient te worden. 

De schroefhulzen in het binnenvlak van het element, waaraan het hijshulpmiddel wordt bevestigd, worden 
belast op afschuiving. Hierdoor moet extra wapening worden aangebracht om het splijten van het beton te 
voorkomen. 

12.2.3 Bescherming van de wandelementen 

Beschadigingen aan het element door het hijsen van het element in de opening, tussen de beide reeds 
eerder gepositioneerde gevelelementen, dienen voorkomen te worden (zie Fig. 12.7 en § 9.6). De lengte 
van de opening is 3620 mm, het element is 3580 mm lang waardoor aan beide zijden een theoretische 
verticale voeg met een breedte van 20 mm overblijft. Aan de buitenzijde van de eindpenanten van de 
elementen, waar het element tussen wordt gemonteerd, wordt een tijdelijke beschermingsconstructie 
aangebracht. Deze constructie voorkomt dat het te monteren element beschadigd raakt door contact met 
een gepositioneerd element. Daarnaast wordt door de V-vorm van deze constructie het element in de 
opening begeleidt.
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Fig. 12.8: de kritieke- en positioneerpunten 
van het element voor het in verticaal 
halfsteensverband stapelen. 

hoogterichting gebruik gemaakt van stelbouten in het 
bovenvlak van het element (zie § 10.2). Het aantal te 
maatvoeren stelbouten is bij beide type elementen geli
namelijk 40 stuks. 

langsrichting 

Bij de drie verschillende stap
het element, met behulp van een ingestort merkteken ter 
plekke van hart element, op maat gesteld (zie § 10.3).  

De bovenzijde van de elementen voor het in VHV stape
orden in de langsrichting op maat gesteld. Dit in 

tegenstelling tot de “standaard” elementen waar de
bovenzijde in de langsrichting niet wordt gepositione

Het op maat stellen gebeurt door het element aan één z
et zo lang op te krikken totdat de markering aan de 

onderzijde van de bovenste nok overeenkomt met de 
laserpunt uit de oploodlaser. Deze oploodlaser wordt 
opgesteld op de uitgezette markering van hart element
vloer. Is de bovenzijde van het element in de langsrichting op 
maat gesteld, dan wordt de stelbout tegen de onderzijde van 
het element gedraaid. 

12.2.6 Gedwongen positioneren van de onderzijde van het element in de 
diepterichting 

Het aanbrengen van de aanslagen op het binnenvlak van het 
element gaat sneller dan de bevestiging op de vloer. Maar bij 
het stapelen in VHV worden per verdieping tweemaal zoveel 
aanslagen gebruikt als bij de “standaard” elementen. 
Hierdoor moeten per verdieping ook tweemaal zoveel 
aanslagen gemaatvoerd worden. 
 
Voor de diepterichting worden de aanslagen bevestigd tegen 
het binnenvlak van de zijpenanten, op plintniveau, van de 
aan weerszijden reeds eerder gepositioneerde 
gevelelementen (zie Fig. 12.9 en § 11.2). Voor de 
bevestiging van de aanslag dient een schroefhuls in het binnenvlak te worden ingestort. De aanslag hoeft 
alleen nog maar in de schroefhuls te worden gedraaid en op maat gesteld te worden.  

 
Fig. 12.9: aanslag voor de diepterichting. 

Bij het gedwongen positioneren van de “standaard” elementen dienen de aanslagen in de trekband of in 
de vloerelementen te worden aangebracht.  
 
Bij het in VHV stapelen worden per verdieping twintig elementen gemonteerd. Voor elk element zijn een 
tweetal aanslagen nodig, dit brengt het totaal op veertig aanslagen per verdieping. Voor deze veertig 
aanslagen moeten veertig schroefhulzen worden ingestort, in elk element twee.  

Bij de overige twee stapelwijzen worden ook twintig elementen per verdieping gemonteerd. Hierbij worden 
de aanslagen ter plekke van de verticale voeg aangebracht, waardoor met één aanslag twee elementen 
gedwongen gepositioneerd kunnen worden. In totaal zijn er twintig aanslagen per verdieping nodig. Wordt 
een aanslag gebruikt die ter plekke van de trekband moet worden aangebracht, dan dienen per aanslag 
twee schroefhulzen te worden ingestort. Wordt gebruik gemaakt van de stelschoen, die op de vloer wordt 
bevestigd, dan dient per aanslag maar één slaganker te worden gebruikt.  
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Vergeleken worden de handelingen van het aanbrengen van de aanslag voor het in VHV stapelen en het 
aanbrengen van de aanslag ter plekke van de trekband. De handeling van het vastmaken van de twee 
schroefhulzen aan de wapening zodat deze mee ingestort worden vervalt bij het in VHV stapelen. Het aantal 
te gebruiken schroefhulzen is gelijk.  

Ten opzichte van het gebruik van de stelschoen vervallen de volgende handelingen: markeren van het 
boorgat, het boren van het gat, het aanbrengen van de slaganker en het schoonmaken van de aanslag. Per 
verdieping moeten twintig slagankers worden aangebracht tegen veertig in te storten schroefhulzen. 
 
De extra kosten zijn: extra aanslag + twee schroefhulzen (verrekend bij extra in te storten voorzieningen (zie 
§ 12.1.4)) – de kosten van het slaganker en de besparing op de arbeidskosten. 

12.2.7 Hulpstuk ter vervanging van de schoor 

Door het in VHV stapelen kunnen de prefab 
binnenspouwbladen halverwege de hoogte, gekoppeld 
worden aan de bovenhoekpunten van de naastgelegen 
elementen. Het hulpmiddel dat voor deze koppeling zorgt, 
neemt de functies van de schoor over (zie Fig. 12.10 en § 
11.4). Namelijk het stellen van de bovenzijde van het element 
in de diepterichting, het tijdelijk fixeren in de juiste positie en 
het afdragen van de windbelasting naar de verdiepings- 
vloeren met schijfwerking.  

Fig. 12.10: hulpmiddel voor het stellen 
van het element in de diepterichting. 

 

Elk element wordt op vier plaatsen gekoppeld aan de 
naastgelegen elementen, op halve hoogte én ter plekke van 
de bovenhoekpunten. Per element moeten daarom een viertal 
schroefhulzen worden ingestort.  

Bij de “standaard” elementen hoeven maar twee 
schroefhulzen per element te worden aangebracht. Tevens 
dient voor elke schoor een gat in de vloer geboord te worden, 
zodat met behulp van een slaganker de schoor aan de vloer 
bevestigd kan worden. 

Cyclustijd van het positioneren van een element wordt verkort 
De handeling van het aanbrengen van de beide hulpmiddelen loopt parallel, dit in tegenstelling tot het 
aanbrengen van de schoren. De cyclustijd van het positioneren van een element wordt hierdoor verkort. 
Het “standaard” element hangt nog in de kraan tijdens het te lood stellen. Tijdens het verticaal stellen is 
maar één schoor aan het element bevestigd, degene waarmee het element wordt gesteld. Is het element 
verticaal gesteld, dan pas wordt de tweede schoor aan het element bevestigd. Na het aanbrengen van de 
tweede schoor kan het element losgepikt worden van de kraan.  

Bij de elementen voor het in VHV stapelen worden de beide hulpmiddelen, voor het stellen én tijdelijk 
fixeren, gelijktijdig aangebracht. Nog voordat begonnen wordt met het te lood stellen van het element, kan 
deze losgepikt worden van de kraan. De hijskraan kan nu het volgende element aanpikken. 
 
Kortom de kostenbesparingen per element zijn: (exclusief extra in te storten schroefhulzen) een slanganker, 
kortere kraantijd en een besparing op de arbeidskosten door de kortere duur van het aanbrengen van het 
hulpmiddel.  
 
Een ander belangrijk voordeel van het vervangen van de schoren door de ontworpen hulpmiddelen is de 
grote gewichtsbesparing, wat gunstig is voor de fysieke belasting van de stelleurs. Het nieuwe hulpmiddel zal 
tussen de 5 à 6 kg wegen. Een schoor van bijvoorbeeld het merk Peri, met een lengte tussen de 2910 – 
3800 mm weegt 23,7 kg. Moet vanwege de hoge windbelasting een zwaardere schoor worden toegepast 
dan mag deze al niet meer door één persoon getild worden. 
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12.2.8 Verhouding horizontale en verticale voegen 

Door het in VHV stapelen wordt het aantal horizontale voegen gehalveerd, maar het aantal verticale voegen 
verdubbeld ten opzichte van de twee andere stapelwijzen.  

De horizontale voegen bij het in VHV stapelen worden ter plekke van de beide eindpenanten en het 
middenpenant aangegoten. Bij de modellering van de beide andere stapelwijzen is ervan uitgegaan dat de 
horizontale voegen ter plekke van alle vijf de penanten worden aangegoten. Maar waarschijnlijk kan worden 
volstaan met het maken van een constructieve verbinding ter plekke van de beide eindpenanten en het 
middenpenant. 
 
Wordt van het laatste uitgegaan dan is de totale lengte van de horizontale voegen dat gevuld dient te 
worden met gietmortel bij het VHV groter dan bij de twee andere stapelwijzen. Bij het VHV moeten per te 
positioneren element (om het ene stramien) vijf horizontale voegen worden aangegoten. Namelijk drie 
horizontale voegen onder het element én de beide voegen onder en boven de nok (zie § 9.7). Bij de overige 
twee stapelwijzen moeten per element (twee stramienen) drie horizontale voegen aangegoten worden.  

12.2.9 Ontbreken van de schoren  

Vaak loopt het aanbrengen van de druklaag een aantal verdieping achter op de montage van de prefab 
vloer- en gevelelementen. Drie voordelen ontstaan er dan door het ontbreken van de schoren bij het in VHV 
stapelen: 
− Het aanbrengen van de druklaag is eenvoudiger. De verbinding van de schoor aan de vloer zit niet in 

de weg tijdens het storten van de druklaag.  
− Als de druklaag tevens de afwerklaag is dan moet de bovenzijde van de vloer monoliet worden 

afgewerkt. De aanwezigheid van de schoren is lastig voor het monoliet afwerken van de vloer.  
− Het grootste voordeel is dat een obstakelvrije vloer ontstaat (zie Fig. 12.11). Hierdoor kan eerder 

begonnen worden met het aanbrengen van de installaties onder de vloer. Bij de overige twee 
stapelwijzen kan hiermee pas begonnen worden als de schoren zijn verwijderd. Door de schoren kunnen 
de rolsteigers van de verschillende installateurs niet vrij over de verdiepingsvloer verplaatsen.  
Als het aanbrengen van de installaties tijdkritiek is, dan kan door deze stapelwijze een verkorting van 

het bouwproces worden bewerkstelligd. Met als gevolg een besparing op de bouwkosten. De grootte 
van deze besparing is voor ieder project verschillend.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fig. 12.11: het storten van de druklaag op de kanaalplaten vindt 
een aantal verdiepingen lager plaats (De3master, april 2005). 
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12.3 Conclusie 
De onderbouwing van de conclusies over het in VHV stapelen gebeurt op een tweetal manieren. Ten eerste 
door kwalitatief de kosten tussen de stapelwijzen te vergelijken (zie § 12.3.1). Ten tweede door kwantitatief 
de kosten ter vergelijken (zie § 12.3.2).  

12.3.1 Kwalitatieve vergelijking 

De gevonden verschillen tussen de drie stapelwijzen kunnen in een tabel worden weergegeven (zie Tabel 
12.3). Per onderdeel is aangegeven of het in VHV stapelen voor- of nadelig is ten opzichte van de andere 
stapelwijzen.  

Verschillen Opmerkingen

De elementen
Het aantal elementen - (220) - (220) +/- (200)
Het aantal types - (12) +/- (6) +/- (6)
Hoeveelheid wapening +/- +/- -
Verbinding (nok) - +/- +/-
In te storten voorzieningen - +/- +/- (4 extra schroefhulzen,

sparing, extra gains)
De uitvoering
Randbeveiliging + +/- +/- (Helft nodig)
Het kantelen en hijsen - +/- +/- (Hijshulpstuk, kantelen,

aanpikken duurt langer)
Bescherming wandelement - +/- +/- (Extra hulpconstructie nodig)
Positionering hoogte +/- +/- +/-
Positionering lengte - +/- +/- (Ook bovenzijde stellen)
Positionering diepte onder +/- +/- +/- (Aantal aanslagen verdubbeld,

aanslag sneller bevestigd)
Positionering diepte boven + +/- +/- (Hulpmiddelen sneller bevestigd,

element eerder uit de kraan)
Aangieten hor. voegen - +/- +/- (Onder- en boven de nok)

Schoren ontbreken + +/- +/- (Obstakelvrij)
Waardering - +/- +/-

Verticaal 
verband

Horizontaal 
verband

Verticaal 
stapelen

 
-    = nadelig 
+/- = neutraal 
+   = voordelig 
Tabel 12.3: verschillen tussen de stapelwijzen. 

 
Het in VHV stapelen is nadelig, als elk verschil even zwaar meetelt, ten opzichte van de overige twee 
stapelwijzen. Bij acht van de veertien verschillen is het in VHV stapelen nadelig én maar bij drie verschillen 
voordelig. Deze drie verschillen zijn: de helft minder randbeveiliging is nodig. Het positioneren van de 
bovenzijde van het element in de diepterichting gaat sneller omdat de hulpmiddelen gelijktijdig én sneller 
worden bevestigd. Door het ontbreken van de schoren is het eenvoudiger om een druklaag aan te brengen 
en / of kan eerder begonnen worden met het aanbrengen van de installaties onder de vloer.  
 
De belangrijkste nadelen van deze stapelwijze zijn: een verdubbeling van het aantal type elementen. Voor de 
stabiliteit van het gebouw moet een (dure) nokverbinding worden toegepast. Het aantal in te storten 
voorzieningen per element stijgt fors. Voor het kantelen van de elementen moet een (duur) hijshulpmiddel 
worden toegepast. De voegen boven- en onder de nok dienen te worden aangegoten. 
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12.3.2 Kwantitatieve vergelijking 

Een vergelijking maken op basis van de werkelijk kosten is moeilijk. De redenen hiervoor zijn: 
− De kosten van de verschillende ontworpen hulpmiddelen zijn onbekend. 
− Onbekend zijn de verlaging of verhoging van de arbeidskosten.  

Door het veranderen van de tijdsduur van bepaalde handelingen veranderen ook de arbeidskosten per 
handeling. De tijdsduur van een groot aantal handelingen bij de montage van “standaard” elementen is 
onbekend. Hierdoor is het moeilijk om een nauwkeurige schatting te maken van de verlenging of 
verkorting van een bepaalde handeling door het stapelen van de elementen in VHV.  

− De besparing op de bouwkosten, door het ontbreken van de schoren op de vloer is per project 
verschillend. Dit is ten eerste afhankelijk van het feit of de activiteiten van het aanbrengen van de 
druklaag en de installaties onder de vloer tijdkritiek zijn en ten tweede van de grootte van het project.  

 
De kosten van het element kunnen wel nauwkeurig bepaald worden (zie Tabel 12.4). Het “verticale” element 
voor het in VHV stapelen kost € 93 meer dan het “standaard” element. Deze kostenverhoging wordt bijna 
geheel veroorzaakt door de noodzakelijke nokverbinding én de extra in te storten voorzieningen met 
betrekking tot de montage van de gevelelementen. 

Verschillen

De elementen
Het aantal elementen 0 0 0
Het aantal types 3,8 0 0
Hoeveelheid wapening 0 0 + ?
Verbinding (nok) 60 0 0
In te storten voorzieningen 29 0 0

Kosten element 93 0 + ?
De uitvoering
Randbeveiliging - ? 0 0
Het kantelen en hijsen + ? 0 0

Bescherming wandelement + ? 0 0
Positionering hoogte 0 0 0
Positionering lengte + ? 0 0
Positionering diepte onder 0 0 0

Positionering diepte boven - ? 0 0

Aangieten hor. voegen + ? 0 0

Schoren ontbreken - ? 0 0
Kosten uitvoering +/- ? 0 0

Totale kosten 0 + ?93 +/- ?

Verticaal 
verband

Horizontaal 
verband

Verticaal 
stapelen

 
0 = geen kostenverschillen 
-  = lagere kosten 
+ = hogere kosten 
? = kosten zijn onbekend 
Tabel 12.4: kostenverschillen per element tussen de drie stapelwijzen  

De kostenverschillen in de uitvoering worden vooral bepaald door drie onderdelen.  
− De extra kosten voor het kantelen en hijsen van het element, vanwege het speciale hijshulpmiddel.  
− Het extra moeten aangieten van de voegen boven- en onder de nok.  
− De besparing op de bouwkosten door het ontbreken van de schoren op de vloer, waardoor het 

aanbrengen van de druklaag eenvoudiger is en eerder de installaties onder de vloer kunnen worden 
aangebracht.  

 
Maar de besparing op de kosten, door de vermindering van de randbeveiliging, het sneller positioneren van 
de bovenzijde van het element in de diepterichting én het ontbreken van de schoren op de vloer, zullen niet 
opwegen tegen de extra kosten van € 93 per element. 
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13 Conclusies en aanbevelingen 

Ter afsluiting van het rapport zullen in § 13.1 enkele conclusies worden getrokken. Na de conclusies volgen 
in § 13.2 als eerste enkele aanbevelingen waardoor het aantrekkelijker wordt om prefab gevelelementen in 
verticaal halfsteensverband te stapelen. Tevens volgen enkele aanbevelingen waarmee het 
afstudeeronderzoek kan worden aangevuld c.q. verbeterd. 

13.1 Conclusies 
Het doel van dit onderzoek is om te bepalen of het mogelijk én aantrekkelijk (economisch alternatief) is om 
prefab gevelelementen in verticaal halfsteensverband te stapelen, zonder daarbij gebruik te maken van 
schoren.  
 
Het is mogelijk om op deze manier de gevelelementen te stapelen, zonder dat schoren gebruikt moeten 
worden. Voor de stabiliteit van een gebouw (57,6 (l) x 14,4 (b) x 36 (h)) opgebouwd uit in verticaal 
halfsteensverband gestapelde gevelelementen moet tussen de elementen van de kopgevel een verbinding 
worden aangebracht. Het beste alternatief voor deze verbinding is een prefab nok, die aan één zijde van het 
element halverwege de hoogte wordt aangebracht. Voor het in elkaar passen van de elementen wordt aan 
de andere zijde van het element in de bovenhoek een sparing gemaakt. Het voordeel van het toepassen van 
een nokverbinding is dat automatisch in de gevel een tweede draagweg wordt gecreëerd.  

De schoren hebben een drietal functies. Het te lood stellen van het element, het tijdelijk fixeren van het 
element in de juiste positie en het afdragen van de windbelasting naar de vloerelementen. Ter vervanging 
van de schoren zijn een tweetal hulpmiddelen ontwikkeld. Deze koppelen het te positioneren gevelelement 
aan de beide naastgelegen elementen, die een verdieping eerder al zijn gepositioneerd. De functie van het 
te lood stellen van het element en tijdelijk fixeren zijn opgesplitst in een tweetal verschillende hulpmiddelen. 
Eén hulpmiddel dient voor het te lood stellen van het element, het andere hulpmiddel voor de tijdelijke fixatie 
in de exacte positie. Maar beide hulpmiddelen dragen de windbelasting, op het gepositioneerde 
gevelelement, af naar de naastgelegen elementen. Deze elementen zijn al constructief verbonden met de 
vloer.  
 
Een eenduidig antwoord kan niet gegeven worden op de vraag of het aantrekkelijk is om geprefabriceerde 
gevelelementen in verticaal halfsteensverband te stapelen. Voor het gebouw (57,6 (l) x 14,4 (b) x 36 (h)) dat 
bij dit onderzoek is gebruikt blijkt het vanuit economisch oogpunt geen alternatief om de prefab 
gevelelementen in verticaal halfsteensverband te stapelen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de extra 
kosten aan het element als gevolg van het aanbrengen van de noodzakelijke nokverbinding én de extra in te 
storten voorzieningen. Hierdoor stijgen de kosten per element met € 93. Deze extra kosten dienen in de 
uitvoering van het gebouw terugverdiend te worden. Maar ook in de uitvoering moeten extra kosten worden 
gemaakt. De twee grootste kostenposten zijn: de productie van een hijshulpmiddel dat de elementen in lucht 
kan kantelen omdat deze op de zijkant op de dieplader worden aangevoerd. Daarnaast dienen de extra 
voegen boven- en onder de nok te worden aangegoten.  
 
Al deze extra kosten dienen middels de drie volgende onderdelen terugverdiend te worden: 
− De helft minder randbeveiliging hoeft te worden gehuurd en aangebracht. Per verdieping moet maar om 

het ene stramien een prefab gevelelement worden gepositioneerd.  
− Het te lood stellen van het element gaat sneller omdat in de vloer niet geboord hoeft te worden voor de 

bevestiging van de schoor op de vloer. Daarnaast worden de beide hulpmiddelen gelijktijdig 
aangebracht. Hierdoor kan het element losgepikt worden van de kraan nog voordat het element te lood 
wordt gesteld. Bij de “standaard” elementen moeten de schoren na elkaar worden aangebracht. Het 
element wordt dan ook pas losgepikt van de kraan nadat de tweede schoor is bevestigd. 
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− Vaak loopt het aanbrengen van de druklaag een aantal verdiepingen achter op de montage van de 
prefab vloer- en gevelelementen. Door het ontbreken van de schoren bij het in VHV stapelen ontstaan er 
drie voordelen.  
Ten eerste ontstaat er een obstakelvrije vloer, waardoor eerder begonnen kan worden met het 

aanbrengen van de installaties onder de vloer. Bij de overige twee stapelwijzen kan hiermee pas 
begonnen worden als de schoren zijn verwijderd. Door de schoren kunnen de rolsteigers van de 
verschillende installateurs niet vrij over de verdiepingsvloer verplaatsen.  
Ten tweede is het aanbrengen van de druklaag eenvoudiger omdat de verbinding van de schoor aan 

de vloer niet in de weg zit tijdens het storten van de druklaag.  
Ten derde als de druklaag tevens de afwerklaag is dan moet de bovenzijde van de vloer monoliet 

worden afgewerkt. Door het ontbreken van de schoren hoeven de vlinderapparaten niet tussen de 
schoren te manoeuvreren.  

13.2 Aanbevelingen 

13.2.1 Aantrekkelijker maken van deze stapelwijze 

Door het verlagen van de extra kosten die ontstaan door het in VHV stapelen kan deze stapelwijze misschien 
wel een alternatief gaan vormen voor de overige twee stapelwijzen. De twee verschillen waarbij de grootste 
extra kosten gemaakt moeten worden zijn de nokverbinding en de in te storten voorzieningen (zie tabel 12.4 
op pagina 119). Deze kostenposten kunnen verlaagd worden. 

De nokverbinding niet toepassen ter plekke van de langsgevels zolang deze voor de stabiliteit niet 
noodzakelijk is. Bij het fictieve gebouw (57,6 (l) x 14,4 (b) x 36 (h)) kan bij de langsgevels de nokverbinding 
achterwegen gelaten worden. Doordat de noodzakelijke nokverbinding alleen toegepast wordt bij de 
kopgevelelementen, dalen de gemiddelde kosten voor de nokverbinding per element. De langsgevels 
bestaan uit 176 gevelelementen, tegenover maar 44 kopgevelelementen. De gemiddelde prijs van een 
nokverbinding zal hierdoor dalen van € 60 naar € 12 (= (€ 44 · 60) / 220). Door het weglaten van de nok 
ter plekke van de langsgevels moeten de trekbanden dienst gaan doen als tweede draagweg.  
 
Bij de langsgevelelementen kan voor de positionering van de bovenzijde van de elementen het hulpmiddel 
voor op de bovenzijde van de kopgevelelementen worden toegepast. Hierdoor kan de sparing in de eerste 
nok achterwegen worden gelaten (zie § 11.3.2). Dit levert een besparing op van € 4 per element.  
De extra kosten voor in te storten voorzieningen daalt hierdoor van € 29 naar € 25. 
 
De totale extra kosten verbonden aan de elementen voor het in VHV stapelen dalen hierdoor van € 93 naar 
€ 41 (= € 12 + € 25 + € 4). Per verdieping zijn dan de extra kosten door de aanpassingen aan de 
elementen € 820 (= € 41 · 20 (aantal te monteren elementen per verdieping)) tegen € 1860 (= € 93 · 20) 
voorheen. 

13.2.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

Exacte kostenverschillen bepalen 
Om exact te kunnen bepalen of het in VHV stapelen een alternatief is moeten de kostenverschillen tussen de 
montage van in VHV gestapelde gevelelementen en de “standaard” elementen worden bepaald. Bekend 
dienen namelijk te zijn de kosten voor de verschillende hulpmiddelen én de bewerkingstijden van de 
verschillende handelingen. 

Vergelijking voor gebouwen met andere afmetingen 
Het zou interessant zijn als voor gebouwen met andere afmetingen een kostenvergelijking wordt gemaakt 
tussen de verschillende stapelwijzen. Bij gebouwen met een grotere slankheid moet vanwege de stabiliteit 
ook bij het verticaal stapelen van de prefab gevelelementen een verbinding toegepast worden. Dit zorgt voor 
een andere uitgangssituatie bij het vergelijken van de verschillende stapelwijzen.
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Conclusies en aanbevelingen 

Onderzoek aan de nok 
De manier waarop de horizontale wapening het beste kan worden verankerd. Bij grote verticale belastingen 
op de nok ontstaat een groot moment in de nok. De trekkracht uit het moment wordt opgenomen door de 
horizontale wapening. Deze dient vervolgens de trekkracht over te dragen aan het beton. Om deze grote 
trekkracht over te kunnen dragen is een verankeringslengte nodig die groter is dan de lengte van de nok. 
Het gevolg hiervan is dat bijvoorbeeld de horizontale wapening omgebogen moet worden, verticaal of 
horizontaal. De buigstraal van de wapening dient minimaal een bepaalde waarde te hebben omdat anders 
het beton ter plekke van de bocht bezwijkt.  

Het effect van de deuvelwerking van vloeren en trekband 
Uit § 5.2 blijkt dat de deuvelwerking van de vloeren en de trekband achter de gevel verwaarloosbaar is. Dit 
komt niet overeen met het feit dat voor gebouwen tot circa tien verdiepingen in veel gevallen juist de 
trekband de afschuifbelasting moet overdragen tussen de gevelelementen. Daarnaast dienen de 
verplaatsingen die in de verticale voegen optreden ook door de vloer gevolgd te worden omdat deze met de 
wanddelen verbonden is. Deze vervormingen zullen door de vloer tegengewerkt worden omdat de vloer 
afschuifbelastingen opneemt.  

Invloed van de afschuifstijfheid van de horizontale voegen 
Interessant is het om te bepalen wat de invloed is van de aanwezigheid van een horizontale voeg, tussen de 
elementen, op de vervorming van de gehele constructie. Dit aspect is in dit onderzoek niet meegenomen. 
Door prefab gevelelementen in VHV te stapelen vermindert het aantal horizontale voegen met de helft. Het 
zou kunnen zijn dat het verschil tussen de vervorming van een gevel opgebouwd uit in VHV en in HHV 
gestapelde elementen daardoor kleiner wordt. 
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Lijst met symbolen 

Latijnse kleine letters 
f’b Rekenwaarde van de druksterkte van beton  
f’ck  Karakteristieke druksterkte 
f’m Rekenwaarde van de druksterkte van de voegmortel 
f’v Rekenwaarde van de sterkte van de mortel voegverbinding 
k Translatie veerstijfheid fundering 
kn Translatie veerstijfheid van de koppeling tussen de elementen op verdieping n 
kb Breedte van het oplegvlak 
kl Lengte van het oplegvlak 
l Lengte; theoretische overspanning 
lv Verankeringslengte  
r Buigstraal van de wapening 
z Inwendige hefboomsarm 

Latijnse hoofdletters 
A Algemene aanduiding voor oppervlak 
E’b Elasticiteitsmodulus van beton 
Es Elasticiteitsmodulus van staal  [N/mm²] 
F Algemene aanduiding voor kracht (belasting) 
K Afschuifstijfheid in de voeg, loodrecht op de voeg 
L Dagmaat 
M Algemene aanduiding voor moment 
Md Rekenwaarde van het buigend moment in de uiterste grenstoestand 
Mrep Buigend moment in de bruikbaarheidsgrenstoestand  [kN/m] 
Mr Buigend moment waarbij scheurvorming optreedt 
Mu  Uiterst opneembaar buigend moment (breukmoment)  [kN/m] 
Nmin Minimale normaalkracht in een kanaalplaatvloer (druk negatief) 
Nmax Maximale normaalkracht in een kanaalplaatvloer (trek positief) 
P Puntlast  
Vd Rekenwaarde van de dwarskracht 
Vu Uiterst opneembare dwarskracht  
Ux; max  Maximale horizontale verplaatsing    

Uy; max Maximale verticale verplaatsing 
W Weerstandsmoment 

Griekse letters 
λv Dwarskrachtslankheid 
ρ Soortelijk gewicht 
σ’bmd Gemiddelde betondrukspanning 
σbmd Gemiddelde betontrekspanning 
σvoeg; H; min   Minimale normaalspanning ┴ op de horizontale voegen (druk negatief)  
σvoeg; H; max  Maximale normaalspanning ┴ op de horizontale voegen (druk negatief) 
σyy  Normaalspanning in verticale richting (yy)  
σyy; min     Minimale waarde van de normaalspanning in verticale richting (yy) 
σyy; max     Maximale waarde van de normaalspanning in verticale richting (yy) 
σxx; max     Maximale waarde van de normaalspanning in horizontale richting (xx) 
τgem; hor; max  Maximale gemiddelde schuifspanning in een horizontale snede 
τgem; vert; max  Maximale gemiddelde schuifspanning in een verticale snede 
τd Rekenwaarde van de optredende schuifspanning 
τn Aandeel van de normaalkracht in de schuifsterkte 
τnom Nominale breukschuifspanning 
τs Opneembare schuifspanning door dwarskrachtwapening 
τu Totale uiterst opneembare schuifspanning 
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[N/mm²] τ1 Grenswaarde van de schuifspanning zonder dwarskrachtwapening 
[N/mm²] τ2 Grenswaarde van de schuifspanning met dwarskrachtwapening 

[-] µ Wrijvingscoëfficiënt  
[-] υ Dwarscontractiecoëfficiënt  
 [-] ω0 Wapeningspercentage van de buigtrekwapening 

[mm] ∅k Kenmiddellijn betonstaalstaaf 
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Bijlage 1: Tekeningen kantoorgebouw 





1.A Palenplan en plattegrond kantoorgebouw 
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1.B Dwarsdoorsnede van het kantoorgebouw 
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1.C Wandelement voor het verticaal halfsteensverband stapelen 
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1.D Het “standaard” wandelement 
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Modellering van de constructie 

2.A Type schematisering 
Het gebouw heeft drie dimensies en verticale vlakken die loodrecht op elkaar staan (wanden / gevels) en 
daarnaast horizontale vlakken (vloeren). De gevels die als stabiliserende elementen worden toegepast 
hebben in één richting duidelijk kleinere afmetingen dan in de overige twee richtingen. Er mag daarom 
worden aangenomen dat de constructie zich als een dunwandige constructie gedraagt. Hetzelfde geldt voor 
de vloeren, welke zich als platen zullen gedragen. Dit onderzoek richt zich op het constructieve gedrag van 
de maatgevende stabiliserende (kop)gevels van het gebouw. Zowel het constructieve gedrag van alleen de 
kopgevel als het gedrag van de kopgevel ten gevolge van de samenwerking met de langsgevels (shear-leg 
effect) wordt onderzocht.  
 
Doordat de constructie opgevat kan worden als een dunwandige constructie, kan deze opgebouwd worden 
uit 2D (schijf)elementen.  
De invloed van de langsgevels op het constructieve gedrag van de kopgevels kan ook door middel van een 
2D schematisering onderzocht worden. De belangrijkste reden om dit in een 2D-model te onderzoeken is de 
kleinere rekencapaciteit (850 mB) die nodig is ten opzichte van een 3D-model (4000 mB). Tevens is een 2D-
model overzichtelijker. 
 
De gevelelementen kunnen op twee manieren worden geschematiseerd namelijk als raamwerken of als 
schijven met openingen hierin. Uit de literatuur is onduidelijk welke manier van schematiseren nu de beste en 
snelste oplossing geeft (Stufib 2003). Hier wordt ervoor gekozen om de gevelelementen te schematiseren als 
schijven met openingen.  
Hiervoor zijn twee redenen: ten eerste kunnen de effecten van schijfwerking op deze manier beter 
weergegeven worden dan bij een schematisering door middel van raamwerken. 
Ten tweede vanwege de relatief lage slankheid van de verticale stijlen en horizontale regels (Bennink 1999). 
De slankheid van de stijlen wordt gedefinieerd als de breedte / hoogte, die van de horizontale regels als de 
hoogte / lengte van de regels.  
De slankheid van de buitenstijlen in het wandvlak is (300 (b) / 1500 (h)) 
1/5 (zie Fig. 2.1). Door deze relatief hoge slankheid is er meer sprake van 
een stijl die op buiging wordt belast dan van een wanddeel. 
De slankheid van de onderregel is (900 (b) / 1200 (l)) 3/4  en die van de 
bovenregel is (1200 (h) / 1200 (l)) 1. De regels kunnen beschouwd worden 
als wandliggers, die vanwege de relatief hoge stijfheid nauwelijks zullen 
vervormen, in plaats van als balken. 
 
De stijlen en regels van de schijven worden apart gemodelleerd zodat 
eenvoudig lokale aanpassingen aan het model kunnen worden gedaan. 
 
Het onderzoek naar de stabiliteit van de dragende prefab 
binnenspouwbladen richt zich op het 1e orde (vervormings) gedrag van de 
constructie (geometrisch lineair). Daarnaast wordt aangenomen dat het 
beton zich lineair- elastisch gedraagt. Kortom de modellen worden 
berekend door middel van een 1e orde berekening op basis van de l
elasticiteitstheorie. 

Fig. 2.1: aanzicht van het 
element voor het stapelen in 
verticaal halfsteensverband. 

ineaire-
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Modellering van de constructie 

2.B Materiaaleigenschappen 
De prefab binnenspouwbladen en vloeren van dit fictieve gebouw zijn uitgevoerd in betonkwaliteit B65.  
Voor de bepaling van de vervormingen ten gevolge van de belastingcombinatie wind wordt gebruik gemaakt 
van de korte duur elasticiteitsmodulus E’b (38500 N/mm²). De elasticiteitsmodulus wordt niet gereduceerd 
voor elementen waarvan σyy een trekspanning is (> 0 N/mm²).  
 
De volgende materiaaleigenschappen van betonkwaliteit B65 worden in dit onderzoek gehanteerd: 
ρ  = 25 kN/m³     ν  = 0,2 
f’b = 39 N/mm²     E  = 38500 N/mm² 

2.C Keuze voor onderzoek van de kopgevel 
Het constructieve gedrag van de kopgevel wordt onderzocht omdat deze maatgevend is in de stabilisering 
van het gebouw. De kopgevel heeft namelijk een grotere slankheid (36,0 (h) / 14,4 (l) = 2,5) dan de 
langsgevel (36,0 (h) / 57,6 (l) = 0,63). Daarnaast moeten de beide kopgevels weerstand bieden tegen een 
grotere windbelasting, namelijk die op de langsgevels van het gebouw, dan de beide langsgevels (zie Fig. 
2.2).  
Als de beide kopgevels de stabiliteit van het gebouw in dwarsrichting (y-richting) kunnen waarborgen dan 
betekent dit automatisch dat ook de stabiliteit van het gebouw in de andere richting voldoet. Andersom geldt 
deze wetmatigheid niet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Windbelasting op de langsgevel 

X 

Y 

57,6 m

 14,4 mX 

Y 

qwind

Fig. 2.2: windbelasting op de langs- en kopgevel. 

qwind

Windbelasting op de kopgevel 
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2.D Koppeling van de langsgevel aan de kopgevel 
Door de koppeling van de kopgevels met de langsgevels zal de axiale vervorming van de buitenste stijlen 
van de kopgevel belemmerd worden. Het gevolg hiervan is dat de langsgevels zullen meewerken bij het 
opnemen van de horizontale belasting op de kopgevels. Hierdoor zullen de normaalkrachten in de buitenste 
kolommen van de kopgevels worden gereduceerd. (Stupré 1981). De samenwerking tussen de kopgevel en 
langsgevels wordt niet alleen veroorzaakt door de schijfwerking van de vloer en de trekband maar ook door 
de stapelwijze van de hoekelementen.  
In de komende paragraaf zal de krachtswerking in gevelbuisconstructies kort behandeld worden. Vervolgens 
zullen de hoekverbindingen voor de verschillende stapelwijzen in § 2.D.b t/m 2.D.d aan bod komen. In § 
2.D.e wordt de schematisering van de hoekverbinding behandeld. 

2.D.a Krachtsverdeling in gevelbuisconstructies 

Bij een gevelbuis wordt de windbelasting in eerste instantie vanuit de gevel door de stijve vloeren op de 
lijfgevels overgedragen. Doordat de constructie hierdoor uitbuigt ontstaan in de lijfgevels buigende 
momenten waarbij de kolommen in de gevel zullen verlengen of verkorten. Hierdoor ontwikkelen zich in de 
kolommen normaalkrachten die het uitwendige windmoment als normaalkrachtparen zullen compenseren. 
Om dit mechanisme mogelijk te maken is het echter wel noodzakelijk dat in de gevel verticale dwarskrachten 
tussen de kolommen overgedragen kunnen worden. In een gevelbuis moeten de regels van de 
(gevel)elementen hiervoor zorgen. Ook voor het activeren van de flensgevels is de overdracht van verticale 
dwarskrachten tussen de lijf- en flensgevels noodzakelijk. 

Ideale buiswerking 
In een ideale situatie waarin de regels van de gevels oneindig stijf zijn, is de grootte van de normaalkracht in 
de kolommen rechtevenredig met de afstand van de kolommen tot aan de neutrale lijn van de buis (lineair 
verloop). Vlakke doorsnede (hier de regels en de vloeren) blijven vlak. Door de overdracht van 
dwarskrachten tussen de lijf- en flensgevels is de normaalkracht in de kolommen van de flensgevels over de 
gehele breedte gelijk. 

Shear-lag effect 
Kenmerkend voor de krachtswerking in een gevelbuisconstructie is dat deze afwijkt van de ideale 
buiswerking. De normaalkracht in het midden van de gevels is kleiner dan men op basis van een lineair 
verloop zou mogen verwachten (zie Fig. 2.3). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de regels in de gevels 
niet oneindige stijf zijn en dus een deel van de dwarskracht niet kunnen overdragen. Dit wordt het shear-lag 
effect genoemd.  
Hoe minder stijf de regels zijn des te groter het shear-lag effect zal zijn. Om toch evenwicht te kunnen maken 
met het uitwendige windmoment zal de normaalkracht in de hoekkolommen moeten toenemen. Dit heeft als 
gevolg dat de krachten in de hoeken van het gebouw groter worden dan men op basis van een lineaire 
verdeling kan verwachten. Ook zal als gevolg van het shear-lag effect de uitbuiging van de top van het 
gehele gebouw toenemen.

 
Fig. 2.3: verdeling van normaalspanningen in een gevelbuis met en zonder het shear-lag effect 
(Falger 2003). 
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2.D.b Hoekverbinding bij het verticaal halfsteensverband  

Bij het in VHV stapelen van de gevelelementen dient ook de stabiliteit bepaald te worden bij een 
samenwerking van de langsgevels met de kopgevel. Bij deze modellen wordt in eerste instantie geen 
verticale voegverbinding toegepast. Eerst dient onderzocht te worden of het noodzakelijk is dat er een 
verbinding tussen de elementen in de verticale voeg wordt aangebracht.  
Voor de samenwerking van de langsgevels met de kopgevel zijn hieronder een tweetal hoekverbindingen 
ontworpen. Bij beide opties worden de elementen per verdieping gekoppeld. Deze beide oplossingen zijn 
niet de definitief ontworpen hoekverbindingen die toegepast worden bij deze stapelwijze. Voor de definitieve 
hoekverbinding zie hoofdstuk 7 uit het verslag. Deze hoekverbindingen zijn alleen gebruikt om een indicatie 
te krijgen van wat de invloed is van de langsgevels op de stabiliteit van een kopgevel. 

Optie A 
Bij deze optie wordt in de bovenste helft van elk element een uitsparing gemaakt voor de koppeling met het 
andere hoekelement (zie Fig. 2.4). Het nadeel van deze verbinding is dat boven de linker raamopening een 
uitkraging ontstaat met een lengte van 1250 mm. Deze uitkraging moet de verticale belasting op de 
bovenregel dragen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A 
Isometrische projectie 

 

Uitkraging 

Kopzijde element  
aansluitende gevel 
 

 Langsgevel Kopgevel 

Uitvergroting hoekverbinding A Uitkraging van de linker 
bovenregel. 

 

Optie B 

Fig. 2.4: koppeling van de elementen per verdieping met een uitsparing in de bovenste helft van het 
element. 

Optie B 
Bij deze optie wordt de uitsparing gemaakt in de onderste helft van elk element (zie Fig. 2.5 op de volgende 
pagina). Het nadeel van de uitkraging van de linker bovenregel is verdwenen. Hiervoor in de plaats komt 
halverwege de hoogte van het element aan de linkerkant een tandoplegging. In de middenregel moet 
ophangwapening worden aangebracht, die de trek in de verticale richting, direct achter de tandoplegging 
opneemt. 
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De hoekverbinding van optie B is gunstiger omdat ter plekke van de linker bovenregel geen uitkraging 
aanwezig is.  

Tandoplegging en 
ophangwapening 
 

 
Kopzijde element 
aansluitende gevel 
 Uitkraging van de linker 

bovenregel. 

 
Uitvergroting hoekverbinding A 

Langsgevel Kopgevel 

Fig. 2.5: koppeling van de elementen per verdieping met een uitsparing in de onderste helft van het 
element. 

 A 
Isometrische projectie 

2.D.c Hoekverbinding bij het verticaal stapelen 

Bij het verticaal stapelen van de elementen worden de hoekelementen om de ene verdieping doorgezet (zie 
Fig. 2.6). 
 

 

Langsgevel Kopgevel 

Uitvergroting hoekverbinding A 
Fig. 2.6: hoekverbinding bij het verticaal stapelen van de elementen. 

A 
Isometrische projectie 
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2.D.d Hoekverbinding bij het horizontaal halfsteensverband 

Bij het in HHV stapelen van de gevelelementen worden de hoekelementen om de ene verdieping doorgezet 
(zie Fig. 2.7). 
 

 A  
Kopgevel 

Uitvergroting hoekverbinding A 
Fig. 2.7: hoekverbinding bij het in HHV stapelen van de elementen. 

Isometrische projectie 

Langsgevel 
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2.D.e Schematisering hoekverbinding 

Voor een aantal modellen is een kopgevel met aan beide zijdes een halve langsgevel gemodelleerd. Door 
de hoekverbinding van de gevelelementen van de kopgevel met de langsgevels ontstaat het 
gevelbuisprincipe. Deze samenwerking van de langsgevels met de kopgevel is in het 3 dimensionale vlak. 
Deze hoekverbinding moet vertaald worden naar het 2 dimensionele vlak (zie Fig. 2.8 en 2.9).  

 

Y 

X 

+ +

Halve langsgevel Kopgevel Halve langsgevel 
Fig. 2.8: aanzicht van een kopgevel met aan weerszijden een halve langsgevel 

 

A

Halve langsgevel Kopgevel Halve langsgevel 
Fig. 2.9: schematisering van de constructie voor modellering 

Fig. 2.10: detail A, aansluiting van de 
langsgevel met de kopgevel. 

 

N

Nokoplegging 

Koppelstaaf tussen langs- en 
kopgevel alleen normaalkracht 

Vert. voeg tussen 
de gevels 10 mm 

Langsgevel Kopgevel 
Het koppelen van de langsgevels aan de kopgevel is gebeurd 
door de hoekstijlen van de beide gevels aan de onder- en 
bovenzijde met elkaar te verbinden door middel van een 
verticale koppelstaaf (zie Fig. 2.10). Deze koppelstaaf bevindt 
zich in de horizontale voeg onder en boven de hoekstijlen. 
Deze staaf kan alleen een normaalkracht overbrengen, kracht 
in y-richting. Hierdoor vervormen de beide langsgevels niet in 
de x-richting, ten gevolge van een windbelasting op de 
kopgevel. De koppelstaaf, werkend als een pendelstaaf, heeft 
een lengte van 20 mm gelijk aan de hoogte van de 
horizontale voeg en een doorsnede van 250 x 250 mm. Deze 
doorsnede komt overeen met de dikte van de gevelelementen. 
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Voor de E-modulus van de koppelstaaf is 38500 N/mm² genomen. Dit is in overeenstemming met de E-
modulus van de prefab gevelelementen die vervaardigd zijn in een betonkwaliteit B65.  
Doordat de koppelstaaf alleen een normaalkracht kan overdragen is het niet belangrijk op welke manier de 
staaf aan de 2D-schijfelementen is verbonden, scharnierend of momentvast. 

2.E Schematisering van de voegen 
Zowel de horizontale als verticale voegen zijn belangrijke onderdelen van geprefabriceerde constructies. De 
schematisering van het gedrag van de voegen speelt een belangrijke rol in dit onderzoek Hieronder zal als 
eerste de schematisering van de horizontale voegen toegelicht worden en vervolgens die van de verticale 
voegen. 

2.E.a Schematisering van de horizontale voegen 

De horizontale voegen van de geprefabriceerde constructies, die in dit onderzoek worden beschouwd, 
worden voorzien van stekken en gains en aangegoten met krimparme gietmortel, kwaliteit K70 (zie Fig. 
2.11). Dit houdt in dat de eigenschappen van de mortel (druksterkte en stijfheid) na verharding vergelijkbaar 
zijn met die van het omringende beton (B65). 
De voegen tussen de stijlen worden gevuld met krimparme gietmortel. De openingen tussen de regels 
worden gevuld met een brandwerend materiaal. 
 
Ten gevolge van de windbelasting kan er trek in de gevelelementen optreden. Alleen door middel van een 
stekverbinding kunnen trekkrachten overgedragen worden aan de onderliggende elementen. In Esa Prima 
Win wordt dit geschematiseerd door alleen de stijlen momentvast met elkaar te verbinden (zie Fig. 2.12). In 
de horizontale voeg ter hoogte van de raamopeningen wordt een open voeg van 20 mm geschematiseerd. 
In Bijlage 10.B zijn de maatafwijkingen van de verschillende voegen berekend. 
 
Het momentvast schematiseren van de elementen boven en onder de voeg komt niet overeen met de 
werkelijkheid. De geprefabriceerd delen zijn aan de onder- en bovenkant glad afgewerkt, hierdoor zal er 
nauwelijks aanhechting plaatsvinden tussen de gietmortel en de elementen. Met als gevolg dat de 
afschuifstijfheid gereduceerd wordt. Hetzelfde geldt voor de opneembare trekspanning in de voeg, deze is 
zonder aanhechting nihil. Deze trekkracht kan alleen door de stekken in de voeg opgenomen worden (Stufib 
2003). 

 
Fig. 2.12: modellering horizontale en v
voegverbindingen. 

erticale 
X 

Y 

Koppelstaaf modellering kpv 

N 
V 

M 

N 

V 

M 

N 

Nokoplegging, aangrijpen 
belastingen 

Open voeg 

Open voeg 

 

open voeg 

open voeg 

stekken 

Fig. 2.11: horizontale en verticale 
voegverbinding tussen de elementen. 
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2.E.b Schematisering van de verticale voegen 

Bij de drie verschillende manieren van stapelen van de prefab binnenspouwbladen ontstaan verticale voegen 
tussen de elementen (zie Fig. 2.11 op de vorige pagina). Bij het in HHV stapelen verspringen deze voegen, 
bij de overige twee stapelwijzen niet.  
 
In de praktijk worden de elementen die in verticale richting naast elkaar staan ter plekke van de 
verdiepingsvloeren aan elkaar gekoppeld. Bij de kopgevels gebeurt deze koppeling door middel van een 
kanaalplaat en een trekband. Deze kanaalplaat wordt door middel van een viertal “hamerkop”verbindingen 
aan de kopgevel bevestigd. Daarnaast is in de voeg tussen de kanaalplaat en de prefab gevelelementen een 
trekband aanwezig. Bij de langsgevel wordt deze koppeling alleen bewerkstelligd door middel van de 
trekband die tussen de elementen en de kanaalplaatvloer loopt. Ten gevolge van deze trekband kunnen ter 
plekke van een verticale voeg, normaal- en beperkte schuifkrachten overgedragen worden tussen de 
elementen aan weerszijden van de voeg. Bij het in HHV stapelen is deze constructieve voegverbinding niet 
noodzakelijk omdat de elementen boven en onder de voeg deze schuifbelasting op kunnen nemen. 
 
In dit onderzoek wordt de deuvelwerking van de kanaalplaatvloer en de trekband niet meegenomen. Dit om 
een duidelijk inzicht te krijgen in wat de invloed is van het in VHV stapelen van prefab binnenspouwbladen 
op het constructieve gedrag van een gebouw. Daarnaast kan hierdoor een vergelijking worden gemaakt 
tussen de drie verschillende stapelwijzen. Bij de modellering wordt een open verticale voeg tussen de 
elementen geschematiseerd van 20 mm. De maatafwijkingen van de breedte van de verticale voeg is 
berekend in Bijlage 10.B.a 

2.F De invloed van de vloer op het gedrag van de constructie 
Bij de langsgevels bevindt zich tussen de prefab binnenspouwbladen en de kanaalplaatvloer een smalle 
stortstrook met ringwapening. “Deze smalle stortstrook met ringwapening heeft een geringe 
dwarskrachtcapaciteit maar biedt hierdoor toch weerstand tegen het verticale verplaatsingsverschil van naast 
elkaar gelegen wandelementen. Door de aanwezigheid van de vloeren zijn er deuvels aanwezig die zich 
verzetten tegen het verticale verplaatsingsverschil. Deze deuvels zullen krachten opnemen en de 
spanningsverdeling in de wandelementen beïnvloeden en de horizontale verplaatsingen doen afnemen.” 
(Bennink 1999). “Als bij het aanbrengen van de belastingen al rekening mee gehouden wordt met het 
belastingverdelende effect dat van de vloer uitgaat dan mag verondersteld worden dat de invloed van de 
vloer relatief klein is.“(Faessen 2000). De vloer spreidt de schuifbelasting ten gevolge van de windbelasting 
over de breedte van de constructie. Hierdoor wordt de windbelasting dan ook als een horizontale lijnlast per 
verdieping op vloerniveau aangebracht. 
 
De kanaalplaatvloer wordt door middel van een “hamerkop”verbinding bevestigd aan elk prefab 
binnenspouwblad van de kopgevel (zie Fig. 2.14 op de volgende pagina). Door deze vier verbindingen aan 
de kopgevel kan verondersteld worden dat de 
schuifbelasting ten gevolge van de windbelasting 
gelijkmatig verdeeld wordt over de lengte van de 
kopgevel.  

 X 

Y 

Koppelstaaf modellering kpv 

N 

Nokoplegging, aangrijpen 
belastingen 

Open voeg 

M 

V 

N 

Open voeg 

De kanaalplaatvloer wordt geschematiseerd als een 
horizontale staaf in de verticale voeg, die de beide 
gevelelementen aan elkaar koppelt en alleen een 
normaalkracht kan overdragen, kracht in x-richting (zie 
Fig. 2.13). Verticale krachten (y-richting) kunnen door 
deze koppelstaaf niet overgedragen worden, met als 
gevolg dat deze staaf geen invloed heeft op de stabiliteit 
van de gevels. Dus er is geen deuvelwerking van de 
vloer. Deze koppelstaaf heeft een doorsnede van 250 x 
250 mm en E’b is 38500 N/mm². Deze 250 mm komt 
overeen met de dikte van de prefab binnenspouwbladen.  

Fig. 2.13: modellering kanaalplaatvloer. 
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Hamerkopsparing 

Kanaalplaatvloer (320 mm) 

AA 

Aanzicht kopgevel 

Doorsnede A – A, bovenaanzicht aansluiting kanaalplaatvloer op de kopgevel 

Fig. 2.14: aanzicht en doorsnede van de aansluiting van een kanaalplaatvloer op de prefab kopgevel. 

Bij de modellen waar alleen de kopgevel wordt geschematiseerd wordt aangenomen dat de belasting op de 
vloer, eigen gewicht vloer en veranderlijke belasting, over een lengte van 0,5 m wordt afgedragen naar de 
kopgevels door middel van deze “hamerkop”verbindingen (zie Fig. 2.15).  
Bij de modellen waar een kopgevel en een gedeelte van de beide langsgevels wordt geschematiseerd wordt 
de gehele belasting op de vloer afgedragen naar de langsgevels. 

Fig. 2.15: bij alleen een modellering van de kopgevels wordt de belasting op de vloer over een lengte 
van 0,5 m afgedragen naar de kopgevels. 

X

Y

afdracht van de vloerbelasting over 0,5 m naar de kopgevel 
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Bij de langsgevel wordt de kanaalplaatvloer door 
middel van stekeinden gekoppeld aan de prefab 
gevelelement (zie Fig. 2.16). Dit stekeind bevindt zich 
in de horizontale voeg tussen de kanaalplaten. 
Daarnaast wordt dit stekeind aangebracht in de 
neutrale lijn van de kanaalplaatvloer zodat er geen 
toevallige inklemming kan ontstaan. Deze toevallige 
inklemming is niet wenselijk omdat een 
kanaalplaatvloer geen tot onvoldoende 
bovenwapening heeft. Zoals uit Bijlage 6.B blijkt is een 
gewapende druklaag niet noodzakelijk omdat de 
schuifspanning in de horizontale voegen tussen de 
vloerplaten (τd = 0,062 N/mm²) kleiner is dan τ1 = 
0,10 N/mm².  

Fig. 2.16: doorsnede van de aansluiting van de 
kanaalplaatvloer op de langsgevel. 

Kanaalplaatvloer 

Koppeling kpv - gevelelement 

Prefab gevelelement langsgevel 

Trekband 4 Ø 16 mm 

 
 
 

2.G Het aanbrengen van belastingen 
In de komende paragraaf zal iets verteld worden over hoe de horizontale- en verticale belastingen op de 
constructie zijn aangebracht en tevens iets over de gegenereerde belastingcombinaties. Voor de 
berekeningen van de verschillende belastingen zie de Bijlagen 3.A t/m 3.D. 

2.G.a Verticale belastingen 

Belastingen uit de gevel 
De belasting ten gevolge van het eigen gewicht van het binnenspouwblad en de gevelbekleding werkt als 
een vlakbelasting in verticale richting. De prefab betonnen binnenspouwbladen hebben een dikte van 250 
mm en een eigen gewicht van 4,83 kN/m². 
 
Als gevelbekleding voor het fictieve gebouw is gekozen voor metselwerk (1,7 kN/m²) en de gevelopeningen 
bestaan uit kozijnen met dubbel glas (1,0 kN/m²). 27 % van de gevel bestaat uit gevelopeningen, hierdoor 
wordt pg; gevel; rep 1,5 kN/m². 

Belastingen uit de vloeren 
De permanente belasting die op de vloeren rust bestaat uit het eigen gewicht van de kanaalplaatvloer, een 
druklaag, een vloerafwerking, scheidingswanden, een plafond en de leidingen die aan de vloer hangen. 
De vloeren worden opgelegd op een oplegnok aan de langsgevel. De verticale belastingen uit de vloer 
zullen daardoor als een verticale lijnlast op de gevel werken en aangrijpen op de hoogte van de oplegnok 
(zie Fig. 2.17). De belasting uit de vloeren is voor iedere verdieping gelijk met uitzondering van de dakvloer. 
 
Als veranderlijke vloerbelasting is aangenomen die voor kantoren in de algemene toegankelijkheidssector, 
namelijk prep = 3,0 kN/m².

qverticaal

 
Fig. 2.17: verticale belasting aangebracht op de kopgevel ter hoogte van de nokoplegging. 
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2.G.b Horizontale belastingen 

De windbelasting op de langsgevels wordt via de vloeren overgedragen naar de kopgevels. Deze 
windbelasting zal dan ook op de hoogte van waar de oplegnok zit aangrijpen. Doordat in de modellen geen 
vloer geschematiseerd is wordt de horizontale belasting gelijkmatig verdeeld over de lengte van de kopgevel 
(zie Fig. 2.18). Het aanbrengen van een grote puntlast op de gevelelementen kan namelijk grote lokale 
vervormingen en spanningsconcentraties veroorzaken die niet gewenst zijn.  
Voor de berekening van de windbelasting zie Bijlage 3.B en 3.C. 

 

qhorizontaal

Fig. 2.18: verticale belasting aangebracht op de kopgevel ter hoogte van de nokoplegging. 

2.G.c Belastingcombinaties 

De verschillende belastingcombinaties die hier onderzocht worden zijn: 

De uiterste grenstoestand 
1. 0,9 · perm. belasting vloer + 0,9 · gewicht gevel + 1,5 · windbelasting. 
2. 0,9 · perm. belasting vloer + 0,9 · gewicht gevel + 1,5 · ver. belasting vloer (φ = 0,5) + 1,5 · 

windbelasting.  
3. 1,2 · perm. belasting vloer + 1,2 · gewicht gevel + 1,5 · ver. belasting vloer (φ = 0,5) 
4. 1,2 · perm. belasting vloer + 1,35 · gewicht gevel (niet maatgevend).  

De gebruikstoestand 
1. 1,0 · perm. belasting vloer + 1,0 · gewicht gevel + 1,0 · windbelasting. 
2. 1,0 · perm. belasting vloer + 1,0 · gewicht gevel + 1,0 · ver belasting vloer (φ = 0,5) 
 
De veranderlijke dakbelasting en de sneeuwbelasting zijn niet maatgevend en worden daarom in dit 
onderzoek niet meegenomen. 

2.H Randvoorwaarden ter plaatse van de fundering 
Het blijkt dat voor dit type gebouw, met 10 verdiepingen (36 m) waarbij de stabiliteitsconstructie bestaat uit 
een gevelbuisconstructie, de invloed van de rotatiestijfheid van de fundering op de totale uitbuiging van het 
gebouw ongeveer 30% is (Atçeken, 1997) Maar of dit ook voor dit gebouw geldt met de drie verschillende 
stapelwijzen valt te betwijfelen. Door de manier van koppelen van de langsgevel met de kopgevel (zie §2.D) 
is niet met zekerheid vast te stellen of hier sprake is van een volledige gevelbuisconstructie. Daarom wordt de 
gehele fundering van het gebouw geschematiseerd. 
 
Ten eerste de funderingsbalk die de krachten uit de bovengelegen constructie verdeeld over de 
paalfundering. De prefab binnenspouwbladen op de begane grond zijn over de gehele lengte momentvast 
verbonden met de funderingsbalk. Dus ook de onderregels zijn verbonden met de funderingsbalk 
Ten tweede worden de funderingspalen geschematiseerd als translatieveren. Hierdoor kan de exacte invloed 
van de rotatiestijfheid van de fundering op het vervormingsgedrag van de constructie bepaald en 
meegenomen worden. Voor het palenplan van het kantoorgebouw zie Bijlage 1.A  
 
De rekenwaarde van de maximale paalpuntweerstand is gesteld op 5 N/mm². De draagkrachtige laagd 
bevindt zich op 15 m diepte. Bij een h.o.h. afstand van de palen van 3,6 m, zijn palen Ø 600 mm nodig. 
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Palen met deze doorsnede behoren niet tot de standaard prefab palen en moeten dan in overleg met de 
fabrikant speciaal geproduceerd worden. Daarom wordt gekozen voor in de grond gevormde palen. 
De minimale h.o.h. puntafstand van de betonnen funderingspalen is 2,2√Apu (COB, 1988). Voor de in de 
grond gevormde palen met een diameter van 600 mm volgt een minimale h.o.h. afstand van 1130 mm. De 
breedte van de funderingsbalk is 2100 mm en de hoogte 800 mm. Deze globale afmetingen zijn bepaald 
aan de hand van (ROI, 2004). 

2.H.a Fundering onder de kopgevel 

Onder de funderingsbalk van de kopgevel zijn per ondersteuning twee funderingspalen nodig. Eén 
funderingspaal heeft een translatie veerstijfheid k van 292 MN/m (zie Bijlage 3.E) Per ondersteuning is de 
veerstijfheid (2 x 292) 584 MN/m. 

 
Fig. 2.19: schematisering van de fundering onder de kopgevel. 

k = 584 Mn/m 

2.H.b Fundering onder de langsgevel 

Onder de funderingsbalk van de langsgevel zijn per ondersteuning drie funderingspalen nodig, k is (3 x 292) 
876 MN/m. Uitgezonderd de laatste twee ondersteuningen, waar maar twee funderingspalen nodig zijn per 
ondersteuning, k is 584 MN/m (zie Bijlage 3.F) Drie palen per ondersteuning zijn nodig vanwege de grote 
verticale belastingen die op de ondersteuningen aangrijpen. De kanaalplaatvloer overspant namelijk van 
langsgevel naar langsgevel. 
 

k = 876 MN/m 
Fig. 2.20: schematisering van de fundering onder de langsgevel. 

 
k = 584 MN/m 
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Modellering van de constructie 

2.I Modelopbouw 
In deze komende vier paragrafen worden de modellen van het in VHV stapelen toegelicht, welke gebruikt 
worden om de invloed te kunnen bepalen van deze stapelwijze op de stabiliteit van het fictieve 
kantoorgebouw. Zoals al eerder vermeld is worden twee modellen gebruikt. Eén model van alleen een 
kopgevel en één model waarbij de langsgevels samenwerken met de kopgevels (zie Fig. 2.21, 2.22). 
Daarnaast is voor het in VHV stapelen ook de stabiliteit van de langsgevel onderzocht (zie Fig. 2.23). 
 

 
Fig. 2.21: model van alleen de kopgevel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ +

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Halve langsgevel Kopgevel Halve langsgevel  
Samenwerking tussen de langsgevels en de kopgevel  

 

 
Halve langsgevel Halve langsgevel Kopgevel 
Modelopbouw met samenwerking tussen de gevels 

Fig. 2.22: model van een kopgevel met twee halve langsgevels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.23: model van alleen de langsgevel. 
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Modellering van de constructie 

2.I.a Kopgevel verticaal halfsteensverband 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Translatieveer in y-richt. 
k = 584 MN/m 

X 

Y

Fundering horizontaal gesteund 

Horizontale voeg tussen de 
regels van 20 mm 

Momentvaste verbinding van de 
penanten 

Modellering nok; 
aangrijpen belastingen 

Verticale voeg tussen de 
elementen van 20 mm 

Koppelstaaf modellering kpv, 
alleen krachtsoverdracht  
in x-richting 
 

B

Model opgebouwd uit 
2D-schijfelementen 

 
Fig. 2.24: Model van de kopgevel van het in verticaal halfsteensverband stapelen. 
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Modellering van de constructie 

2.I.b Kopgevel met twee halve langsgevels verticaal halfsteensverband 
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Fig. 2.25: Model van de kopgevel met aan beide zijde een halve langsgevel van het in 
verticaal halfsteensverband stapelen. 
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Modellering van de constructie 

2.I.c Langsgevel verticaal halfsteensverband 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 2.26: Model van de langsgevel van het in verticaal halfsteensverband stapelen. 
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Modellering van de constructie 

2.I.d Kopgevel verticaal stapelen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.27: Model van de kopgevel van het verticaal stapelen. 

Translatieveer in y-richt. 
k = 584 MN/m 

X 

Y

Fundering horizontaal gesteund 

Horizontale voeg tussen de 
regels van 20 mm 

Momentvaste verbinding van de 
penanten 

Modellering nok; 
aangrijpen belastingen 

Verticale voeg tussen de 
elementen van 20 mm 

Koppelstaaf modellering kpv, 
alleen krachtsoverdracht  
in x-richting. 
 

B 

Model opgebouwd uit 
2D-schijfelementen 
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Modellering van de constructie 

2.I.e Kopgevel met twee halve langsgevels verticaal stapelen 
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Fig. 2.28: Model van de kopgevel met aan beide zijde een halve langsgevel van het 
verticaal stapelen. 
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Modellering van de constructie 

2.I.f Kopgevel horizontaal halfsteensverband 

 

Translatieveer in y-richt. 
k = 584 MN/m 

X 

Y

Fundering horizontaal gesteund 

Horizontale voeg tussen de 
regels van 20 mm 

Momentvaste verbinding van de 
penanten 

Modellering nok; 
aangrijpen belastingen 

Verticale voeg tussen de 
elementen van 20 mm 

Koppelstaaf modellering kpv, 
alleen krachtsoverdracht  
in x-richting. 
 

B

Model opgebouwd uit 
2D-schijfelementen 

 
Fig. 2.29: Model van de kopgevel van het in horizontaal halfsteensverband stapelen. 
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Modellering van de constructie 

2.I.g Kopgevel met twee halve langsgevels in horizontaal halfsteensverband  

X 

Y

Fig. 2.30: Model van de kopgevel met aan beide zijde een halve langsgevel van het in 
horizontaal halfsteensverband stapelen. 
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Modellering van de constructie 

2.I.h Details van de modelopbouw 

Gevelelementen begane grond 
over gehele lengte verbonden 
met funderingsbalk 

Langsgevel Kopgevel 

X 

Y

Gescheiden funderingspalen 

Voeg van 10 mm tussen de 
kop- en langsgevel 

m) 

Funderingsbalk 
langsgevel 
(b=2100 x h= 800 m

Funderingsbalk 
kopgevel 
(b=2100 x h= 800 mm) 
 

 

Fig. 2.31: detail A, onafhankelijke fundering 
voor de kop- en langsgevels. 

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.32: detail B, schematisering horizontale- en 
verticale voegverbinding. Verticale voeg 20 mm 

 

 

Koppelstaaf modellering kpv, 
alleen krachtsoverdracht  
in x-richting.

Modellering nok, aangrijpen 
belastingen 

Hor. voeg tussen de onder- en 
bovenregel 20 mm 

Y 

X 

Momentvaste v
tussen de stijlen 

erbinding 

N 

V 

M 

N 

Fig. 2.33: detail C, aansluiting van de 
langsgevel met de kopgevel 

Voeg van 10 mm tussen 
de kop- en langsgevel 
 

Kopgevel Langsgevel 

Modellering nok; 
aangrijpen belastingen 
 

Voeg van 10 mm tussen 
de kop- en langsgevel 
 

X 

Y

Koppelstaaf tussen de 
langs- en kopgevel,  
alleen normaalkracht 
overdracht (y-richting). 

N 
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Bijlage 3: Berekening van de belastingen 



 



 
 

Berekening van de belastingen 

3.A Globale berekening prefab binnenspouwblad 
 
 
Breedte oplegnok bepalen

Opleglengte (NEN 6720 9.14.3)

a ≥ a1 + a2 +c
a1: Fd / (2/3 · f'b · ab) < a1   

ab: 1200 mm (oplegbreedte)
a1: 3 mm < a1

a1: 40 + 0,004L
L: 13,4 m (13,9 - 2 · 0,25) →
a1: 94 mm
a1: 3 < 94 → 94 mm (is maatgevend)

a2: Frep / (1/2 · f'b · ab)
a2: 4 mm
c: 15 mm

a ≥ 113 mm
Trekband: 70 mm

Breedte nok 183 mm → 200 mm
Hoogte nok: 250 mm (verlopend van 200 naar 250)

Gewicht prefab binnenspouwblad
Betonkwaliteit: B65
Gewapend grindbeton: 25 kN/m³

Element
l: 3,6 m (73% van de gevel is gesloten)

h: 7,2 m
d: 0,25 m

Volume: 6,48 m³
Raamopening

l: 1,2 m (27% van de gevel bestaat uit raamopeningen)
h: 1,5 m

Volume: 0,45 m³
Nok

l: 3,6 m
h: 0,225 m (0,25 + 0,2) / 2
b: 0,2 m

Volume: 0,162 m³

Totaal gewicht element
E.g.: element - 4 · raamopening + 2 · nok
E.g.: 125 kN ( 4,83 kN/m²)

Eigen gewicht gevelbekleding
Metselwerk: 1,7 kN/m²

Kozijn met glas: 1,0 kN/m²
Pg;totaal;rep: 1,0 · 0,27 + 1,7 · 0,73
Pg;totaal;rep: 1,5 kN/m²

(in Esa Prima Win geen belasting aan gevelopeningen
Pg; epw: 2,07 kN/m² toekennen, dus verdisconteren over dichte gevel)  
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Berekening van de belastingen 

3.B Windbelasting op de langsgevels 
 Horizontale belasting (windbelasting)

 Aanname: Gebied I, onbebouwd

Prep: Cdim · Cindex · Ceq · Φ1 · pw   

Windbelasting op de langsgevels (y-richting) (ψ = 0)
verd. h: 3,6 m (10 verdiepingen)

h: 36 m
l: 57,6 m (16 stramienen van 3,6 m)

b: 14,4 m (4 stramienen van 3,6 m)
Cdim: 0,89

Cindex : 1,2 (0,8 + 0,4)
Ceq: 1,0
φ1: h/b 36 / 57,6 = 0,625 < 5 → φ1 = 1,0

h < 50
pw : 1,50 kN/m²

Prep: 0,89 · 1,2 · 1,0 · 1,0 · 1,5
Prep: 1,60 kN/m²

Windbelasting per kopgevel (per verdieping)
Findex: A · prep  

Findex: (3,6 · 57,6 / 2) · 1,60
Findex: 166 kN →     ( 11,55 kN/m kopgevel)

Windwrijving per kopgevel (per verdieping)
Cf: 0,02 (uitsteeksels ≤ 40 mm)
qw: Cf · Prep  

qw: 0,03 kN/m²
Fwrijv kopg: A · qw  

Fwrijv kopg: (3,6 · 14,4) · 0,03
Fwrijv kopg: 1,66 kN →     ( 0,12 kN/m kopgevel)

Totale windbelasting per kopgevel (per verdieping)
Fwind kopg: Findex + Fwrijv   

Fwind kopg: 168,0 kN per verdieping
Fwind kopg: 11,67 kN/m kopgevel
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Berekening van de belastingen 

3.C Windbelasting op de kopgevels 
 Horizontale belasting (windbelasting)
Aanname: Gebied I, onbebouwd
Prep: Cdim · Cindex · Ceq · Φ1 · pw   

Windbelasting op de kopgevels (verd 0 - 4) (x-richting) (ψ = 0)
verd. h: 3,6 m (10 verdiepingen)

h: 36 m
l: 57,6 m (16 stramienen van 3,6 m)

b: 14,4 m (4 stramienen van 3,6 m)
h > b →     tot h = 14,4 m geldt:

Cdim: 0,92
Cindex : 1,2 (0,8 + 0,4)

Ceq: 1,0
φ1: h/b 36 / 14,4 = 2,5 < 5 → φ1 = 1,0

h < 50
pw : 1,18 kN/m² (h ≤ 14,4 m)

Prep: 0,92 · 1,2 · 1,0 · 1,0 · 1,18
Prep: 1,30 kN/m²

Windbelasting per langsgevel (per verdieping 0 - 4)
Findex: A · prep  

Findex: (3,6 · 14,4 / 2) · 1,30
Findex: 34 kN →     ( 0,59 kN/m langsgevel)

Windwrijving per langsgevel (per verdieping 0 - 4)
Cf: 0,02 (uitsteeksels ≤ 40 mm)
qw: Cf · Prep  

qw: 0,026 kN/m²
Fwrijv langsg: A · qw  

Fwrijv langsg: (3,6 · 57,6) · 0,026
Fwrijv langsg: 5,40 kN →     ( 0,09 kN/m langsgevel)

Totale windbelasting per langsgevel (per verdieping 0 - 4)
Fwind langsg: Findex + Fwrijv   

Fwind langsg: 39,2 kN per verdieping
Fwind langsg: 0,68 kN/m langsgevel  
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Berekening van de belastingen 

 Windbelasting op de kopgevels (hoogte dakrand) (x-richting) (ψ = 0)

 
 
 
 
 

verd. h: 3,6 m (10 verdiepingen)
h: 36 m
l: 57,6 m (16 stramienen van 3,6 m)

b: 14,4 m (4 stramienen van 3,6 m)
h > b →     na h = 14,4 m neemt de windbel. toe bij grotere hoogte

Cdim: 0,92
Cindex : 1,2 (0,8 + 0,4)

Ceq: 1,0
φ1: h/b 36 / 14,4 = 2,5 < 5 → φ1 = 1,0
pw : 1,50 kN/m² (h ≤ 14,4 m)

Prep: 0,92 · 1,2 · 1,0 · 1,0 · 1,18
Prep: 1,66 kN/m²

Windbelasting per langsgevel (hoogte dakrand)
Findex: A · prep  

Findex: (3,6/2 · 14,4 / 2) · 1,66
Findex: 21,5 kN →     ( 0,37 kN/m langsgevel)

Windwrijving per langsgevel (hoogte dakrand)
Cf: 0,02 (uitsteeksels ≤ 40 mm)
qw: Cf · Prep  

qw: 0,033 kN/m²
Fwrijv langsg: A · qw  

Fwrijv langsg: (3,6/2 · 57,6) x 0,03
Fwrijv langsg: 3,44 kN →     ( 0,06 kN/m langsgevel)

Totale windbelasting per langsgevel (dakrand)
Fwind langsg: Findex + Fwrijv   

Fwind langsg: 24,9 kN per verdieping
Fwind langsg: 0,43 kN/m langsgevel

Windbelasting op te nemen door enkele langsgevel

0 (0) 0 - 1,8 1,18 1,30 33,8 0,03 0,05 0,34
3,6 (1) 1,8 - 5,4 1,18 1,30 67,5 0,03 0,09 0,68
7,2 (2) 5,4 - 9,0 1,18 1,30 67,5 0,03 0,09 0,68
10,8 (3) 9,0 - 12,6 1,18 1,30 67,5 0,03 0,09 0,68
14,4 (4) 12,6 - 1,18 1,30 68,5 0,03 0,10 0,69

16,2 1,21 1,34
18,0 (5) 16,2 - 1,21 1,34 71,4 0,03 0,10 0,72

19,8 1,29 1,42
21,6 (6) 19,8 - 1,29 1,42 75,3 0,03 0,10 0,76

23,4 1,34 1,48
25,2 (7) 23,4 - 1,34 1,48 78,3 0,03 0,11 0,79

27,0 1,39 1,54
28,8 (8) 27,0 - 1,39 1,54 81,0 0,03 0,11 0,82

30,6 1,44 1,59
32,4 (9) 30,6 - 1,44 1,59 83,5 0,03 0,12 0,84

34,2 1,48 1,63
36,0 (10) 34,2 - 1,48 1,63 42,7 0,03 0,06 0,43

36,0 1,50 1,66

hoogte (m) 
(verd)

Fwrijv per 
lansg. 

(kN/m²)

Fwind langsg 

per m 
(kN)

Fwrijv per 
m langsg. 

(kN)

windbel. 
hoogte (m)

pw (kN/m²) Prep op 
kopgevel 
(kN/m²)

Findex 

kopgevel 
(kN)
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Berekening van de belastingen 

3.D Gewichtsberekening gebouw 
 
 
 
 
 

Vloerbelasting
E.g. vloer: 4,08 kN/m² (kanaalplaatvloer 320 mm)

afw: 1,0 kN/m²
wanden: 1,0 kN/m²

Totaal: 6,08 kN/m²

Totale vloerbelasting
Vloeropp:

lengte: 57,1 m (57,6 - 2 · 0,25)
breedte: 13,9 m (14,4 - 2 · 0,25)

vloer : 794 m²
Perm. vloerbel: 4826 kN per vloer
Tot. vloerbel: 48256 kN (10 verdiepingsvloeren)

Veranderlijke vloerbelasting
3,00 kN/m² (ψ = 0,5)

Vloeropp verd: 794 m²

 
 

Ver. bel: 2381 kN per verdieping

Dakbelasting
E.g. dak: 4,08 kN/m² (kanaalplaatvloer 320 mm)

afw: 1,0 kN/m²
Plaf. & leiding: 0,5 kN/m²

Totaal: 5,58 kN/m²
Tot. dakopp: 794 m²
Tot dakbel: 4429 kN

Veranderlijke dakbelasting
1,00 kN/m² (ψ = 0)

Tot dakopp: 794 m²
Tot ver. bel: 794 kN

Gewicht gevel
Gewicht binnenspouwblad:

4,83 kN/m²
Gewicht gevelbekleding:

1,51 kN/m²
Kopgevel

Opp. kopgev: 518 m²
Gew. kopgev: 3285 kN

Langsgevel
Opp. langsgev: 2074 m²
Gew. langsgev: 13141 kN

Funderingsbalk kopgevel
h: 0,8 m
b: 2,1 m
l: 14,15 m
γ: 25 kN/m³

Ffundering.: 594 kN  
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Berekening van de belastingen 

 
 
 

Funderingsbalk langsgevel
h: 0,8 m
b: 2,1 m
l: 57,35 m
γ: 25 kN/m³

Ffundering.: 2409 kN

Totale gewicht gebouw gunstig werkend (met wind)
Type element gew. p.s aantal ψ γ

Vloeren: 4826 10 1,0 0,9 = 43431 kN
Ver. vloerbel: 2381 9 0,5 1,5 = 16072 kN

2381 1 1,0 1,5 = 3572 kN
Dak: 4429 1 1,0 0,9 = 3986 kN

Kopgevels: 3285 2 1,0 0,9 = 5914 kN
Langsgevels: 13141 2 1,0 0,9 = 23654 kN

Fund. kopg: 594 2 1,0 0,9 = 1070 kN
Fund. langsg: 2409 2 1,0 0,9 = 4336 kN

Totaal: 96628 kN

Totale gewicht gebouw ongunstig werkend (zonder wind)
Type element gew. p.s aantal ψ γ

Vloeren: 4826 10 1,0 1,2 = 57908 kN
Ver. vloerbel: 2381 9 0,5 1,5 = 16072 kN

2381 1 1,0 1,5 = 3572 kN
Dak: 4429 1 1,0 1,2 = 5315 kN

Kopgevels: 3285 2 1,0 1,2 = 7885 kN
Langsgevels: 13141 2 1,0 1,2 = 31539 kN

Fund. kopg: 594 2 1,0 1,2 = 1426 kN
Fund. langsg: 2409 2 1,0 1,2 = 5781 kN

Totaal: 122290 kN

Alleen permanente belasting
Type element gew. p.s aantal ψ γ

Vloeren: 4826 10 1,0 1,35 = 65146 kN
Ver. vloerbel: 2381 9 0,5 0 = 0 kN

2381 1 1,0 0 = 0 kN
Dak: 4429 1 1,0 1,35 = 5979 kN

Kopgevels: 3285 2 1,0 1,35 = 8870 kN
Langsgevels: 13141 2 1,0 1,35 = 35481 kN

Fund. kopg: 594 2 1,0 1,35 = 1605 kN
Fund. langsg: 2409 2 1,0 1,35 = 6503 kN

Totaal: 115477 kN
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Berekening van de belastingen 

 
 
 
 

Afdracht vloerbelasting naar de kopgevel
Aanname 0,5 m vloerbelasting afgedragen aan kopgevel

l: 0,5 m
b: 13,9 m

Avloer kopgevel: 7,0 m²
E.g. vloer: 6,08 kN/m²

Vloerbel kopg: 42 kN ( 3,04 kN/m kopgevel}

Ver. vloerbel: 3,0 kN/m² (ψ = 0,5)
Avloer kopgevel: 7,0 m²

V.B. kopgevel: 21 kN ( 1,5 kN/m kopgevel}

Dakbelasting: 5,6 kN/m²
Adak kopgevel: 7,0 m²

Dakbel. kopg: 39 kN ( 2,8 kN/m kopgevel}

Belasting op kopgevel (zonder wind)
Type element gew. p.s aantal ψ γ

Kopgevel: 3285 1 1,0 1,2 = 3942 kN
Vloeren: 42 10 1,0 1,2 = 504 kN

Ver. vloerbel: 21 9 0,5 1,5 = 141 kN
21 1 1,0 1,5 = 31 kN

Dak: 39 1 1,0 1,2 = 47 kN
Fundering.: 594 1 1,0 1,2 = 713 kN

Totale belasting kopgevel: 5378 kN

Belasting op kopgevel (met wind)
Type element gew. p.s aantal ψ γ

Kopgevel: 3285 1 1,0 0,9 = 2957 kN
Vloeren: 42 10 1,0 0,9 = 378 kN

Ver. vloerbel: 21 10 0,5 1,5 = 156 kN
Dak: 39 1 1,0 0,9 = 35 kN

Fundering.: 594 1 1,0 0,9 = 535 kN
Totale belasting kopgevel: 4061 kN

Belasting op langsgevel (zonder wind)
Tot belasting: 122290 kN

Kopgevels: -10756 kN (2 · belasting kopgevel)
Bel langsg: 111533 kN

Per langsg: 55767 kN

Belasting op langsgevel (met wind)
Tot belasting: 96628 kN
Ver vloerbel: -1786 kN (momentane waarde)

Kopgevels: -8122 kN (2 · belasting kopgevel)
Bel langsg: 86721 kN

Per langsg: 43360 kN
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Berekening van de belastingen 

3.E Fundering van de kopgevel 
 
 
 
 

 

 
 

Palen in de grond gevormd
Maximum belasting hoekpaal

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pp;max: 1415 kN (bij alleen een kopgevel)
Aanname paalpunt weerstand: 5 N/mm² (rekenwaarde)

fmeting paal: 1415 / 5
fmeting paal: 283000 mm² →
ameter paal: 600 mm (Ø) → 600 mm

Paalfundering voor kopgevel
lengte wand 14,4 m; h.o.h. afstand palen 3,6m → 5 · 2

C: k · Σd² 
k: EA / 2l
E: 31000 N/mm² (in 't werk gevormde paal B35)
A: 282743 mm²       (Ø 600 mm)
l: 15 m

k: 2,92E+05 kN/m       per paal

Paal - mid: 0 m 2 stuks
3,6 m 4 stuks
6,5 m 4 stuks
7,7 m 4 stuks

Ipaal / A: 455 m²
Ckopgevel: I · k

Cko

A
A
Di

3.F Fundering van de langsgevel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pgevel: 1,33E+08 kNm/rad

Paalfundering voor langsgevel
lengte wand 57,6 m; h.o.h. afstand palen 3,6m → 16 · 2

C : k · Σd² 
k: 2,92E+05 kN/m        (per paal)

Paal - mid: 0 m 3 stuks
3,6 m 6 stuks
7,2 m 6 stuks
10,8 m 6 stuks
14,4 m 6 stuks
18,0 m 6 stuks
21,6 m 6 stuks
25,2 m 6 stuks
28,1 m 4 stuks
29,3 m 4 stuks

Ipaal / A: 17467 m²
Clangsgevel: I · k

Clangsgevel: 5,10E+09 kNm/rad

Maximum paalbelasting
Pp;max oplegging : 3834 kN (3 palen per oplegging)

Pp;max: 1278 kN
Aanname paalpunt weerstand: 5 N/mm² (rekenwaarde)
Afmeting paal: 1278 / 5
Afmeting paal: 255600 mm² →
Diameter paal: 570 mm (Ø) → 600 mm
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Bijlage 4: Constructief gedrag van 
gevelbuisconstructies 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Constructief gedrag van gevelbuisconstructies 

(Falger, 2003 (1)) 
Het constructieve gedrag van een betonnen schijf met gaten is verschillend ten opzichte van een 
gevelbuisconstructie. Een aspect wat bij beide typen constructies overeenkomt is de combinatie van buig- en 
afschuifgedrag. Daarom wordt het constructieve gedrag van de gevel met gaten belicht door het gedrag van 
de gevelbuisconstructie te beschrijven. Bij de gevelbuisconstructie komt vooral de combinatie van buiging- 
en afschuiving duidelijk naar voren. Daarnaast kan het aspect shear-leg, wat optreedt in buigelementen met 
grote afmetingen, goed worden belicht. 

4.A Krachtswerking in gevelbuisconstructies 
Wanneer voor een (hoog) gebouw het toepassen 
van kernen als stabiliteitsvoorziening niet (meer) 
mogelijk of wenselijk is, bijvoorbeeld omdat door 
de hoogte van het gebouw een kern niet 
voldoende stijf is, kan een gevelbuisconstructie 
worden toegepast (zie Fig. 4.1). In een 
gevelbuisconstructie verzorgen de gevels de 
stabiliteit van de constructie (afdracht van 
horizontale (wind)belasting). Daarnaast dragen 
de gevels (een belangrijk deel van) de verticale 
belasting af naar de fundering. De gevels in een 
gevelbuisconstructie zijn veelal opgebouwd uit 
dicht op elkaar geplaatste kolommen en regels 
waardoor in het gevelvlak stijve raamwerken of 
geperforeerde schijven ontstaan. 
De buis is ingeklemd in de fundering waardoor 
de (horizontale) belasting vooral middels buiging 
naar de fundering wordt afgedragen. Omdat de 
gevels echter vaak zijn voorzien van vele 
raamopeningen treedt naast buigvervorming ook 
afschuifvervorming op. Met name bij een relatief 
kleine gebouwhoogte speelt deze 
afschuifvervorming een dominante rol. Dit heeft een grote invloed op de krachtswerking in de constructie. 
Veelal worden de gevels evenwijdig aan de windrichting lijfgevels of lijven genoemd en gevels loodrecht op 
de windrichting flensgevels of flenzen. De buiswerking ontstaat doordat dwarskrachten vanuit de lijfgevels 
overgedragen worden naar de flensgevels waardoor deze geactiveerd worden en een bijdrage leveren aan 
de afdracht van belastingen (Stafford Smith 1991). Wordt deze dwarskracht niet overgedragen en wordt 
daardoor de horizontale belasting alleen via de lijfgevels naar de fundering afgedragen, dan is er geen 
sprake van een gevelbuis maar ‘slechts’ van een stabiliserende gevel. De kenmerken van een 
gevelbuisconstructie op een rijtje: 

 
1= raamwerken 
2= kern met raamwerken 
3= gevelbuis (raamwerkkoker) 
4= koker in koker (gevelbuis met kern) 
5= verstijfde buis (gevelbuis met loodrecht daarop geplaatste  
     wanden 
Fig. 4.1: constructieprincipes (Stupré 1981) 

− De gevels van het gebouw zorgen voor de afdracht van zowel horizontale als verticale belasting naar de 
fundering. 

− Door overdracht van verticale dwarskrachten in de aansluiting tussen lijf- en flensgevels dragen de 
flensgevels bij aan de belastingafdracht (buiswerking). 

− De vervorming van een gevelbuis bestaat uit zowel buig- als afschuifvervorming.
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Constructief gedrag van gevelbuisconstructies 

4.B Vervormingsgedrag van gevelbuisconstructies 
Een gevelbuis zal zich deels gedragen als een afschuifligger en deels als een buigligger. Beide type liggers 
zullen afzonderlijk besproken worden om deze vervolgens samen te voegen in de gevelbuis.  

4.B.a De afschuifvervorming 

Wanneer men de kolommen in het raamwerk oneindig rekstijf aanneemt, dan kan het afschuifgedrag van 
het raamwerk worden beschouwd (zie Fig. 4.2). Deze aanname is vooral gerechtvaardigd in het geval van 
relatief lage gebouwen waarin de vervormingen van de kolommen in het raamwerk geen noemenswaardige 
rol spelen omdat de lengte van de kolommen relatief klein is en de krachten in de kolommen relatief laag 
(Bouma, 2000). De afschuifvervorming ontstaat voornamelijk door vervorming van de stijlen in de gevelbuis. 
In de stijlen treden momenten op als gevolg van de aanwezige dwarskrachten. 

 
Fig. 4.2: schematische weergave van de afschuifvervorming en vervormingslijn in gevelbuisconstructies 
(Falger, 2003 (1)) 

4.B.b De buigvervorming 

Als de regels en stijlen volledig buigstijf worden verondersteld, dan wordt het buiggedrag van de gevelbuis 
duidelijk (zie Fig. 4.3). Omdat er geen afschuifvervorming mogelijk is zal de constructie alleen vervormen 
door verlenging en verkorting van de kolommen. Dit is wat feitelijk in (de flenzen van) een buigligger 
gebeurt. Vooral bij hoge gebouwen zal de buigvervorming een steeds grotere invloed krijgen op de totale 
uitbuiging van de top van het gebouw (Bouma, 2000). De aanwezige dwarskrachten veroorzaken geen 
vervormingen. 

 

Fig. 4.3: schematische weergave van de buigvervorming en vervormingslijn in gevelbuisconstructies 
(Falger, 2003 (1)). 
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Constructief gedrag van gevelbuisconstructies 

4.B.c De totale vervorming 

Een gevelbuis gedraagt zich onder horizontale (wind)belasting deels als afschuifligger en deels als 
buigligger. Dit betreft een zogenaamd seriesysteem, waarbij door dezelfde belasting zowel een afschuif- als 
buigvervorming optreedt. Dit in tegenstelling tot een zogenaamd parallelsysteem waarbij een afschuif- en 
buigsysteem naast elkaar staan (gekoppeld) en elk een deel van de belasting opnemen. 
 
De afschuifvervorming wordt veroorzaakt door de dwarskracht in de stijlen van de gevelelementen van de 
lijfgevels, welke door buiging S-vormig vervormen. Hierdoor verplaatst de bovenregel van het element 
horizontaal ten opzichte van de onderregel (zie § 4.B.a). De buigvervorming wordt veroorzaakt door een 
axiale verlenging of verkorting van de stijlen van de gevelelementen, al naar gelang in de stijlen trek of druk 
optreedt (zie §4.B.b). In het gevel van een seriesysteem (wat de gevelbuis is) mogen de afzonderlijke 
bijdragen van de zuivere afschuif- en buigvervorming bij elkaar opgeteld worden (Faessen 2000, Bouma 
2000).  
De totale vervorming = afschuifvervorming + buigvervorming.  
 
Aan de vervormingslijn van een gebouw kan worden afgelezen welk type vervorming overheerst. Wanneer de 
vervorming evenredig is met de hoogte van het gebouw, geeft dit een rechte lijn in het hoogte - 
verplaatsingsdiagram (H/u diagram) (zie Fig. 4.4). 
Ligt de vervormingslijn van de gevelbuisconstructie geheel rechts van de rechte lijn dan zijn de aandelen van 
de afschuif- en buigvervorming in de totale vervorming gelijk. Wanneer het aandeel van de buigvervorming 
toeneemt, zal de gevelbuis een S-vormige vervormingslijn te zien geven die met het onderste gedeelte links 
van de rechte lijn zal komen te liggen. Neemt het aandeel van de buigvervorming toe dan zal de 
vervormingslijn van de gevelbuis steeds verder links van de rechte lijn komen te liggen. Als de 
buigvervorming driemaal zo groot is geworden als de afschuifvervorming, dan zal de vervormingslijn geheel 
links van de rechte lijn liggen. 

 
Dit is een illustratieve schets van het vervormingsgedrag van een willekeurige constructie. 
Fig. 4.4: aandelen van de buig- en afschuifvervorming in de totale vervorming (Falger, 2003 (1)) 
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Constructief gedrag van gevelbuisconstructies 

4.C Ontwerpmodellen en rekenregels voor gevelbuisconstructies 
Gebouwen opgebouwd uit dragende prefab gevelelementen waar een koppeling is gemaakt tussen de kop- 
en langsgevels zijn voorbeelden van gevelbuisconstructies. Er blijkt veel kennis beschikbaar te zijn over het 
ontwerpen en dimensioneren van betonnen gevelbuisconstructies, zowel in het werk gestort als uitgevoerd 
met prefab elementen. Voor een overzicht van deze verschillende methoden en rekenregels zie Falger 2003 
(1). Niet alle methoden zijn bruikbaar om voor dit type gebouw een handberekening te maken. De reden 
hiervan is dat bij elke methode bepaalde uitgangspunten en aannames zijn gedaan en hierdoor beperkingen 
ontstaan ten gevolge van bruikbaarheid van deze methode. Voor de handberekening van dit fictieve gebouw 
wordt gebruik gemaakt van de rekenregels opgesteld door Eisma. 

4.C.a Rekenregels voor dragende gevels volgens Eisma 

In 1981 is onderzoek gedaan naar wat de auteurs zelf noemen “de mogelijkheid om de gehele 
gevelconstructie, die samengesteld is uit geprefabriceerde dragende gevelelementen, te beschouwen als de 
kern van het gebouw” (Stupré, 1981). Het onderzoek heeft bestaan uit een model- en computeronderzoek 
(numeriek). Daarnaast is tot op zekere hoogte “het meewerkende vermogen van de flensgevel” onderzocht, 
het gevelbuisprincipe dus. De resultaten van dit onderzoek zijn in verschillende vormen gepubliceerd, 
ondermeer als Stupré rapport (Stupré, 1981) en als collegedictaat van de TU Delft. In 1986 heeft door 
Eisma een vervolgonderzoek plaatsgevonden om het toepassingsgebied van de opgestelde rekenregels uit te 
breiden (Eisma 1986). 
Het resultaat van dit onderzoek zijn rekenregels voor geprefabriceerde gevelbuisconstructies tot een hoogte 
van maximaal 10 verdiepingen (36 m). Met deze rekenregels kunnen onder andere de oplegreacties onder 
de hoekkolommen en de uitbuiging van de top van het gebouw bepaald worden (zie Bijlage 7.E). 
 
In het naslagwerk Prefab beton (Bennink, 2003) worden ook rekenregels gegeven voor het maken van een 
handberekening. Met behulp van deze handberekening kan de inwendige krachtswerking en de vervorming 
van een gebouw opgebouwd uit dragende prefab gevelelementen bepaald worden, ten gevolge van een 
windbelasting (zie Bijlage 7.E). Deze betreffende paragraaf is ontleend aan het collegedictaat ‘Gebouwen in 
geprefabriceerd beton’ van de TU Delft en door de auteurs aangevuld.  
De bepaling van de inwendige krachtsverdeling ten gevolge van de horizontale windbelasting gaat op 
dezelfde manier. Alleen wordt in het naslagwerk de vervormingen van het gebouw op een andere manier 
bepaald. Hiervoor zijn twee mogelijke redenen, ten eerste de rekenregels in Prefab Beton een zeventien jaar 
later zijn geschreven. In deze zeventien jaar is vervolgonderzoek gedaan, waardoor de vervormingen van het 
gebouw beter bepaald kunnen worden. Ten tweede is het mogelijk dat de rekenregels voor de bepaling van 
de vervorming overgenomen zijn uit een andere methode. 

Belangrijkste uitgangspunten, aannames en beperkingen 
Voor het toepassen van de door Eisma ontwikkelde rekenregels gelden een aantal uitgangspunten en 
beperkingen. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven.  
− De stabiliteit van het gebouw wordt geheel verzorgd door de gevels. 
− Flensgevels en lijfgevels werken samen in de belastingafdracht (gevelbuisprincipe) 
− De windbelasting die op de flensgevel aangrijpt wordt door de vloer middels schijfwerking gelijkmatig 

over de verschillende elementen in de lijfgevels verdeeld. 
− De elementen worden opgevat als (dubbel)portalen bestaande uit regels en kolommen 
− De regels van de gevelelementen worden als oneindig stijf beschouwd. 
− Een randbalk neemt de dwarskracht op die werkt in de verticale voegen tussen de gevelelementen. 
− De gevelbuis is stijf ingeklemd in de fundering (eventuele rotaties van de fundering worden niet in de 

berekening meegenomen). 
− Voor dubbelkaderelementen van 3,6 m breedte mogen de raamopeningen een afmeting hebben van 

1,7 m (h) bij 1,4 m (b). 
− De middenstijl de dubbele afmeting heeft van een randstijl 
− De stijfheid van het (gescheurde) beton moet door de gebruiker worden geschat. 
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Bijlage 5: Bestaande schuifkracht 
verbrengende verbindingen 



 



 
 

Bestaande schuifkracht overbrengende verbindingen 

5.A Aan voegen te stellen eisen 
(Falger, 2003)  
Aan de voegen tussen geprefabriceerde wanden (gevels) onderling en tussen wanden (gevels) en vloeren 
kunnen verschillende eisen worden gesteld, welke onderstaand worden genoemd en toegelicht. Er wordt een 
onderscheid gemaakt tussen constructieve- en niet-constructieve voegen. De opgesomde eisen zullen 
meestal niet allemaal tegelijk op één voeg van toepassing zijn.  

5.A.a Eisen aan niet-constructieve voegen 

Eisen die aan niet-constructieve voegen worden gesteld zijn voornamelijk eisen die te maken hebben met het 
comfort van de gebruiker, veiligheid en de bouwfysische eisen die aan het gebouw worden gesteld. 

Waterdichtheid van de voegen 
Wanneer de voeg wordt blootgesteld aan regen- of grondwater dient de voeg waterdicht te zijn zodat het 
water niet in de constructie kan doordringen. Dit is niet alleen nodig met het oog op het gebruik van het 
gebouw maar ook om vorstschade en dergelijke aan de elementen te voorkomen. 

Luchtdichtheid van de voegen 
Door drukverschillen tussen ruimten in de constructie, of tussen een ruimte en de buitenlucht, kan via de 
voegen een luchtstroming tussen deze ruimten ontstaan. Deze luchtstroming is hinderlijk voor de gebruiker 
omdat dit als tocht wordt ervaren. Tevens kan hiermee vocht in de ruimte gebracht worden en / of warmte 
worden afgevoerd wat nadelig is voor het binnenklimaat van het gebouw. Voegen in (de gevels van ) 
gebouwen dienen daarom altijd luchtdicht te worden uitgevoerd. 

Geluidswering van voegen 
Wanneer de voegen zich bevinden in (woning)scheidende wanden of vloeren is het belangrijk dat de voeg 
goed geluidsdicht wordt afgesloten. Hiermee wordt voorkomen dat geluid via de voegen van de ene ruimte 
in de omliggende ruimten lekt, wat de kwaliteit van het gebouw ten goede komt. 

Het uiterlijk van de voeg 
Het uiterlijk van de voeg moet goed zijn wanneer de gebruiker de voeg kan zien. In het construeren met 
prefab elementen is het vaak beter de voegen tussen de elementen duidelijk te markeren en goed af te 
werken dan te proberen de voegen te verbergen. In het bijzonder bij gevelelementen (zowel aan de 
binnenzijde als aan de buitenzijde van het gebouw) speelt dit een belangrijke rol.  
Op het uiterlijk van de voegen wordt in hoofdstuk 9 “Montage van de gevelelementen” verder ingegaan. 

Voorkomen van branddoorslag 
Wanneer het gebruik van het gebouw daarom vraagt, moet een voeg voldoende weerstand bieden tegen 
branddoorslag en -overslag. In veel gevallen betekent dit dat de voeg een brandwerendheid moet hebben 
van 90 of 120 minuten. 
 
Daarnaast zijn er eisen die geen verband houden met comfort en veiligheid. 

Opvangen van maatafwijkingen 
Een voeg moet dusdanig worden vormgegeven dat eventuele maatafwijkingen van de aansluitende 
elementen in de voegen opgenomen kunnen worden. Dit hangt samen met de gekozen of voorgeschreven 
toelaatbare maattoleranties. Vaak is het beter (lees goedkoper) de voeg zo vorm te geven dat redelijke 
maattoleranties opgenomen kunnen worden, dan zeer strenge eisen te stellen aan de afmetingen van de 
elementen zodat deze “altijd” passen.  

 “Bewegingsvrijheid” van de elementen 
Onder invloed van uitwendige belastingen en temperatuursverschillen zullen de elementen ten opzichte van 
elkaar bewegen. Waneer de voeg niet ontworpen is deze bewegingen tegen te gaan of te beperken 
(constructieve voegen) dient de voeg dusdanig uitgevoerd te worden dat de bewegingen gevolgd kunnen 
worden zonder dat hierbij schade aan de elementen of afwerking ontstaat.
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Minimale complexiteit van de voegen 
Te allen tijde dienen voegen tussen elementen, constructief of niet, zo eenvoudig mogelijk uitgevoerd te 
worden. Hiermee wordt bedoeld dat de werkzaamheden die onder ongecontroleerde omstandigheden op de 
bouwplaats uitgevoerd dienen te worden, tot een minimum beperkt moeten worden en low-tech moeten zijn. 
Zo kan goedkoop geconstrueerd worden en wordt voorkomen dat de kwaliteit van de constructie als geheel 
wordt beperkt door een slechte kwaliteit van de voegen. 

5.A.b Eisen aan constructieve voegen 

Aan constructieve voegen worden vaak dezelfde eisen gesteld als aan de niet-constructieve voegen zoals 
vermeld in de vorige paragraaf. Daarnaast worden een aantal aanvullende constructieve eisen gesteld. 

In staat zijn tot het overbrengen van snedenkrachten 
Dit kunnen normaal- en dwarskrachten zijn, evenals buigende en wringende momenten. De voeg moet 
voldoende sterkte hebben om de optredende krachten op te kunnen nemen én voldoende stijf zijn om de 
optredende vervormingen te helpen beperken.  

Controleerbaarheid van de voeg 
Het ontwerp van de voeg moet het mogelijk maken de voegen te kunnen controleren nadat de constructieve 
verbinding tussen de elementen is gemaakt. Dit is nodig om de kwaliteit van de constructie te kunnen 
waarborgen omdat gebleken is dat de sterkte van een betonnen constructie, opgebouwd uit prefab 
elementen, mede wordt bepaald door de kwaliteit van de voegen.

 50



 
 

Bestaande schuifkracht overbrengende verbindingen 

5.B Natte voegverbindingen 
In de komende paragraaf worden de natte voegverbindingen opgesomd die in de praktijk worden toegepast. 
De gewapende en de gladde voegverbinding worden van de natte voegverbinding het meest toegepast. 

a. De gladde voeg 
b. De geprofileerde voeg met profielhoogte t > 20 mm. 
c. De zwak geprofileerde voeg met profielhoogte t ≤ 20 mm. 
Fig. 5.1: drie typen natte voegen (Straman, 1988). 

Wapening 
De wapening kan gelijkmatig worden verdeeld over de voeglengte of geconcentreerd ter plaatse van de 
vloeren, hetgeen van invloed is op de sterkte en de stijfheid van de voeg.   

Continue natte 
verbinding 

 Discrete natte 
verbinding 

Geconcentreerde 
wapening 

Fig. 5.2: een continue- en een discrete natte verbinding (Walraven, 2000) 
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5.B.a De gewapende gladde voeg  

(Falger, 2003 (2)) 
Vanuit de (gevel)elementen steekt wapening in de vorm van 
haarspelden in de voeg (zie Fig. 5.3 en 5.4). De ruimte tussen 
de (gevel)elementen is circa 150 mm breed. In het midden van 
de voeg wordt een verticale wapeningsstaaf aangebracht. 
Vervolgens wordt de voeg bekist en volgestort met beton. Dit 
beton heeft vaak een kleine maximale korreldiameter (maximaal 
16 of 8 mm) om ervoor te zorgen dat de voeg zich goed vult. 

 

 
Bij de overdracht van de schuifbelasting in de voeg wordt 
verondersteld dat de aanhechting tussen de elementen en de 
voegvulling geheel verloren is gegaan als gevolg van krimp van 
het voegmateriaal. De schuifbelasting op de voeg wordt in dit 
geval opgenomen door een combinatie van wrijving (tussen 
voegmateriaal en elementen) en 
deuvelwerking van de wapening. Ook 
wanneer de voeg door een trekspanning 
loodrecht op de voeg wordt belast, treedt 
nog wrijving in de voeg op. Dit komt 
doordat trekspanningen in de wapening 
optreden wanneer de randen van de voeg 
evenwijdig aan de voegas verplaatsen. De 
voeg wordt door de trekspanningen in de 
wapening als het ware dichtgetrokken. 
Drukkrachten loodrecht op de voeg 
kunnen door het voegmateriaal worden 
overgedragen, trekkrachten dienen echter 
volledig door de wapening opgenomen te 
worden. Onder verschillende type 
belastingen vertoont deze voeg dus een 
verschillend gedrag. 

Fig. 5.3: isometrie van de gewapende 
gladde voeg (Falger, 2004). 

Ingestorte beugels 

Wapeningsstaaf later 
aan te brengen 

Ruimte later te bekisten 
en te vullen met beton 

 

 
Dit type voeg wordt meestal voorzien van 
haarspeldwapening Ø12 waarbij deze haarspelden op een afstand van 150 tot 450 mm van elkaar worden 
geplaatst. Een kleinere h.o.h.-afstand is niet mogelijk in verband met uitvoeringsaspecten (te weinig ruimte) 
en is vaak ten aanzien van sterkte of stijfheid van de voeg ook niet nodig.

Fig. 5.4: voorbeeld van een gladde gewapende voeg 
(Falger, 2003 (2)). 
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5.B.b De gewapende getande voeg  

(Falger, 2003 (2)) 
Dit voegtype lijkt veel op het voorgaande voegtype. De randen van 
de voeg zijn in dit geval echter getand (zie Fig. 5.5 en 5.6). 
Hierdoor wordt het voegmateriaal beter opgesloten en kunnen zich 
in de voeg drukdiagonalen ontwikkelen. Deze leveren een 
belangrijke bijdrage aan de opname van de schuifkrachten in de 
voeg. Dit heeft een enigszins andere krachtswerking in de voeg tot 
gevolg. De aangebrachte wapening wordt als gevolg van deze 
belasting vooral op trek belast omdat de wapening de trekkracht 
die ontstaat als gevolg van de drukdiagonalen op moet nemen. In 
verhouding tot de gladde gewapende voeg gedraagt deze type 
voeg zich stijver. 

Fig. 5.5: isometrie van de 
gewapende getande voeg (Falger, 
2004). 

 
 
 
 
 
 
 

Ingestorte ankers 

Later aan te brengen staven en beugels 

Ruimte later te vullen met beton 

 
Fig. 5.6: voorbeeld van een gewapende getande voeg (Falger 2003 (2)). 
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5.B.c De lusverbinding 

De rails met de lussen is in de fabriek al ingestort (zie Fig. 5.7). Op de bouwplaats wordt de deksel 
verwijderd en vervolgens kunnen de lussen recht gebogen worden. De wandelementen worden aan elkaar 
gekoppeld doordat door de lussen een wapeningsstaaf wordt gestoken. Vervolgens kan de voeg met 
betonspecie gevuld worden.  

Fig. 5.7: de lusverbinding (Vambersky, 2002)  
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5.C Droge voegverbindingen 
5.C.a Gelaste verbinding met ingestorte staalplaat  

(Falger, 2003 (2)) 
Op een aantal plaatsen (minimaal 2), verdeeld over de hoogte van de 
voeg, wordt in de elementen een staalplaat ingestort (zie Fig. 5.8 t/m 
5.10). Deze ingestorte platen worden altijd in het hart van de voeg 
aangebracht om bij belasten het ontstaan van excentriciteiten te 
voorkomen.  
De ingestorte plaat is voorzien van wapening (Ø16 of Ø20), vaak in 
meerdere richtingen, om de belastingen vanuit de verbinding op de 
betonnen elementen over te dragen. Over het algemeen hebben deze 
platen afmetingen in de orde van 250 x 250 x 10 mm. 
 
Na plaatsing van de elementen worden de ingestorte staalplaten aan 
weerszijden van de voeg middels een koppelplaat verbonden, welke met 
behulp van elektrisch lassen wordt aangebracht. Zowel normaal- als 
schuifkrachten tussen de elementen worden via deze verbindingen 
(geconcentreerd) overgebracht. Het gedrag van de voeg is vrijwel gelijk 
bij trek als druk. Ten opzichte van de eerder behandelde continue 
voegverbindingen is dit type verbinding relatief slap.  

 

 
De gelaste verbinding met een enkel ingestorte staalplaat is van de 
lasplaatverbindingen in Nederland het meest toegepaste type. De reden 
hiervoor is dat de verbinding op de bouwplaats vrije eenvoudig gelast kan worden. Er hoeft bij dit type 
verbinding maar aan één zijde van de wand gelast te worden, in tegenstelling tot de verbinding met de 
ingestorte UNP- of koker-profiel. Een belangrijk nadeel van deze verbinding is dat de capaciteit voor 
opname van schuifkrachten van de verbinding relatief klein is, waardoor soms veel verbindingen per voeg 
nodig zijn.  

Fig. 5.8: isometrie van de 
gelaste verbinding met 
ingestorte staalplaat 
(Falger, 2004). 

 

a: ingestort 
b: ingelegd 
c: opgelegd 

Fig. 5.10: varianten van de lasplaatverbinding 
(Walraven, 2000) 

Fig. 5.9: voorbeeld van een gelaste 
verbinding met enkele staalplaat (Falger, 
2003 (2)). 

3 Ø 20 aangelast 
lang 1550 

Staalplaat 
   350 x 150 x 10 
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5.C.b Ingestort UNP-profiel met lasplaten  

(Falger, 2003 (2)) 
Dit type voegverbinding komt voor een gedeelte overeen met het type verbinding waar staalplaten worden 
ingestort. Alleen worden hier geen gecentreerde staalplaten ingestort maar een stalen UNP profiel (zie Fig. 
5.11 en 5.12). Na plaatsing van de elementen wordt aan beide zijden van de wand een lasplaat 
aangebracht en vastgelast. Hiermee zijn de (wand)delen verbonden. Qua belastingafdracht is dit type 
verbinding vergelijkbaar met de centrisch ingestorte staalplaat. Dit type verbinding is echter stijver dan de 
verbinding met de ingestorte staalplaten, maar nog steeds veel slapper dan de natte verbindingen. 
Het feit dat aan beide zijden van de wand een lasplaat aangebracht dient te worden, zorgt ervoor dat dit 
type verbinding alleen in die gevallen wordt toegepast waarin veel capaciteit per verbinding nodig is.  
 

 
Fig. 5.12: voorbeeld van een gelaste 
verbinding met ingestorte UNP (Falger, 
2003 (2)). 

 

 
Fig. 5.11: isometrie van de gelaste 
verbinding met ingestorte UNP 
(Falger, 2004). 

5.C.c Ingestorte koker met lasplaten  

(Falger, 2003 (2)) 
Dit type voegverbinding komt feitelijk overeen met de verbinding met de ingestorte UNP. In plaats van een 
UNP wordt in dit geval echter een kokerprofiel ingestort (zie Fig. 5.13). Deze kan zowel met zijn lengteas, 
evenwijdig aan de voegas, ingestort worden als loodrecht daarop. De koker is voorzien van aangelaste 
wapening om belastingen op het beton over te kunnen brengen. 
Ook bij deze verbinding wordt aan weerszijden van de voeg een lasplaat aangebracht en vastgelast. De 
stijfheid van deze verbinding is ongeveer gelijk aan die van de verbinding met het ingestorte UNP-profiel. 
Dit voegtype kent dezelfde voor- en nadelen als de verbinding met de ingestorte UNP-profielen. Doordat 
aan beide zijden van de wand 
(gevel) laswerkzaamheden 
nodig zijn, is deze verbinding 
relatief duur. De 
afschuifcapaciteit en de 
stijfheid zijn echter groter dan 
die van de enkel ingestorte 
staalplaat. De stijfheid is ± 
20% groter dan die van de 
verbinding met het ingestorte 
UNP-profiel en ± 16% kleiner 
dan die van de gladde, 
gewapende verbinding.  

 

Fig. 5.13: voorbeelden van een gelaste verbinding met ingestorte kokers  
Staande koker Liggende koker 

(Falger, 2003 (2)). 
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5.C.d Snijpenverbinding  

(Straman, 1988) 
In de uit de wandelementen stekende stalen platen zijn schuingeplaatste sleufgaten aangebracht, die bij de 
montage kruislings over elkaar vallen (zie Fig. 5.14). De verbinding komt tot stand door middel van een 
vierkante stalen pen. Het verbinden van de staalplaten door middel van de snijpen is eenvoudig waardoor 
geen vakmensen op het werk benodigd zijn.  
Als variant kunnen twee of meer snijpennen per lasplaten set worden toegepast, met als voordeel dat een 
grote langs- en dwarskracht kan worden overgebracht. 

Nadelen van deze verbinding 
− Het is een dure verbinding door de voorbewerking van de onderdelen, de snijpen is van een speciaal 

materiaal. 
− Speciale apparatuur is vereist voor het inbrengen van de snijpen. 
− Door de zeer geconcentreerde afdracht van krachten door de staalplaten, bestaat er gevaar voor splijten 

van het beton. 
− Loodrecht op het vlak van de prefab elementen is een beperkte maattolerantie mogelijk (± 5 mm). 

Voeg aanstorten 

 
Fig. 5.14: de snijpenverbinding (Straman, 1988). 

Variant: twee of meer 
snijpennen per lasplaten set 

5.C.e Verbinding met voorspanbouten  

(Straman, 1988) 
Het principe van deze verbinding komt overeen met dat van de snijpenverbinding. Alleen is de snijpen 
vervangen door voorspanbouten (zie Fig. 5.15).  

Het verschil tussen deze en de snijpenverbinding is:  
− Goedkoper door eenvoudigere 

constructie en goedkoper materiaal. 

Verankering als bij de  
snijpenverbinding 

− Per verbinding kunnen minder grote 
krachten worden overgebracht. 

− De maattolerantie loodrecht op het 
element is beperkter. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5.15: een verbinding met voorspanbouten. 
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5.C.f Gelaste verbinding met behulp van wapeningsstaal  

(Straman, 1988) 
Hiervoor zijn diverse mogelijkheden, zoals verbindingen met overlaplassen, 
stompe lassen of lassen met behulp van een tussenstrook (zie Fig. 5.16). 
Constructief gezien een vrij ineffectieve verbinding. 

Overlaplas 

Stompe las 

 

 
 
 
 Las m.b.v. 

tussenstuk  
 
 

Fig. 5.16: verschillende  
gelaste voegverbindingen  
(Straman, 1988). 
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5.D Hoekverbindingen tussen kop- en langsgevel 
Tussen de kop- en langsgevel kan op twee manieren een verbinding gemaakt worden. Door middel van de 
stapelwijze van de hoekelementen of door een voegverbinding. 

5.D.a Stapelwijze van de hoekelementen  

Hieronder zijn een drietal manieren weergegeven waarop “standaard” elementen op de hoek tussen de 
langs- en kopgevel verbonden kunnen worden (zie Fig. 5.17 t/m 5.19).  

Kopgevel Kopgevel Langsgevel Langsgevel 

Fig. 5.17: hoekaansluiting over halve hoogte. 

Kopgevel Langsgevel Kopgevel Langsgevel 

Fig. 5.18: hoekaansluiting door middel van een nok. 

 

 

Langsgevel Kopgevel Langsgevel Kopgevel 

Fig. 5.19: hoekaansluiting door om en om per verdieping het element door te laten lopen. 
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5.D.b Voegverbinding 

De wijze om een hoekverbinding te realiseren door middel van een voegverbinding is niet anders dan in het 
geval van de voegen tussen “standaard” elementen in het gevelvlak. De over te dragen dwarskrachten zullen 
echter vaak groter zijn. In Fig. 5.20 is een voorbeeld te zien van een natte verbinding en in Fig. 5.21 een 
voorbeeld van een lasverbinding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5.21: koppeling van de kop- en langsgevel  
door middel van een lasverbinding. (Falger, 2003 (1)). 

Ingestorte beugels 

Later aan te brengen beugels en staven 

Fig. 5.20: een natte voegverbinding tussen  
kop- en langsgevel (Falger, 2003 (1)). 

Ruimte later te vullen met beton 

Aangelaste wapening 

Ingestorte staalplaten 

Hoeklijn aanbrengen en rondom lassen 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.22: verticale stortstrook tussen 
met elkaar te verbinden wanden 
(Glorie, 2002). 

 
 
 
 
 

 60



 
 

Bestaande schuifkracht overbrengende verbindingen 

5.E Dwarskrachtoverdracht in horizontale voegen  
De horizontale voegen tussen de elementen zullen net als de voegen tussen de kop- en langsgevel én tussen 
de elementen onderling in staat moeten zijn om dwarskrachten over te dragen. Deze dwarskrachten worden 
veroorzaakt door de horizontale belastingen op de constructie, welke via buiging en dwarskracht naar de 
fundering worden afgevoerd (Falger, 2003 (1)). Ook voor het realiseren van de horizontale voegen is een 
aantal mogelijkheden beschikbaar.  

5.E.a Afdracht via gietmortelvoeg met stekken (gains) 

Een zeer veel toegepaste type voeg is een voeg waarbij de 
ruimte tussen de gevelelementen wordt gevuld met een 
gietmortel. In dat geval worden bijna altijd stekken 
toegepast die door middel van gains verbonden worden met 
het bovengeplaatste element. Zowel de uitgeharde 
krimparme gietmortel als de stekken (via deuvelwerking) 
kunnen schuifspanningen opnemen (Falger, 2003 (1)). In 
Fig. 5.23 zijn duidelijk de stekken te zien die uit de reeds 
geplaatste elementen steken. Deze stekken worden 
opgenomen in gains die in het nog te plaatsen element zijn 
aangebracht. Naast het ondergieten van de horizontale 
voegen zijn er nog een viertal uitvoeringsmethodieken. Dat 
is ondersabelen, onderpompen met een halfplastische 
mortel, injecteren en het plaatsen in een speciebed. De 
rekenwaarde van de sterkte van de voegverbinding is afhankelijk van de wijze waarop de horizontale voegen 
worden aangebracht. Bij aangieten is deze reductiefactor 0,9 bij ondersabelen 0,7 en bij het plaatsen in een 
speciebed 0,3. Deze reductiefactor is afhankelijk van de vullingsgraad van de horizontale voegen. 

 
Fig. 5.23: voorbeeld van een stek-gain 
verbinding (Betonplaza, 2005). 

5.E.b Afdracht via gekartelde rand  

(Falger, 2003 (1)) 
Wanneer de aanhechting van de gietmortel niet sterk genoeg is om de optredende schuifspanningen op te 
nemen, kan in de boven- en onderrand van de gevelelementen een karteling worden aangebracht die na 
plaatsing van de elementen in elkaar grijpt. Dit geldt ook voor het geval dat het toepassen van extra stekken 
niet mogelijk of niet wenselijk is. Via deze karteling kunnen grote dwarskrachten worden overgedragen. 

5.E.c Afdracht via lasplaten  

(Falger, 2003 (1)) 
Net als in het geval van verticale voegen kunnen ook in horizontale voegen lasplaatverbindingen worden 
toegepast (zie Fig. 5.24 en 5.25). De uitvoering van deze voegen is vergelijkbaar met die van verticale 
voegen. De nadelen van deze lasplaatverbindingen zijn gelijk aan die in de verticale voegen: duur, 
vertraging van de uitvoering, aanpassingen in de bekisting nodig, in te storten delen enz. Ook hier geldt dat 
de voegen alleen direct belast kunnen worden als er nergens een natte voeg wordt gerealiseerd. Dit 
voordeel is beperkt omdat deze situatie niet vaak voorkomt. 

 
 
 

 
Fig. 5.25: uitstekende wapeningsstaven met 
overlaplassen (Straman, 1988). 

Later 
aanstorten 

Uitstekende  
wapening 

Tussenstuk 
 

Fig. 5.24: uitstekende wapeningsstaven met behulp  
van een tussenstuk aan elkaar verbonden 
(Straman, 1988). 
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5.F Overdracht van normaalkracht in horizontale voegen 
Van alle voegen zullen vooral de horizontale voegen loodrecht op de voegrichting worden belast. Het totale 
gewicht van de constructie moet immers via deze voegen naar de fundering worden afgedragen (Falger, 
2003 (1)). Om dit mogelijk te maken moet voldoende aandacht besteedt worden aan de horizontale 
voegen. De wijze waarop een horizontale voeg kan worden uitgevoerd is al besproken in § 5.E. In de 
onderstaande paragraaf worden een aantal aspecten besproken die specifiek gelden voor de afdracht van 
normaalkrachten in deze voegen. 

5.F.a Sterkte bepalende factoren  

(Falger, 2003 (1)) 
De sterkte van de voeg wordt door een aantal aspecten bepaald (Vamberskey, 2002). Belangrijk is 
bijvoorbeeld of de voeg voorzien is van wapening of niet. Daarnaast speelt de dikte van de voeg een 
belangrijke rol in de sterkte van de voeg. Hieronder worden de bepalende factoren genoemd en toegelicht. 

Sterkte van de mortel 
De sterkte van de (giet)mortel waarmee de voeg wordt gevuld is vanzelfsprekend mede bepalend voor de 
sterkte van de voeg. De mortel vorm namelijk de overgang tussen de twee (of meer) aansluitende delen. Een 
lage sterkte van de mortel zal ook resulteren in een lage sterkte van de voeg. 

Vullingsgraad 
Afhankelijk van de wijze waarop de mortel in de voeg wordt aangebracht kunnen in de voegen holle ruimten 
ontstaan. Wanneer deze ruimten groot zijn of wanneer er vele kleine ruimten zijn, vermindert dit de sterkte 
van de voeg. Het vullen van de voegen met gietmortel geeft de hoogste vullingsgraad, namelijk 90%. 

Dikte van de voeg 
Bij een dikke voeg zal het uitgeharde voegmateriaal eerder de neiging hebben om te bezwijken dan wanneer 
de voeg dun is, vooral wanneer de voeg niet gewapend is. Dit verschijnsel is te verklaren omdat er 
spanningen optreden in twee richtingen die elkaar beïnvloeden. De eerste spanningsrichting staat loodrecht 
op de horizontale voegen en de tweede richting komt overeen met de dikterichting van de gevelelementen.  
Het verschijnsel dat optreedt is te vergelijken met een betonkubus die in een drukbank wordt beproefd. De 
kubus kan door wrijving met het contactvlak van de drukbank aan de boven- en onderzijde niet vervormen 
(verhinderde dwarscontractie). Hierdoor ontstaan aan de andere zijden van de kubus trekspanningen 
waardoor de kubus uiteindelijk bezwijkt. Hierdoor ontstaat de karakteristieke zandlopervorm bij bezwijken. 
Hetzelfde gebeurt ook in de voegen, waarin de dwarscontractie wordt verhinderd door de aanhechting met 
de prefab elementen. Bij een dunnere voeg is dit effect kleiner. 

Aanwezigheid van wapening 
De aanwezigheid van wapening heeft invloed op de sterkte van de voeg, voornamelijk als het gaat om de 
opname van trekspanningen. De gietmortel kan namelijk slechts zeer geringe trekspanningen opnemen, 
hierdoor is het toepassen van wapening loodrecht op de voeg in de vorm van stekken vaak noodzakelijk. 
Naast de opnamecapaciteit ten aanzien van trekspanningen, zal de aanwezigheid van wapening ook het 
effect van de dikte van de voeg verkleinen, zeker als de wapening excentrisch ten opzichte van de as van de 
voeg wordt aangebracht. Ten aanzien van dit effect zou het nog beter zijn wapening aan te brengen in de 
richting loodrecht op de as van de voeg. De wapening is dan het meest effectief maar omdat dit zeer 
bewerkelijk is wordt dit niet vaak toegepast. 
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overbrengende verbinding 



 

 
 



 
 

Ontwerpen van een schuifkracht overbrengende verbinding 

6.A Berekening dwarskrachtcapaciteit van een kanaalplaatvloer 
De maximale schuifkracht in de kanaalplaatvloer is bepaald bij de belastingcombinaties wind vanaf links 
(UGT). De overige belastingen die allemaal een verticale krachtsrichting hebben zijn niet van invloed op de 
schuifkracht, ter plekke van de verticale voegen, die in de kanaalplaatvloer overgebracht moet worden. De 
bijdrage van alle verticale belastingen aan de schuifkracht is ongeveer 0,2 kN. Deze 0,2 kN wordt 
veroorzaakt door fouten in het model.  
De dwarskrachtcapaciteit van de kanaalplaatvloer (h=320 mm) moet bepaald worden op de plaats waar de 
doorsnede het kleinst is. Dit is ter plekke van de halve hoogte van de kanalen waar de totale lijfbreedte 315 
mm is.  
 

 

Beton gescheurd Beton ongescheurd 

Verloop spanning in voorspanstaal 

Bepaling kritieke punt van de eerste scheur (op halve hoogte) 

Dwarskracht tgv 0.9· e.g. + 1,5 · wind + 0,5 · 1,5 · ver. belasting 

Dwarskracht tgv 1,2 · e.g. + 1,5 · ver. belasting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mr = rekenkundige buigscheurmoment 

Mu = uiterst opneembare buigend moment (breukmoment) 
Vu = uiterst opneembare dwarskracht 
Vd = rekenwaarde van de dwarskracht t.g.v. verticale belasting op een  
        kanaalplaatvloer. 
σpw = werkspanning in het voorspanstaal 

 
 
 
 

Fig. 6.1: dwarskrachtcapaciteit van een kanaalplaatvloer (h=320 mm). 
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Materiaaleigenschappen

Materiaaleigenschappen beton B65  (NEN 6720 art 6.1)
karakteristieke kubusdruksterkte f'ck = 65 N/mm²
rekenwaarde druksterkte f'b = 39 N/mm²
rekenwaarde treksterkte

 
 

 

 

 

 

 
 

fb = 2,15 N/mm²
gemiddelde treksterkte fbm = 4,3 N/mm²
gemiddelde buigtreksterkte fbr = 5,76 N/mm²
karakteristieke buigtreksterkte fbrk = 4,12 N/mm²
elasticiteitsmodulus E'b = 38500 N/mm²
rekenwaarde druksterkte bij voorspannen fbt = 35 N/mm²
elasticiteitsmodulus bij voorspannen E'bt = 20730 N/mm²

Materiaaleigenschappen voorspanstrengen FeP 1860 (Nen 6720 art 6.3)
repres. waarde van de 0,1%-rekgrens f'prep = 1600 N/mm²
rekenwaarde van de 0,1%-rekgrens fp = 1450 N/mm²
representatieve waarde van de treksterkte fpurep = 1860 N/mm²
rekenwaarde van de treksterkte fpu = 1690 N/mm²
elasticiteitsmodulus Ep = 200000 N/mm²
voorspanning bij aanbrengen (76% van fpurep) σpo = 1415 N/mm²

Geometrie vloerplaten
Gewicht standaard element qg = 3,85 kN/m² (=4,62 kN/m)
elementbreedte b = 1200 mm
elementhoogte h = 320 mm
nuttige hoogte d = 280 mm
minimale lijfbreedte bw = 315 mm
ligging neutrale lijn t.o.v. onderzijde plaat y0 = 160,8 mm
betondoorsnede Ab = 192400 mm²
lineair oppervlaktemoment S = 1,3E+07 mm3 

kwadratische oppervlaktemoment Iy = 2,4E+09 mm4 

voorspanstrengen bovenin 3 · ø 6,9 Ap = 87 mm²
afstand strengen bovenin tot onderzijde plaat ap = 245 mm
voorspanstrengen onderin 8 · ø 12,9 Ap = 800 mm²
afstand strengen onderin tot onderzijde plaat ap = 40 mm
(alle staven op 40 mm vanaf de onderkant)
excentriciteit voorspanning t.o.v. neutrale lijn ep = 100,7 mm

(87 · (245 - x) = 800 · (x - 50))
theoretische overspanning (NEN 6720 art 7.1.6 l = 13,76 m
opleglengte kanaalplaatvloer op betonnen nok a = 110 mm

Belastingen
Eigen gewicht (HVP 320 Betonson incl voegvulling) 4,08 kN/m²
Afw (cementdekvl. gem. dikte 50 mm (30 - 70mm)) 1,0 kN/m²
Wanden (plafond / leidingen / lichte scheidingswanden) 1,0 kN/m²
Veranderlijke vloerbelasting (ψ = 0,5) 3,0 kN/m²

Berekening werkvoorspanning
a)             σpo: 0,76 x fpurep = 1415 N/mm²
b)              σpi: σpo - ∆σpel = 1415 -69,9 = 1345 N/mm² 
c)             σpw: σpi - ∆σpw = 1345 -174 = 1171 N/mm²
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Toetsing van de doorsnede (NEN 6720 art. 8.1)
ε

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

'u= ε'bu    = 0,0035
ε'pu: 0,035
∆εp: d - xu · ε'u

  xu
∆εp: 270 - xu · ε'u

    xu
εpw: σpw / Ep → 1171 = 0,0059

200000
εp: εpw + ∆εp → 0,0059 + 0,0035 ·  270 - xu 

Aanname xu 
εp > 0,9fpu / Ep →
εp: 0,9 · 1690 = 0,0076

200000
σp: 0,9fpu + εp · 1000 - 7,61 · 0,1fpu →

εpu · 1000 -7,61
σp: 1521 + 945 - 5,6xu   · 169

27,4xu
∆σpu: σp - σpw → 350 + 945 - 5,6xu      · 169

27,4xu
∆Fp: 800 (wapening onderin)

∆σpu: 279991 + 945 - 5,6xu   · 135200
27,4xu

F'b: Fpw + ∆Fp →
F'b: 1318678 + 945 - 5,6xu   · 135200

27,4xu

F'b: 1318678 + 5E+06 / xu  + -25909,6
F'b: 1292768 + 5E+06 / xu 

F'b: 0,75xu · b · f'b → 0,75xu · 1160 · 39 = 33930 xu
xu: -3,4 mm
xu: 41,5 mm → voldoet

∆Fp: 370531 N (invullen in ∆σpu)
Controle

εp: 0,0260 > 0,0076
εp: 0,0260 < εpu   = 0,035

zb: 320 - 160,8 = 159,2 mm
y: 7/18xu → 16,2 mm

dp: 280 mm

Mu: F'pd · (zb -y) + ∆Fp · (dp - y) (breukmoment)
Mu: 1038687 ·    ( 159,2 - 16,2 ) · 1E-06 +

370531 ·    ( 280 - 16,2 ) · 1E-06
Mu: 246 kNm
Md: 1/8 · (1,2pd) · l² - Fpw · ep (rekenw. buigend moment in de UGT)
Md: 1/8 · 1,2 (1,2 · 6,08 + 1,5 · 3) · 13,76² - 1039 · 100,7·1E-06
Md: 230 kNm < Mu → voldoet!

Controle hoogte betondrukzone (NEN 6720 art. 8.1.3)
xu: 41,5 = 0,15 ≤ kx max

                d 280
α: σpw = 1171 = 0,81

fp 1450
f: (1-α)fp → 0,19 · 1450 = 279 N/mm² 

kx max: 500 → 0,64 > 0,15 → voldoet!
500 + f
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Berekening afschuifdraagvermogen 

Afschuifdraagvermogen gebied a: (NEN 6720 art. 8.2.3.3)
Berekening van het afschuifdraagvermogen in gebied a, waar geringe buigtrekspanningen
optreden eerste scheur die tot bezwijken kan leiden onstaat door het bereiken van de
betontreksterkte 
op een afstand 110 + 1/2h = 270 mm en op een hoogte van 1/2h = 160 mm

σvoorspanstaal: 270 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

· 1171 = 431 N/mm²
733

σ'bmd: Ap · σpw → 800 · 431 = -1,79 N/mm²
Ab 192400 (alleen voorsp. aan de onderzijde meegenomen)

τ1: I · √(fb
2 + fb · σ'bmd) →

d · S 280 · 13341570
τ1: 1,86 N/mm²

Vu: τ1 · bw · d → 1,93 · 315 · 280 = 164,1 kN
Vd: 1/2 · 1,2 · (1,2 · 6,08 + 1,5 · 3,0) · 13760 (1,2 · e.g. + 1,5 · ver. bel)
Vd: 97,4 kN < Vu → voldoet!

Vd: 1/2 · 1,2 · (0,9 · 6,08 + 1,5 · 0,5 · 3,0) · 13760
(0,9 · e.g. + 1,5 · wind + 1,5 · 0,5 · ver. belasting)

Vd: 63,8 kN < Vu → voldoet!

Doorsnede waar voorspankracht volledig is ingeleid
σvoorspanstaal: 1171 N/mm²

σ'bmd: Ap x σpw → 800 · 1171 = -5,40 N/mm²
Ab 192400 (alleen voorsp. aan de onderzijde meegenomen)

τ1: I · √(fb
2 + fb · σ'bmd) →

d · S 280 · 13341570
τ1: 2,57 N/mm²

Bezwijkdraagkracht kanaalplaatvloer
Vu: τ1 · bw · d → 2,67 · 315 · 280 = 227,1 kN

Spanning onderrand waar de voorspankracht volledig is ontwikkeld
σbo: -Fpw -Fpw · ep · yo →

Ab Iy
σbo: -1038687 → -5,40 + -7,04 →

192400
σbo: -12,44 N/mm²

Rekenkundige buigscheurmoment:
Mr: W0 · (-σb0 + 0,25 · fb)
Mr: 1,49E+07 ·   ( 12,44 +  0,25 · 2,15 )       →
Mr: 192,8 kNm

Afschuifdraagvermogen gebied b:
τu: τ1 + τn → 0,4 · fb · kλ · kh · ³√(ω0) + 0,15 · Fpw / Ab
kλ: 1,00
kh: 1,6 - h → 1,6 - 0,32 = 1,28
ω0: 100Ap → 100 · 800 →

bw · d 315 · 280
ω0: 0,91 %

Fpw: 1038687 N

2,39E+09
-1,68E+10

2,4E+09 · √(2,152 + 2,15 · 1,79)

2,4E+09 · √(2,152 + 2,15 · 5,41)
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τ1: 1,07 N/mm²
τn: 0,15 · 1038687 / 192400 = 0,81 N/mm²
τu: 1,07 + 0,81 = 1,88 N/mm²

Bezwijkdraagkracht kanaalplaatvloer
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vu: τυ · bw · d → 1,89 · 315 · 270 = 165,4 kN

Controle doorbuiging
Fpw: 1039 kN

σ'bm: F'pd → = 5,40 N/mm² 
Ab 192400

Mr: Wy · (1,4fbr + σ'bm) · 1E-06 → 2,4E+09 ·(1,4 · 5,76+ 5,40 ) · 1E-06
160,8

Mr: 200,0 kNm (scheurmoment bij kortdurende belastingen)
Mrt: Wy · (1,2fbr + σ'bm) · 1E-06 → 2,4E+09 ·(1,2 · 5,76+ 5,40 ) · 1E-06

160,8
Mrt: 182,8 kNm (scheurmoment bij langdurende belastingen)

Mrep: 1/8 · (1,2q)l2 -F'p · ep →
Mrep: 1/8 · 1,2 · (6,08 + 3,0) · 13,762 - 1039000 · 100,69 · 1E-06
Mrep: 153,3 kNm (buigend moment in de BGT)

Voor de voorgespannen kanaalplaten is het maximale moment in de bruikbaarheidsgrenstoestand 
lager dan het scheurmoment bj kortdurende belastingen en eht scheurmoment bij langdurende 
belastingen. Dit betekent dat de vervormingen zich afspelen binnen de eerste lineaire tak van het 
M-к diagram. Hierdoor mag gerekend worden met een lineair verband tussen de belasting en de 
vervorming (NEN 6720 Figuur 73)

ø: kc · kd · kb · kh · kt → 2,6 · 1,1 · 0,7 · 1,0 · 1,0 = 2,0
ø: 2,0 < ømax (=2,2)

up,dir: 2 · -FpwepL
2 (opbuiging tgv voorspanning)

16EI
up,dir: → -26,9 mm

38500 · 2,4E+09
up,kr: 3/4ø · up,dir (kruip tgv voorspanning) → -40,4 mm

ug+q,dir: → 55,3 mm
384 · 38500 · 2,4E+09

ug+q,kr: (kruip tgv e.g. + perm belasting + 0,6 · ver belasting)
up+q,kr: 3/4ø · uq,dir → 63,8 mm

9,08
uq,dir: → 18,3 mm

384 · 38500 · 2,4E+09
uq,kr: 3/4ø · uq,dir (kruip tgv veranderlijke belasting) → 27,4 mm
ueind: up,dir + up,kr + ug+q,dir + ug+q,kr
ueind: -26,9 -40,4 + 55,3 + 63,8 = 51,8 mm

ubij: uq,dir + uq,kr + up,kr
ubij: 18,3 + 27,4 -40,4 → 5,3 mm

ueind: 51,8 <  0,004 · 13760 = 55,04 → voldoet
ubij: 5,3 < 0,003 · 13760 = 41,28 → voldoet

· (6,08 + 0,6 · 0,5 · 3,0)

5 · (1,2 · (6,08+3,0) · 137604

-1/8 · 1042000 · 91,67 · 137602

5 · (1,2 · 3,0) · 137604

1,04E+06

0,4 · 2,15 · 1,0 · 1,28 · 3√(0,94) =
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6.B Berekening trekband ter plekke van de langsgevel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Prep wind langsg: 1,60 kN/m²
γ: 1,5

verd. h: 3,6 m
Fd langsg: 8,66 kN/m

l: 57,60 m
Md wind: 1/8 ql²
Md wind: 3592 kNm

Vd wind langsg: 1/2ql ( q = 8,66 kN/m)
Vd wind langsg: 249 kN

z: 0,8 · lengte kpv → (0,8 · (14,4 - 0,5)) 11,12 m    → maatgevend
z: 0,5 · lengte gebouw → (0,8 · 57,6) 28,8 m

Kracht in trekband
T: M / z →
T: 323,1 kN

Benodigde staaldoorsnede
Aa: T / fe  

fe: 435 N/mm² (FeB 500)
Aa: 743 mm² → 4 staven Ø 16 = 804 mm²

Trekspanning in het beton van de trekband
σbmd: T / A →
σbmd: 323,1 / (320 · 70)
σbmd: 14,4 N/mm²

trole dwarskracht in de langsvoegen tussen de elementen
τd: Vd / (b · t)
t: hkpv - 30 → 320 - 30 = 290 mm
b: 13900 mm (lengte kanaalplaatvloer)
τd: 0,062 N/mm² < τ1 (= 0,10 N/mm²

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Con
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

) → voldoet
het aanbrengen van een druklaag op de kanaalplaten is niet noodzakelijk

angwapening" vloer aan kopgevel
dit ten behoeve van de afdracht van de oplegreactie(wind) naar de kopgevel (=stabiliteitswand)

Rd = Vd: 249 kN
Aa: Rd / fe 

fe: 435 N/mm² (FeB 500)
Aa: 574 mm → 3 staven Ø 16 = 603 mm²

Plaats van deze wapening in de voeg tussen de vloer en de wand of in de druklaag.

ax. kracht in "hamerkop" verbinding
Vu: 62,5 kN

Aantal verb: Vd / Vu → 3,99 ~ 4 stuks
Benodi

"Oph

M

gde wapening (uitgaande van "vakwerk"analogie)
Vd: 249 / 4 → 62,4 kN

2 stekken per hamerkop
Aa: Vd / fe · 1/2 →
Aa: 72 mm² → 1 staaf Ø 12 = 113 mm²

Echter anker is maatgevend
Fanker: Vd / 2 → 31 kN  
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Ontwerpen van een schuifkracht overbrengende verbinding 

6.C Aantal verschillende elementtypes per verbinding 
In deze paragraaf wordt voor elke ontworpen verbinding uit hoofdstuk 5 “Ontwerpen van een schuifkracht 
overbrengende verbinding” van het rapport, het aantal verschillende gevelelementen weergegeven om het 
fictieve kantoorgebouw te kunnen realiseren. Bij de bepaling van het aantal verschillende gevelelementen 
wordt er vanuit gegaan dat er samenwerking optreedt tussen de langs- en de kopgevels.  

6.C.a Het verticaal halfsteensverband 

De verschillende elementtypes voor een gebouw opgebouwd uit in VHV gestapelde gevelelementen, zonder 
een verbinding tussen de gevelelementen, zijn in Fig. 6.2 weergegeven. Voor de langs- en kopgevel zijn elk 
vijf verschillende elementtypes nodig.  
Het verschil tussen de elementen van de kop- en langsgevel is dat bij de gevelelementen van de kopgevel de 
nokopleggingen voor de vloeren ontbreken. Alle elementtypes kunnen worden gemaakt in de mal van het 
standaard elementtype C. De andere negen elementtypes zijn allemaal afgeleidt van elementtype C door 
bepaalde delen weg te laten. Bijvoorbeeld voor elementtype H kunnen de uitsparingen in de onderzijde van 
de bekisting, voor de nokopleggingen, tijdelijk dichtgemaakt worden. 

Langsgevel Langsgevel Kopgevel Kopgevel 

Fig. 6.2: aantal elementtypes, bij het in verticaal halfsteensverband stapelen, zonder een verbinding tussen d
kopgevelelementen. 

e 

6.C.b Het horizontaal halfsteensverband 

Om een gebouw op te bouwen uit in HHV gestapelde gevelelementen zijn in totaal zes verschillende 
elementtypes nodig, drie voor de langs- en kopgevel (zie Fig. 6.3). Ook hier geldt dat het verschil tussen de 
elementen voor de kop- en langsgevel wordt bepaald door het ontbreken van een nokoplegging aan de 
gevelelementen van de kopgevel. Alle elementtypes voor deze stapelwijze kunnen worden gemaakt in de 
bekisting van elementtype B, door bepaalde delen van de kist dicht te zetten.  

Langsgevel Langsgevel Kopgevel Kopgevel  

 

Fig. 6.3: geveluitslag met elementtypes, voor een gebouw opgebouwd uit in horizontaal halfsteens verband 
gestapelde gevelelementen. 
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6.C.c Het verticaal verband 

In totaal zijn zes verschillende elementtypes nodig, drie voor de langs- en kopgevel om in verticaal verband 
te stapelen (zie Fig. 6.4). Ook hier geldt dat het verschil in elementtypes voor de kop- en langsgevel wordt 
bepaald door het ontbreken van een nokoplegging aan de gevelelementen van de kopgevel. Alle 
elementtypes kunnen worden gemaakt in de bekisting van elementtype B, door bepaalde delen van de kist 
dicht te zetten.  

Om het aantal elementtypes te bepalen ten gevolge van de verschillende verbindingen wordt één kop- en 
langsgevel weergegeven. Voor de overige twee gevels zijn precies dezelfde elementen nodig.  

Kopgevel Kopgevel Langsgevel Langsgevel 
Fig. 6.4: geveluitslag met elementtypes, voor een gebouw opgebouwd uit in verticaal verband gestapelde 
gevelelementen. 

6.C.d Prefab nok aan element 

Verbinding 2a, één nok per element 
Zeven verschillende elementen zijn nodig om een kopgevel te bouwen (zie Fig. 6.5). In totaal zijn er twaalf 
elementtypes nodig om een gebouw te realiseren met deze verbinding. Voor het meestorten van de nok aan 
de elementen dient de mal uitgebreid te worden. Bij elementtype A dient aan beide zijden van het element 
een nok te worden aangestort. 

Kopgevel Langsgevel  

Fig. 6.5: geveluitslag met elementtypes voor de verbinding met één nok. 
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Verbinding 2b, twee nokken per element 
Zeven verschillende elementen zijn nodig voor de kopgevel (zie Fig. 6.6). In totaal zijn er twaalf verschillende 
elementen nodig om een gebouw met behulp van deze verbinding te realiseren. Daarnaast dient de mal 
uitgebreid te worden om aan de elementen twee nokken te kunnen aanstorten. 

Kopgevel Langsgevel  

Fig. 6.6: geveluitslag met elementtypes voor de verbinding met twee nokken. 

6.C.e Elementvorm aanpassen 

Verbinding 3a, bovenpenant verbreed 
Voor de kopgevel zijn zeven verschillende elementen nodig, dit brengt het totaal op twaalf elementtypes (zie 
Fig. 6.7). Als de bekisting van elementtype C de standaard is, dan moet de bekisting voor de elementtypes 
van de kopgevel (F t/m L) plaatselijk verbreed worden.  
 
 

Langsgevel Kopgevel 

Fig. 6.7: geveluitslag met elementtypes voor de verbinding waarbij het 
bovenpenant is verbreed. 
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Verbinding 3b, onderpenant verbreed 
Zeven elementtypes zijn nodig voor het realiseren van de kopgevel. Voor de bouw van het gehele gebouw 
zijn twaalf verschillende elementen nodig (zie Fig. 6.8). Ook hier dient de mal plaatselijk verbreed te worden 
als de mal van elementtype C als standaard wordt genomen. 
 

 Langsgevel Kopgevel 

Fig. 6.8: geveluitslag met elementtypes voor de verbinding waarbij het 
onderpenant is verbreed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.C.f In het werk gestorte verbinding 

Om elementen te realiseren voor deze verbinding moet de mal ter plekke van de uitsparingen opgevuld 
worden met blokken van PUR of PS-schuim. Als de bekisting van elementtype C de standaard is dan kunnen 
alle elementen benodigd voor verbinding 4A, 4B en 4C in deze mal worden vervaardigd. 

Verbinding 4a, vier sparingen per element 
Bij verbinding 4 worden de elementen van de kopgevel gekoppeld door middel van een in het werk gestorte 
verbinding (zie Fig. 6.9). Voor deze verbinding zijn voor de kopgevel zes elementtypes nodig, in totaal zijn er 
dan elf elementtypes nodig om een geheel gebouw te realiseren. 
 

 Kopgevel Langsgevel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.9: geveluitslag met elementtypes voor de verbinding waarbij vier sparingen 
per element worden aangebracht. 
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Verbinding 4b, zes sparingen per element 
Negen verschillende elementen zijn nodig om een kopgevel te realiseren met behulp van deze verbinding  
(zie Fig. 6.10). In totaal zijn er dan veertien elementtypes nodig om een geheel gebouw te kunnen realiseren. 

Fig. 6.10: geveluitslag met elementtypes voor de verbinding waarbij zes 
sparingen per element worden aangebracht. 

Kopgevel Langsgevel 
 

Verbinding 4c, twee sparingen per element 
Om een kopgevel te realiseren van gevelelementen met twee sparingen, zijn zes elementtypes nodig. Voor 
het gehele gebouw zijn dan twaalf verschillende elementen nodig (zie Fig. 6.11). 
 

Langsgevel Kopgevel 

Fig. 6.11: geveluitslag met elementtypes voor de verbinding waarbij twee 
sparingen per element worden aangebracht. 
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6.C.g hoekstaal 

De elementen worden door middel van hoekstalen met elkaar verbonden. Voor deze hoekstalen moet ter 
plekke van de onderhoekpunten van de elementen een uitsparing gemaakt worden. Deze uitsparing moet 
zowel aan de zijkant als aan de onderkant aangebracht worden, zodat het te plaatsen element niet komt te 
rusten op deze verbindingen. Dit is in verband met het positioneren van de elementen in de hoogterichting. 
 
Vijf verschillende elementtypes zijn nodig voor de kopgevel en in totaal twaalf verschillende elementen om 
een geheel gebouw te realiseren (zie Fig. 6.12). 
 

 
Langsgevel Kopgevel 

Fig. 6.12: geveluitslag met elementtypes voor de verbinding door middel van 
hoekstalen. 
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Uitwerking nokverbinding 

7.A Modelopbouw 
7.A.a Modelopbouw kopgevel met nok 

 
 
 
 
 
 
 

 

Translatieveer in y-richt. 
k = 584 MN/m 

X 

Y

Fundering horizontaal gesteund 

Horizontale voeg tussen de 
regels van 20 mm 

Momentvaste verbinding van de 
penanten 

Modellering nok; 
aangrijpen belastingen 

Verticale voeg tussen de 
elementen van 20 mm 

Koppelstaaf modellering kpv, 
alleen krachtsoverdracht  
in x-richting. 
 

B

Model opgebouwd uit 
2D-schijfelementen 

Fig. 7.1: Model van de kopgevel waarbij de gevelelementen één nok hebben. 
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7.A.b Kopgevel met twee halve langsgevels met nok 

 

X 

Y 

Fig. 7.2: Model van de kopgevel met aan beide zijde een halve langsgevel waarbij de 
gevelelement één nok hebben. 
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Uitwerking nokverbinding 

7.A.c Details uit de modellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gevelelementen begane grond 
over gehele lengte verbonden 
met funderingsbalk 

Langsgevel Kopgevel 

X 

Y

Gescheiden funderingspalen 

Voeg van 10 mm tussen de 
kop- en langsgevel 

m) 

Funderingsbalk 
langsgevel 
(b=2100 x h= 800 m

Funderingsbalk 
kopgevel 
(b=2100 x h= 800 mm) 
 

Fig. 7.3: detail A, onafhankelijke fundering 
van de kop- en langsgevels. 

 

Tussenlaag als staaf 
alleen overbrengen 
drukkracht (y-richting). 

Voegverbinding als 2D-
plaatelement 

Koppelstaaf modellering kpv, 
alleen krachtsoverdracht  
in x-richting.

Modellering nok; a
belastingen 

angrijpen 

 

Verticale voeg 20 mm Hor. voeg tussen de onder- 
en bovenregel 20 mm 

N 

V 

N 

M 

V 

N 

Fig. 7.4: detail B, schematisering horizontale- en 
verticale voegverbinding. 

X 

Y

 

Langsgevel Kopgevel 

Modellering nok; 
aangrijpen belastingen 
 

X 

Koppelstaaf tussen de 
langs- en kopgevel; 
alleen normaalkracht 
overdracht (y-richting). 
 

Voeg van 10 mm tussen de 
kop- en langsgevel 
 N 

N 

M 

V 

N 

Voegverbinding als 2D-
plaatelement 
 

Y

Fig. 7.5: detail C, aansluiting van de 
langsgevel met de kopgevel 
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7.B Varianten voor de modellering van de kanaalplaatvloer 
In hoofdstuk 2 “Modellering van de constructie” van het rapport is aangenomen dat de kanaalplaatvloer met 
trekband geschematiseerd wordt als een horizontaal staafje in de verticale voeg, dat alleen een 
normaalkracht, kan overbrengen.  
 
Hier is een klein onderzoek verricht naar de manier waarop bij een 2D-model de kanaalplaatvloer met 
trekband gemodelleerd moet worden. In Fig. 7.6 is te zien hoe de kanaalplaatvloer met trekband bevestigd 
wordt aan de kopgevelelementen. De windbelasting die op de langsgevels aangrijpt wordt door de 
schijfwerking van de vloeren overgebracht naar de stabiliserende kopgevels. De vier hamerkopsparingen 
dragen de windbelasting, aangrijpend op de vloer, vervolgens over op de vier kopgevelelementen. 
 
De modellering van de kanaalplaatvloer met trekband kan van invloed zijn op de herverdeling van de 
windbelasting over de elementen van de kopgevel. Dit kan optreden op het moment dat er 
stijfheidverschillen ontstaan tussen de kopgevelelementen onderling, bijvoorbeeld door de samenwerking 
met de langsgevels. Een andere reden kan zijn dat de windbelasting niet gelijk over de vier naast elkaar 
geplaatste kopgevelelementen is aangebracht. 
Bij alle gebruikte modellen is de windbelasting op de kopgevels gemodelleerd als een horizontale lijnlast 
(horizontaal gelijkmatig verdeelde belasting) die aangrijpt ter hoogte van de vloer. 
 

 

Kanaalplaatvloer (320 mm) 

AA 

Aanzicht kopgevel 

Hamerkopsparing 

Doorsnede A – A, bovenaanzicht aansluiting kanaalplaatvloer op de kopgevel 

Fig. 7.6: aanzicht en doorsnede van de aansluiting van een kanaalplaatvloer op de prefab kopgevel. 
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7.B.a Varianten van de modellering 

Alle varianten van de schematisering van de vloer met de trekband zijn onderzocht bij alléén een model van 
een kopgevel. Dus waarbij er geen samenwerking plaatsvindt met de langsgevels. 
 
Bij alle varianten kan de staaf, die dient voor de modellering van de kanaalplaatvloer, alleen een 
normaalkracht (kracht in langsrichting) overdragen. De reden hiervoor is dat de kanaalplaatvloer een 
beperkte dwarskrachtcapaciteit heeft voor het opnemen van de windbelasting (zie § 5.2.1 en Bijlage 6.A).  

Variant 1 
Dit is de manier waarop de kanaalplaatvloer met trekband geschematiseerd is bij alle gebruikte modellen 
voor dit onderzoek (zie Fig. 7.7).   
- De kanaalplaatvloer is geschematiseerd als een koppelstaaf in de verticale voeg. 
- Deze koppelstaaf kan alleen een normaalkracht overdragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 7.7: uitvergroting variant 1, modellering door middel van een  
koppelstaaf in de verticale voeg. 

 

N 

Koppelstaaf, alleen normaalkracht 
overbrengen. 

 

A 
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Variant 2 
- Kanaalplaatvloer gemodelleerd als staaf, aangrijpend vanaf het linker hart element tot het rechter hart 

element (zie Fig. 7.8).  
- De staaf is ook verbonden met de twee tussenliggende elementen, dit in het hart van het element. 
- Alle vier de verbindingen met de kopgevelelementen zijn gemodelleerd als een scharnier. 
- De staaf kan alleen een normaalkracht (kracht in langsrichting) overbrengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Scharnierend verbonden aan gevelelementen 

Kpv gemodelleerd als staaf Staaf kan alleen een 
normaalkracht overdragen 

Fig. 7.8: uitvergroting variant 2, modellering kanaalplaatvloer. 

 

A 

Variant 3 
Hierbij is géén kanaalplaatvloer geschematiseerd. 
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7.B.b Resultaten van de varianten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schematisering 
aalplaatvloerkan

ervorming (BGT, mm)
28,2 28,2 28,5
-7,1 -7,2 -7,2
2,4 2,3 2,4

panningen (UGT, N/mm²)
-35,2 -34,3 -34,8
22,9 21,8 23,3
4,1 4,1 4,0
-0,9 -0,9 -0,9

rbinding
7,2 6,8 7,3

aalplaatvloer
-44,9 -52,9 nvt
3,7 23,1 nvt

Variant 2 kpv 
gekoppeld t.p.v. hart 

element, overal 
scharnierend

Variant 1 kpv 
gemodelleerd als 

koppelstaaf

Variant 3 model 
zonder modellering 

kpvh. 550 mm)(nok

V

S

Ve

Kan

Ux; max 
Uy; max 
Uy; max 

σsnede; yy; min 

σsnede; yy; max 
|τsnede; hor; gem| max
σsnede; xx; max

Nmin (kN) 
Nmax (kN) 

|τsnede;ver; max| 

 

 
 Kopgevel 

Tabel 7.1: vergelijking van de schematisering van de kanaalplaatvloer bij alleen een 
kopgevel. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Y  
 
 X 
 A 
 
 
 
 

 
 Fig. 7.9: horizontale snede op 1,2 m 

vanaf de basis. 
Fig. 7.10: detail A, verticale snede 
ter plekke van de verbinding. 

 

7.B.c Conclusie 

- De verschillende varianten van het modelleren van de kanaalplaatvloer hebben geen invloed op de 
globale krachtswerking in de constructie. 

- De verschillende modelleringen leiden tot verschillende waardes van de normaalkrachten in de 
kanaalplaatvloer. 

 
Omdat hier onderzoek wordt gedaan naar de spanningen in de gevels is het veroorloofd om de 
kanaalplaatvloer als een koppelstaaf in de verticale voeg (variant 1) te modelleren. Deze variant heeft de 
voorkeur vanwege de eenvoud van modellering.
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7.C Reactiekrachten op de hoek van de fundering 
Reactiekrachten op de hoek van de fundering bij de belastingcombinatie wind vanaf links. 

7.C.a Geen koppeling tussen de langsgevel en de kopgevel 
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1 

2 

3 

4 

  

1150 kN 809 kN 

-1011 kN 

-931 kN 

-328 kN 

Fig. 7.11: reactiekrachten in de paalfundering als er geen koppeling tussen de 
langsgevel en de kopgevel is. 
 

 

Kopgevel 

Funderingsbalk 

4 

Funderingspaal Ø 600  

3

La
ng

sg
ev

el
 

2 1809 kN 

1150 kN 

-931 kN 
-1011 kN 

Reactiekrachten uit de kopgevel 

Positieve waarde = drukkracht in de paal 
Negatieve waarde = trekkracht in de paal 
Tabel 7.2: reactiekrachten in de palen op de hoek van de fundering. 

Fig. 7.12: reactiekrachten in de palen op de hoek van de 
fundering. 

1 (-1011 / 2) -506 (809 / 2) 405
2 (-931 / 2) -466 (809 / 2) 405
3 (-1011 / 2) -506 (1150 / 2) 575
4 (-931 / 2) -466 (1150 / 2) 575

-61
70

110

Funderings-
paal

Totale vert. 
reactiekracht (kN)

-101

Vert. reactiekracht 
uit kopgevel (kN)

Vert. reactiekracht 
uit langsgevel (kN)

 

 86



 
 

Uitwerking nokverbinding 

7.C.b Koppeling van de langsgevel aan de kopgevel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -97 kN 

 
 558 kN 
 
 
 
 

 
 
 

 

1108 kN 443 kN 

42 kN 

Fig. 7.13: reactiekrachten in de paalfundering ten gevolge van de koppeling van de 
langsgevel aan de kopgevel. 
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Fig. 7.14: reactiekrachten in de palen op de hoek van 
de fundering. 
 

 

Reactiekrachten uit de kopgevel 
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-97 kN 
42 kN 

1108 kN 

443kN 1 2 

3 4 

Kopgevel 

Funderingsbalk 

La
ng

sg
ev

el
 

Funderingspaal Ø 600  

Positieve waarde = drukkracht in de paal 
Negatieve waarde = trekkracht in de paal 
Tabel 7.3: reactiekrachten in de palen op de hoek van de fundering. 
 

1 (-97 / 2) -49 (443 / 3) 222
2 (42 / 2) 21 (443 / 3) 222
3 (-97 / 2) -49 (1108 / 2) 554
4 (42 / 2) 21 (1108 / 2) 554

Funderings-
paal

Vert. reactiekracht 
uit kopgevel (kN)

Vert. reactiekracht 
uit langsgevel (kN)

Totale vert. 
reactiekracht (kN)

173
243
506
575  
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7.D Controle van de resultaten 
In deze paragraaf worden de resultaten, gevonden met behulp van de modellen uit Esa Prima Win 3.5, 
vergeleken met twee handberekeningen.  

7.D.a Dwarskracht in de nokken en uitbuiging 

De dwarskracht in de nokken, is bepaald bij de modellen waar een samenwerking optreedt tussen de 
langsgevels en de kopgevel (zie Tabel 7.4). De nokhoogte is 550 mm. 
Het verschil tussen de computerberekening en de handberekening neemt toe met de hoogte van het gebouw 
tot maximaal 81% bij de rechter nok op de negende verdieping. 
 
Met behulp van de rekenregels uit “Prefab beton” en die van Eisma kan een handberekening worden 
gemaakt voor de vervorming van een gevel opgebouwd uit prefab gevelelementen. Uit de handberekening 
volgt een maximale uitbuiging van respectievelijk 30 en 52 mm. Het computermodel geeft een maximale 
uitbuiging van 16 mm. 
 

 
 

(UGT, kN)) LV MV RV LV MV RV
1e verd 494 613 599 -18% 2%
2e verd 525 536 -2%
3e verd 513 535 472 9% 13%
4e verd 369 410 -10%
5e verd 325 275 346 -6% -21%
6e verd 201 284 -29%
7e verd 176 110 221 -20% -50%
8e verd 84 158 -47%
9e verd 73 18 95 -23% -81%

10e verd 19 32 -41%
Uitbuiging  (BGT, mm)

Ux;max 30 (Prefab)
52 (Eisma)

Computer-
berekening

Verschil comp  - 
handberekening

Hand-
berekening

-47%
-69%

Dwarskracht in 
nok 

16
 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

3 

4 

2 

1 

 

 
 
 

Tabel 7.4: vergelijking van de dwarskracht in de nok, bij een nokhoogte 
van 550 mm. 
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7.D.b Oplegreacties ter plaatse van de kopgevel 

In Tabel 7.5 zijn de oplegreacties ter plaatse van de kopgevel, bij een model waarbij samenwerking optreedt 
tussen de langsgevels en de kopgevel, vergeleken met de waarden volgend uit een handberekening. Grote 
verschillen treden vooral op bij de verdeling van de verticale belasting over de verschillende steunpunten. In 
het bijzonder bij de steunpunten 1 en 7, namelijk een verschil van 160%. 
Bij steunpunt 3 volgt uit de computerberekening een trekkracht (328 kN) terwijl uit de handberekening een 
drukkracht (165 kN) volgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kN)
1 -898 387 -1011 -1018 149 -1393 -12% 160% -27%
2 -945 545 -931 -863 450 -890 9% 21% 5%
3 -685 771 -328 -479 980 165 43% -21% -299%
4 3 838 752 0 1180 1062 - -29% -29%
5 692 772 1726 479 980 1600 45% -21% 8%
6 942 544 1908 863 450 1700 9% 21% 12%
7 892 387 1704 1018 149 1661 -12% 160% 3%

4244 4339 -2%

Oplegreacties Computerberekening
Wind 
(BG)

Perm¹ 
bel.(BG)

Wind² 
(UGT)

Handberekening
Wind 
(BG)

Perm¹ 
bel.(BG)

Wind² 
(UGT)

Verschil comp - handber.
Wind 
(BG)

Perm¹ 
bel.(BG)

Wind² 
(UGT)

 
¹ = Permanente belasting: eigen gewicht elementen, dak, vloer, gevel en fundering.  
² = Belastingcombinatie wind vanaf links: 1,5 · wind + 0,9 · permanente belasting. 
Positieve waarde = drukkracht in de paal  
Negatieve waarde = trekkracht in de paal 
Tabel 7.5: vergelijking van de oplegreacties 
 

 

6 7 5 
4 

3 1 2 

∑ 1 t/m 7 

Fig. 7.14: nummering 
van de steunpunten. 
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7.E Handberekening van de kopgevel 
7.E.a Aannames ten behoeve van het model 

Eisma heeft geen rekenregels opgenomen voor 
het berekenen van de inwendige krachten en de 
uitbuiging van de top van het gebouw voor een 
gebouw opgebouwd uit prefab gevelelementen 
die in VHV zijn gestapeld. Voor de 
handberekening wordt daarom uitgegaan van het 
rechter model zie Fig. 7.15. Dus 
dubbelkaderelementen met een gelijke breedte 
(3,6 m) maar verdiepingshoog (3,6 m) in plaats 
van twee verdiepingen hoog (7,2 m). 
De dubbelkaderelementen uit het rechter model 
worden momentvast op elkaar gestapeld, dus dit 
komt grotendeels overeen met de uitgangspunten 
bij het linker model. Daar zijn alleen de stijlen 
van twee boven elkaar geplaatste elementen 
momentvast met elkaar verbonden. Daarnaast 
wordt er aangenomen dat in het linkermodel 
achter de gevel een randbalk aanwezig is die de 
dwarskracht in de verticale voegen tussen de 
gevelelementen opneemt. 
 
Opgemerkt moet worden dat de uitbuiging 
bepaald is bij een gebouw dat opgebouwd is uit 
dubbelkaderelementen en waarbij samenwerking plaatsvindt tussen de langs- en de kopgevels. Daarnaast 
wordt de dwarskracht in de verticale voegen tussen de elementen opgenomen door een randbalk. 

 
Fig. 7.15: aanpassing van het model ten behoeve 
van de handberekening. 

 

22

1
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7.E.b Handberekening van de kopgevel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Aannames
Regels zijn oneindig stijf
De fundering heeft geen invloed op de vervorming van de gevel

aantal bouwlagen n: 10
aantal elementen naast elkaar m: 4
windbelasting per bouwlaag H: 168 kN (

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

γ = 1,0) (= 11,67 · 7,18 · 2)
Rekenwaarde windbelasting (UGT) Hd: 252 kN (γ = 1,5)
E-modulus gescheurd beton E: kN/m2

lengte element B: 3,6 m
hoogte element L: 3,6 m

dikte wandelement d: 0,25 m
breedte stijl hs: 0,30 m
breedte raamopening br: 1,2 m
hoogte raamopening (dagmaat) hr: 1,5 m
hoogte onderregel ho: 0,9 m
hoogte bovenregel hb: 1,2 m
lengte zijkolom (hr + 2 · 1/2hstijl) l: 1,80 m
Akom stijl  ( 1/12 · 0,25 · 0,30 3) Is: m4

Fig. 7.16: gevel samengesteld uit dubbelkaderelementen. H is de horizontale dwarskracht per 
bouwlaag.

Fig. 7.17 krachten werkend op een dubbelkader-element (uit Bennink 2003).

1,0E+07

5,63E-04

 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

m x B (m= 4) 

n x L (n = 10)
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Berekening krachten in de gevelelementen
Ten gevolge van de windbelasting werken op de onderste bouwlaag
een dwarskracht Hd;w: 10 · 252 = kN

een moment Md;w: ½n(n-1) · L · Hd + ½n · L · Hd (op de bovenste verd.een halve windbel.)
Md;w: ½ · 10 · (10 - 1) · 3,6 · 252 + ½ · 10 · 3,6 · 252
Md;w: kNm

Horizontale schuifkracht per element
Sn: n

 

· Hd = 10 · 252 = 630 kN
m 4

De totale dwarskracht per element in de stijlen bedraagt
Ts= Sn = 630 kN

Bepaling van de maximale dwarskracht in de nokverbindingen
De dwarskracht per voegverbinding is gelijk aan de halve windbelasting
per element op verdieping n en verdieping n-1. 

Dwarskracht in de nokverbindingen op de eerste verdieping:
Tr 1e verd: Ren + Re(n-1)

Ren: n · Hd · L = 10 · 252 · 3,6 = 315 kN
2m B 8 3,6

Re(n-1): n-1 · Hd · L = 9 · 252 · 3,6 = 284 kN
2m B 8 3,6

Tr 1e verd: Ren + Re(n-1) = 315 + 284 = 599 kN (UGT)

Dwarskracht in de nokverbindingen op de tweede verdieping:
Tr 2e verd: Re(n-1) + Re(n-2)

Re(n-1): n-1 · H · L = 9 · 252 · 3,6 = 284 kN
2m B 8 3,6

Re(n-2): n-2 · H · L = 8 · 252 · 3,6 = 252 kN
2m B 8 3,6

Tr 2e verd: Re(n-1) + Re(n-2) = 284 + 252 = 536 kN (UGT)

Normaalkracht in de stijlen ten gevolge van de windbelasting
Middenstijl Nshm: 1/6 · n · Hd · L = 1/6 · 10 · 252 · 3,6 = 105 kN

mB 4 · 3,6

Randstijl Nshr: 5/6 · n · Hd · L = 5/6 · 10 · 252 · 3,6 = 525 kN
mB 4 · 3,6

2521n · Hd =

45373
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erekening vervorming volgens Prefab beton (Bennink, 2003)
Berekening maximale uitbuiging van de top van het gebouw
Voor de berekening van de uitbuiging van de top van het gebouw wordt t.o.v. de 
enkelkaderelementen een factor α toegevoegd en wordt de berekening gebaseerd op de uitbuiging
van 2m enkelkaderelementen welke elk een breedte hebben van ½B, waarin B de breedte is van  
een dubbelkaderelement.

Vervorming enkelkader-element
aantal enkelkader-elementen naast elkaar m: 8 (8 · 1,8 = 14,4 m)

Is: m

B

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

4

E: kN/m2 (gescheurd beton)

utot.top: u1top + u2top (horizontale uitbuiging)
u1top: ½n · (n+1) · Hl3 (buigvervorming van de wandelementen)

m 24EIs
u1top: ½ · 10 · (10+1) · 168 · 1,83 

8 24 · 1,0E+07 · 5,63E-04
u1top: 6,9 · 7,3 = 49,9 mm

u2top: ½n · (n+1) · Hlhs
2L2 (axiale vervorming van de stijlen)

12m EIsB
2

u2top: ½ · 10 · (10-1) · 168 · 1,8 · 0,32 · 3,62 

12 · 8 1,0E+07 · 5,63E-04 · 3,62 

u2top: 0,47 · 4,8 = 2,3 mm
utot.top: u1top + u2top = 49,9 + 2,3 = mm

stijfheidsfactor middenstijl:
factor: 2(dag + h) 3

(dag + 2h)
factor: 2 · ( 1,5 + 0,3 )  3

( 1,5 + 0,6 )
stijfheidsfactor middenstijl: 5,04

Zijdelingse stijfheid gevel:
Op de plaats waar één dubbelkader-element kan staan, kunnen twee enkelkader-elementen staan
8 x enkelkader: 8 · (1 + 1) = 16
4 x dubbelkader: 4 · (1 + 5,04 + 1) = 28,2
2 x viervoudigkader-element: 2 · (1 + 5,04 + 5,04 + 5,04 +1) = 34,2

Vervorming gevel opgebouwd uit vier dubbelkader-elementen:
Gevel opgebouwd door het in verticaal halfsteens verband te stapelen van de gevelelementen

utot.top: 52,2 · 16 = 29,7 mm
28,2

Vervorming van de gevel opgebouwd uit recht boven elkaar gestapelde gevelelementen
deze gevel bestaat uit twee viervoudige kader-elementen:

utot.top: 52,2 · 16 = 24,4 mm
34,2

52,2

5,63E-04
1,0E+07
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Berekening vervorming volgens Eisma
Voor de berekening van de uitbuiging van de top van het gebouw wordt t.o.v. de 
enkelkaderelementen een factor α toegevoegd en wordt de berekening gebaseerd op de uitbuiging 
van 2m enkelkaderelementen welke elk een breedte hebben van een 1/2B, waarin de B de breedte
is van een dubbelkaderelement

eerste orde berekening voor dubbelkaderelementen
fenkel: n(n+1) · Hlm

3 

48 · 2m EISm 

m: 4 dubbelkaderelementen
Ism: 1/12 · 0,63 · 0,25 = m4

(traagheidsmoment van de middenkolom)
E: kN/m2 (gescheurd beton)
n: 10 verdiepingen
lm: l + 2 · ½h = 1,5 + 2 · (½ · 0,6) = 2,1 m (lengte middenkolom)
lz: l + 2 · ½h = 1,5 + 2 · (½ · 0,3) = 1,80 m (lengte zijkolom)
h: 168 kN per bouwlaag

fenkel: 10 · (10+1) · 168 · 2,13
= 9,9 mm

48 · 2 · 4 1E+07 · 4,50E-03

ftop: fenkel(1+α) · factor
factor: 4 hmIz

3 
4 0,6 · 1,8

3 

hzIm = 0,3 · 2,1 = 2,86
hmIz

3+ 2 0,6 · 1,8
3+ 2

hzIm 0,3 · 2,1
α: 2(n+5) · (hz / Iz)

2

α: 2(10+ 5) · (0,3 / 1,8)2 = 0,83

ftop: 9,9 · (1 + 0,83) · 2,86 = 52,0 mm

1,0E+07
4,50E-03
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ekening oplegreacties bij alleen een kopgevel

De individuele paalbelasting t.g.v. de horizontale windbelasting (γ = 1,0)
Pi : M

Ber

 
f · di 

∑di²

Mf : kNm (BG)
di : 0 m 2 stuks

3,6 m 4 stuks
6,5 m 4 stuks
7,7 m 4 stuks

∑di² : 455 m²

P 1 / 7 : 30249 · 7,66 = 509 kN per paal (2 palen per steunpunt)
455

P 1 / 7 : kN per steunpunt
P 2 / 6 : 30249 · 6,49 = 431 kN per paal (2 palen per steunpunt)

455
P 2 / 6 : kN per steunpunt
P 3 / 5 : 30249 · 3,6 = 239 kN per paal (2 palen per steunpunt)

455
P 3 / 5 : kN per steunpunt

30249

1018

863

479  

 
1 2 3 

4 
5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7
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De individuele paalbelasting t.g.v. de permanente belasting (γ = 1,0)

Afdracht vloerbelasting naar de kopgevel
Aanname 0,5 m vloerbelasting afgedragen aan kopgevel

l : 0,5 m
b : 13,9 m

Avloer kopgevel : 7 m²
E.g. vloer : 6,1 kN/m²

Vloerbel kopg : 42 kN (3,04 kN/m kopgevel)

Dakbelasting : 5,6 kN/m²

 

Adak kopgevel : 7 m²
Dakbel. Kopg : 39 kN (2,8 kN/m kopgevel)

Permanente belasting op kopgevel 
Type gew. p.s aant. γ

Kopgevel: 1 1,0 = kN
Vloeren: 10 1,0 = kN

Dak: 1 1,0 = kN
Fundering.: 1 1,0 = kN

Totale belasting kopgevel: kN

Permanente belasting per m 1  : kN/m
P 1 / 7 : kN
P 2 / 6 : kN
P 3 / 5 : kN

P 4 : kN

302,3
149
451

1180
981

3285
423
39

594
4341

42
39

594

3285

1 2 3 4 5 6 7
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7.F Berekening nok 
 
 
 
 
 

De schuifkrachtoverbrengende verbinding tussen de wandelementen is te beschouwen als een
comsole. Afhankelijk van de windrichting wordt deze belast op trek of druk. Bij een windbelasting 
vanaf links wordt de console belast door een trekkracht (in de positieve y-richting). Vanaf rechts 
door een drukkracht (in de negatieve. y-richting). 
De grootste kracht (absolute waarde) op de console wordt gevonden bij de belastingcombinatie 
0,9 · e.g. + 1,5 · wind vanaf rechts + 1,5 · ver. belasting. Door de windbelasting ontstaat dan een 
drukkracht op de console (in de negative y-richting) die wordt versterkt door het eigen gewicht en 
de veranderlijke belasting.

Rekenwaarde dwarskracht aangrijpend op console Vd = 870 kN
Rekenwaarde moment aangrijpend op console Md = 197,8 kNm
Buigend moment in de bruikbaarheidsgrenstoestand Mrep = 131,9 kNm
Horizontale drukkracht op console F'hd = 74,3 kN
Totale lengte van de console L = 290 mm
Maximum hoogte van de console h = 450 mm
Lengte van de tussenlaag (evenwijdig aan het gevelvlak) ab = 170 mm
Afstand voorzijde oplegplaat tot voorzijde console ar = 50 mm
Breedte van de tussenlaag (loodrecht op het gevelvlak) al = 230 mm
(Er wordt naar gestreefd de oplegbreedte zo groot mogelijk te houden.
De wandbreedte is 250 mm, rekening houdend met maatafwijkingen 
onstaat dan een oplegbreedte van 250 - 20 mm = 230 mm.)
Afstand tussen het aangrijpingspunt van de belasting Fd a = 227,5 mm
en het punt waar de oplegreactie aangrijpt
Breedte console b = 250 mm
Minimale betondekking wandelement (milieuklasse 2) c = 25 mm
Minimale betondekking console (milieuklasse 2) c = 30 mm
Gemiddelde treksterkte (B65) fbm = 4,3 N/mm²
Rekenwaarde van de druksterkte (B65) f'b = 39 N/mm²
Rekenwaarde van de treksterkte (B65) fb = 2,15 N/mm²
Wapening FeB 500 fs = 435 N/mm²
Uiterst opneembare schuifspanning door het beton τ1 = 0,86 N/mm²
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Berekening van de opleglengte van de wand op de nok 
(NEN 6720 art. 9.14.3)

a2: Frep / (½f'b · ab)
Frep: Fd / γ → 724,7 kN

Aanname γ = 1,2 (gemiddeld van 1,5 en 0,9)

a2: 724,7 = 162 mm
½ · 39 · 230

a2 > 25 → tussenlaag dient aangebracht te worden

opleglengte a ≥ a1 + ar + c
Lengte tussenlaag

a1: Fd niet kleiner dan 40 + 0,004L
(2/3 · f'b · ab)

a1: 870 niet kleiner dan 40 + 0,004 · 355
(2/3 · 39 · 230) (355 mm is afstand nokopl. tot opl. tussen de regels)

a1: 145 niet kleiner dan 41 mm
ab: breedte nok - vert voeg - 2 x afstand tot hoek console
ab: 290 - 20 -   2 · 50
ab: 170 mm > a1 → voldoet!

 amin ≥ a1 + ar + c
 amin ≥ 145 + 50 + 25 = 220

a: ab + 2 · ar (werkelijke opleglengte)
a: 170  + 2 · 50 = 270 mm

a >  amin → 270 > 220 mm → voldoet!

De tussenlaag begint op een afstand van 50 mm van de nok en eindigt op 50 mm van het einde
van het element. Hierdoor moet het afspatten van het beton op de hoeken ten gevolge van 
te hoge piekspanningen voorkomen worden.

Controle console als gedrongen ligger (NEN 6720 art. 8.1.4)
gedrongen: lov ≤ 2,0

h
lov: 2a (afstand tussen de momentennulpunten)
a: 1/2ab ≤ 1/4L ≤ 1/4h (geen grotere waarde)
a: 85 ≤ 72,5 ≤ 112,5
a: 72,5 + 155 = 228 mm →

(155 = l. console (290) - afstand voorzijde (50) - ½ lengte tussenlaag (½ x 170))
lov: 2 · 227,5 = 455 mm

gedrongen: 455 = 1,0 < 2 → de console is een gedrongen ligger
450

Omdat er sprake is van een gedrongen ligger mag voor de nuttige hoogte (d) van de doorsnede de 
totale hoogte (h) van de betondoorsnede worden ingevuld

Bepaling van de inwendige hefboomsarm z
z: 0,2l + 0,4h < 0,8l (geen grotere waarde dan 0,8l)
l: 2a = 455 mm
z: 0,2 · 0,455 + 0,4 · 0,4 < 0,8 · 0,455
z: 0,27 < 0,364 → (geen grotere waarde dan 0,364)
z: 0,27 m  
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Helling drukdiagonaal
tg θ: 0,4 + 0,4 h/a
tg θ: 0,4 + 0,4 · (400 / 227,5)
tg θ: 1,19 < 1,6 (geen grotere waarde aanhouden dan 1,6)
θ: 50,0 °

Bepaling van de krachtsverdeling
Md: Vd · a → 869,6 x 0,228 →
Md: 197,8 kNm

Berekening van de buigtrekwapening (NEN 6720 art. 8.1.4.)
Mu = Md

Mu: As · fs · z
As; buig:  Mu = → 1678 mm²

fs x z 435 · 271
2 horizontale haarspelden Ø 25, 4 snedig (As = 1964 mm²) →

z: 271 mm
Mu: As · fs · z = 1964 · 435 · 271 = 231,5 kNm

Controle minimumwapening (NEN 6720 art. 9.9.2.1)
Mr: 1,4fbm · W · (η/η±1)
η: ∞ (alleen buiging)

W: 1/6bh² → 1/6 · 250 · 450² = 8,44E+06 mm³
Mr: 1,4 · 4,3 · 1,26E+07 = 50,8 kNm

ω0 min: Mr = 5,1E+07
bh · 0,01 · fs · z 250 · 450 · 0,01 · 435 · 271

ω0 min: 0,38 % →
As min: ω0 min · bh · 1e+04 → 431 mm² 1964 > 431 → voldoet !

Controle maximumwapening
N'b: 3/4· b · xu max · f'b · 1E+06

xu max: 0,535d = 241 mm
d = h bij gedrongen liggers (art 8.2.3.1)

N'b: 3/4 · 250 · 214 · 39 · 1E+06 = 1760 kN
Ns = N'b 

Ns: ω0 max · fs · b · d · 1E+04
ω0 max: N'b → 1760

fs · b · d · 0,01 435 · 250 · 450 · 0,01
ω0 max: 3,60 %
As max: ω0 max · bh · 1e+04 → 4047 mm² 1964 < 4047   → voldoet !

197,8

 

 99



 
 
Uitwerking nokverbinding 

 
 
 
 
 

Scheurwijdtecontrole (NEN 6720 art. 8.7)
σb: Md → 197,8 = 23,4 N/mm²

Wy 8E+06
σb > fbm: 23,4 > 4,3 → controle bij een volledig ontw scheurenpatroon

Volledig ontwikkeld scheurenpatroon
Voldaan moet worden aan een der twee voorwaarden:

Økm ≤ k1ξ (Økm = gemiddelde kenmiddellijn)
σs 

s ≤ 100 ((k2ξ / σs) -1,3)) · ke (s = hart op hart afstand van de staven)

k1: 3750 (milieuklasse 2, zonder voorspanstaal)
k2: 750 (milieuklasse 2, zonder voorspanstaal)
ξ: 1,0 (geribd staal, aanhechting door inbetonneren)

σs: Mrep · fs = 99,4 · 435 = 248 N/mm²
Mu 231,5

Økm ≤ 3750 = 15 mm
248

toegepast Ø 25 > 15 mm → voldoet niet

ke: ½ + ⅓η > 1 (geen grotere waarde dan 1)
η : 6et / h
et : 325 mm
η : 4,3
ke: 1,9 → 1

s ≤ 100 ((750 / 187) -1,3) · 1 = 173 mm
h.o.h. afstand van de staven is 50 mm    < 173 mm → voldoet !

Minimum staafafstand  (NEN 6720 art. 9.10.1)
Vrije ruimte tussen hoofdwapeningsstaven moet tenminste gelijk zijn aan de grootste waarde van:
- 4/3 van de grootste korrelafmeting D
- grootste kenmiddellijn van de hoofdwapeningsstaven
- 30 mm bij consoles → maatgevend

Controle verankeringslengte in de wand (NEN 6720 art. 9.6 blz. 205)
c: 30 + ½ middellijn wapening Ø 25

(tabel 44 VBC; min.dekking console is 30 mm)
c: 30 + ½ · 25 = 42,5 mm

Voor de staven in de console geldt 1,25lvo (tabel 50 VBC)
lvo: α1 · Øk · fs / √f'b 

α1: 0,40 · (1 - 0,1 · c/ Øk) niet kleiner dan 0,24 (geribd staal)
α1: 0,40 · (1 - 0,1 · 42,5 / 25) = 0,33

lvo: 0,33 · 25 · (435 / √39) = 578 mm
lv: 578 · 1,25 = 723 mm
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Controle dwarskracht (NEN 6720 art. 8.2)
τd ≤ τu 

τu: τ1 + τs < τ2

Rekenwaarde optredende schuifspanning
τd: Vd = 870 = 7,73 N/mm² > τ1 (0,86 N/mm² )

bh 112500
De optredende schuifspanning is groter dan de minimale τ1.
Voor gedrongen liggers mag τ1 worden verhoogd.

Totale uiterst opneembare schuifspanning  (NEN 6720 art. 8.2.1 blz. 149)
τ2: 0,2 · f'b · kn · kθ 
kn: 5/3(1 - σ'bmd / f'b) ≤ 1,0

σ'bmd: Fpw /  Ab → 0 N/mm² 
Fpw: 0 kN
Ab: 112500 mm² 
f'b: 39 N/mm² (B35)
kn: 5/3(1 - 0 / 39) → 1,67 > 1,0 → 1,0

(geen grotere waarde dan 1,0)
kθ: 1,0 (geen dwarskrachtwapening toegepast)
τ2: 0,2 · 39 · 1,0 · 1,0 → 7,80 N/mm² 

τd : 7,73 < τ2 (7,8 N/mm² ) → de drukdiagonaal bezwijkt niet

Bepaling verhoogde opneembare schuifspanning zonder dwarskrachtwapening
(NEN 6720 art.8.2.3 blz. 153)
Doordat de console een gedrongen ligger is, mag τ1 worden verhoogd.

τ1: 0,4 · fb · kλ · kh · ³√(ω0)
fb: 2,15 N/mm² (B65)
λv: Mdmax → 197,8 = 0,51 →

h · Vdmax 0,45 · 870
gλ: 2,5  - 3λv (λv < 0,6) (geen kleinere waarde dan 1,36)
gλ: 2,5 - 3 · 0,51 → 0,98 < 1,36
kλ: 12 ³√(A0 / bd) (geen kleinere waarde dan 1)

gλ (d = h; gedrongen ligger)
A0: ab · b → 230 x 170          (opp. van het minimaal aanwezige lastvlak)
A0: 39100 mm² 
kλ: 12 →

1,36
kλ: 6,20 > 1 → kλ = 6,20
kh: 1,6 - h < 1
kh: 1,6 - 0,45 = 1,15 < 1 → (geen kleinere waarde dan 1)
kh: 1,15
ω0: 100As → 100 · 1964 (aanwezig wapeningspercentage

b · d  van de buigtrekwapening)
ω0: 1,75 %

τ1: 7,39 N/mm²

· ³√(39100) / (250 · 450)

250 · 450

0,4 · 2,15 · 6,20 · 1,15 · 3√(1,75)  =  
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Op de nok met de grootste dwarskracht werkt een horizontale drukkracht. Voor deze doorsneden 
moet τ1 verhoogd worden. (NEN 6720 art. 8.2.3.2 blz. 157)

τn: 0,15 · σ'bmd 
τn: 0,15 · F'hd = 0,15 · 74,3 = 0,10 N/mm²

      h · b 112500

τ1 tot: τ1 + τn = 7,39 + 0,10 = 7,5 N/mm² 
τd: 7,73 < 7,5 → dwarskrachtwapening noodzakelijk

De schuifspanning op te nemen door de beugels
τs: τd − τ1;tot

τs: 7,73 - 7,5 = 0,24 N/mm²

τs: Asv ·z · fs · sinα (cotgθ · cotgα) 
b · d

α: 90° (beugels loodrecht op de liggeras)
θ: 50,0 ° (hoek tussen de drukdiagonaal en de as van de nok)

Asv: τs · bd → (d = h; gedrongen ligger
z · fs · sinα (cotgθ + cotgα) 

z: 271 mm
Asv: 0,24 · 250 · 450 = 0,36 mm²/mm 

270 · 435 · sin90 (cotg50 + cotg90)

h.o.h. afstand van de beugels: 290 / 2 = 145 mm
Asb: Asv · beugelafstand (beugel is tweesnedig)

Beugelafstand max 2/3h = 2/3 · 700 = 467mm
Asb: 0,36 · 145 = 53 mm²      ( 26 mm² per snede)

2 beugels Ø 6 - 145 (Asb, enkel = 28 mm²)

Flankwapening 
Volgens art. 8.2.4. moet de berekende dwarskrachtwapening per eenheid van lengte ook 
horizontaal toegepast worden. Deze wapening moet gelijkmatig worden verdeeld over de hoogte
van de inwendige hefsboomarm.

λv: 0,51 ≥ 0,4 →
As, flank: 0,36 /2 (per zijde)  = 0,18 mm²/mm per zijde

z: 0,27 m →
As, flank: 49 mm² per zijde over de hoogte z

Keuze 1 Ø 8 - 135 (As = 50 mm² ) die over de hoogte z (310 mm) moet worden aangebracht.

Volgens art 9.11.4.2 moet 10% van de hoofdtrekwapening worden toegepast als 
horizontale flankwapening

As, flank: 0,1 · 1964 = 196 mm² per zijvlak
Keuze 2 haarspelden Ø 12 - 67 (As = 226 mm²) → maatgevend !  
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7.G Toetsing van de voeg bij aansluiting op fundering 
 
 
 

Rekenwaarde grootste normaalkracht N'voeg;d = -931,9 kN
Rekenwaarde afschuifkracht Vvoeg;hor;d = 57,1 kN
Rekenwaarde moment ter plekke van de voeg M'voeg;d = 18,4 kNm
Rekenwaarde kracht x-richting Nx;d = -116,0 kN
Sterkteklasse gevelelement B65 f'b = 39 N/mm²
Sterkteklasse voeg K70 f'm = 42 N/mm²
Voegbreedte b = 230 mm
Voegdikte v0 = 20 mm
Lengte voeg l = 290 mm
Aanname contactoppervlak glad τ0 = 0 N/mm²
Wrijvingscoefficient µ = 0,5
Wapeningspercentage (1 praktische stek Ø25 per ω = 0,7%

De voeg wordt uitgevoerd als mortelvoegtype a (zie NEN 6720 art 9.17.1).
vtype a: v0 + 20
vtype a: 20 + 20
vtype a: 40 mm

f'v : k1 · k2 ·f'b 
k1 : 0,9 (de voeg wordt aangegoten)
k2 : k3 5 (1 - k3) + k4

2 

    5 (1 - k3) + k3k4
2  

k3 : k5 · (f'm / f'b)
k3 : 0,5 · (42 / 39)
k3 : 0,54
k4 : kleinste waarde van b / v en xu / v
k4 : 230 / 40 = 5,75

k2 : 0,95
f'v : 0,9 · 0,95 · 39 = 33,2 N/mm²

Controle druksterkte
De grootst belaste voeg van de kopgevel bevindt zich uiterst rechtsonder 

et;voeg : M'voeg;d = 18,4 = 19,7 mm →
N'voeg;d 931,9

de voeg wordt belast door een 'centrische' normaalkracht omdat over de 
gehele lengte van de voeg een drukspanning aanwezig is.

σn : N'voeg;d ± M'voeg;d →
Avoeg W

σn : -931,9 ± 18,4 = -14,0 ± 5,71 →
66700 3E+06

σn : -19,7 en -8,3 N/mm²

σn : -19,7 N/mm² < -33,2 → voldoet!
N'voeg;d = 931,9 = 0,42

f'v ·Avoeg 33,5 · (230 · 290)
N'voeg;d · et;voeg = 0,42   · 18,1 = 0,029 →

f'v ·Avoeg lvoeg 290
aflezen in grafiek 10.3.a van de GTB 1990 geeft r = 0 → 
praktisch wapenen met 1 stek Ø25

Zwaarst belaste voeg
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Controle afschuifsterkte
τu : τ0 + (ω · fsy + σn)µ

σn;gem : -14,7 N/mm²
τu max: < τ2 (7,8 N/mm²)

τu : 0 + (0,7 · 435 + 14,7)0,5 < τ2 (7,8 N/mm2)
τu : 8,9 < 7,8 → 7,8 N/mm²

τd : Vd; hor = 57,1 = 0,9 N/mm²
b · l 230 · 290

τd < τu → 0,9 < 7,8 N/mm² →    voldoet!  
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7.H Berekening stekverbinding naast de nok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direct naast de nok dient een trekkracht (y-richting) overgebracht te worden.
Rechts naast de linker nok, ter plekke van de eerste verdiepinsvloer, (bij een 
windbelasting vanaf links) moet de grootste trekkracht worden overgebracht.
Rekenwaarde kracht y-richting

 
 
 
 

Ny;d = 512,7 kN
Rekenwaarde kracht x-richting Nx;d = 395,4 kN
Stekwapening 5 Ø 25 As = 2455 mm2 

Wapening FeB 500 fs = 435 N/mm²

σs : Nx;d + Ny;d →
Aa Aa

σs : 512,7 + 395,4 → 369,9 N/mm²
2455 2455

σs : 369,9 < 435 N/mm² → voldoet !

Voeg tweede verdieping
Rekenwaarde kracht y-richting Ny;d = 417,4 kN
Rekenwaarde kracht x-richting Nx;d = 316,9 kN
Stekwapening 4 Ø 25 As = 1964 mm2 

Wapening FeB 500 fs = 435 N/mm²
σs : Nx;d + Ny;d →

Aa Aa

σs : 417,4 + 316,9 → 374 N/mm²
1964 1964

σs : 374 < 435 N/mm² → voldoet !

Grootste trekkracht in 
een voeg

Y

X
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Voeg derde verdieping
Rekenwaarde kracht y-richting Ny;d = 350,4 kN
Rekenwaarde kracht x-richting Nx;d = 268,8 kN

As = 1473 mm2 

Wapening FeB 500 fs = 435 N/mm²
σs : Nx;d + Ny;d →

Aa Aa

σs : 350,4 + 268,8 → 420 N/mm²
1473 1473

σs : 420 < 435 N/mm² → voldoet !

Voeg vierde verdieping
Rekenwaarde kracht y-richting Ny;d = 244,0 kN
Rekenwaarde kracht x-richting Nx;d = 180,5 kN
Stekwapening 2 Ø 25 As = 982 mm2 

Wapening FeB 500 fs = 435 N/mm²

σs : Nx;d + Ny;d →
Aa Aa

σs : 244,0 + 180,5 → 432
982 982

σs : 432 < 435 N/mm² → voldoet !

Naast de nokverbinding ter plekke van de eerste verdieping dienen een vijftal stekeinden 
Ø25 toegepast te worden. Bij de verbinding ter plekke van verdieping twee een viertal 
stekken, bij verdieping drie een drietal stekken. Bij de verbindingen ter plekke van 
verdieping vier en vijf moeten twee stekken per verbinding worden toegepast. Vanaf 
verdieping zes volstaat één stek per verbinding.

Stekwapening 3 Ø 
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7.I Horizontale voegverbinding ter plekke van de nok 
 
 
 
 
 
 
 

Het contactvlak tussen de prefab elementen en de voegverbinding kan alleen 
dwarskracht overbrengen als de voegverbinding onder druk staat.

Twee situaties te controleren: ten eerste bij de kleinste normaaldrukkracht met een 
bepaalde dwarskracht. Ten tweede bij de grootste afschuifkracht met een bijbehorende 
normaaldrukkracht. (Berekening volgens dictaat "Designing and understanding precast 
concrete structures in buildings"  hoofdstuk 6, blz. 49)

Kleinste normaaldrukkracht met een bepaalde dwarskracht
Rekenwaarde grootste normaalkracht Nd = -4,2 kN
Rekenwaarde afschuifkracht Vd; hor = 14,5 kN
Lengte tussenlaag (evenwijdig aan het gevelvlak) ab = 170 mm
Breedte van de tussenlaag (loodrecht op het geve al = 230 mm
Dikte voeg d = 20 mm
Rekenwaarde sterkte mortelvoegverbinding f'v = 33,2 N/mm²
Aanname contactoppervlak glad τ0 = 0 N/mm²
Wrijvingscoefficient µ = 0,5

Berekening volgens  "Designing and understanding precast concrete structures"
τu : τ0 + (ω · fsy + σn)µ
τu : 0,5σn 
σn : Nd = -4,2 = -0,1 N/mm² →

ab · at 
τu : 0 + (0 + 0,1)0,5 = 0,05 < τ2 (7,8 N/mm2)
τd : Vd; hor = 14,5 = 0,37 N/mm² 

ab · at 170 · 230
τd : 0,37 > τu (0,05 N/mm²) → voldoet niet!

Berekening volgens NEN 6720 (art. 8.2.5)
τd < τu
τd : VdS

bwI
S: A · y = 170 · 230 · 170 / 2 = 3323500 mm³ 
I: 94165833 mm4 

τd : 2,22 N/mm² < 14,5
230 · 9,4·107 230 · 20

τd : 2,2 < 3,1 → 2,2 N/mm² is maatgevend

τu : ks Asv·fs + kb·fb
bw

ks: 0,4 voor gladde en met staal bekiste oppervlakken
kb: 0,1

Asv: 0 mm² geen afschuifwapening aanwezig
fb: 2,15 N/mm²

τu : 0,1 · 2,15 = 0,22 N/mm²
τd : 2,2 > τu (0,22 N/mm²) → voldoet niet!

170 · 230

14,5 · 3,3·106    =
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Grootste afschuifkracht
De nok die ook de grootste dwarskracht moet overbrengen 
Rekenwaarde grootste normaalkracht

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nd = -928,2 kN
Rekenwaarde afschuifkracht Vd; hor = 109,2 kN

Berekening volgens "Designing and understanding precast concrete structures"
τu : τ0 + (ω · fsy + σn)µ
τu : 0,5σn 
σn : Nd = -928,2 = -23,7 N/mm² →

ab · at 
σn : 23,7 < (voldoet!)
τu : 0 + (0 + 23,7)0,5 = 11,9 > τ2 (7,8 N/mm2) →

τu max: 7,8 N/mm²
τd : Vd; hor = 109,2 = 2,8 N/mm² 

ab · at 170 · 230
τd : 2,8 < τu max (7,8 N/mm²) → voldoet!

Berekening volgens NEN 6720 (art. 8.2.5)
τd < τu
τd : VdS < Vd

bwI bwd
S: A · y = 170 · 230 · 170 / 2 = 3323500 mm³ 
I: 94165833 mm4 

τd : 16,8 N/mm² < 109,2
230 · 9,4·107 230 · 20

τd : 16,8 < 23,7 → 16,8 N/mm² is maatgevend

τu : ks Asv·fs + kb·fb
bw

ks: 0,4 voor gladde en met staal bekiste oppervlakken
kb: 0,1

Asv: 0 mm² geen afschuifwapening aanwezig
fb: 2,15 N/mm²

τu : 0,1 · 2,15 = 0,22 N/mm²

τn : 0,15 σ'bmd De horizontale voeg staat onder een drukkracht
σ'bmd: -23,7 N/mm²

τn : 0,15 · 23,7 = 3,56 N/mm²
τu : τu + τn = 0,22 + 3,56 →
τu : 3,78 N/mm²

τd : 16,76 > τu (0,22 N/mm²) → voldoet niet!

De afschuifsterkte van de horizontale voegen ter plekke van de nokken, voldoen niet
volgens NEN 6720. Als de nokken worden berekend via de formule uit "Designing and 
understanding precast concrete structures in buildings" voldoet de afschuifsterkte van 
de voegen wel. 
De oorzaken van dit verschil zijn: 
-  De factor die de invloed van de ruwheid van het oppervlakte dat afgeschoven wordt in 
   rekening brengt is bij de VBC 0,1 tegen 0,5 bij de andere formule.
-  Daarnaast mag bij de VBC de invloed van de buigwapening niet meegenomen worden
   hetgeen wel bij de andere formule mag.

109,2 · 3,3·106    =

170 · 230
(f'v = 33,5)
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7.J Wapeningstekening van de nok 
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Bijlage 8: Modelopbouw uitbuiging 
wandelementen 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

Modelopbouw uitbuiging wandelementen 

De modelopbouw van de wandelementen als schijf, voor het bepalen van de uitbuiging ten gevolge van het 
aansluiten van een tweetal vloeren op de nokken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y (breedte) 

Z (hoogte) 

Scharnierende oplegging (fix) 
kanaalplaatvloer Ondersteuning wandelement (Fx, Fy, 

Fz, Ry, Rz) 

Rolondersteuning (Fx, Fy, Rz) 
Translatieveer in y-richting (Fx, Fy, 
Rz) (k= 2,02 kN/mm) 

Vloer als schijf (hfictief = 288,5 mm) 

Wandelement als schijf 

Ondersteuning wandelement (Fx, Fy, 
Fz, Ry, Rz) 

Nokoplegging als schijf 

Translatieveer in y-richting (Fx, Fy, 
Rz) (k= 2,02 kN/mm) 

 

X (langs) 
Fig. 8.1: modelopbouw van één stramien van de langsgevel voor het bepalen van de uitbuiging door het 
excentrische opleggen van de twee vloeren.   
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Bijlage 9: Montage van de gevelelementen 



 

 



 
 

Montage van de gevelelementen 

9.A Het vervaardigen van prefab binnenspouwbladen 
De twee manieren waarop prefab binnenspouwbladen gefabriceerd kunnen worden zullen in de komende 
paragraaf kort behandeld worden. Vervolgens zal iets dieper worden ingegaan op het productieproces. Dit 
omdat het productieproces van invloed is op de maatafwijkingen van het element voor het in VHV stapelen. 

9.A.a De productiemethoden  

(De Beer, 1997) 
De fabricage van prefab binnenspouwbladen vindt plaats in geconditioneerde fabriekshallen. De 
productiemethode kan per fabrikant variëren. Bovendien is de manier van produceren afhankelijk van de 
seriegrote en het elementtype. Er zijn twee methoden voor het vervaardigen van prefab binnenspouwbladen; 
namelijk de stationaire opstelling en het carrouselsysteem. 

De stationaire opstelling 
Bij deze methode heeft de mal een vaste positie in de uitvoering van de verschillende bewerkingen. Enkel bij 
het storten en verdichten kan de mal verplaatst worden. De elementen worden bij deze productiemethode 
niet in een droogkamer geplaatst. Van de twee genoemde systemen is deze fabricagetechniek de meest 
ambachtelijke. 
Deze methode is voornamelijk geschikt voor projectspecifieke productie. De fabricage vindt plaats in een 
basismal. De cyclustijd bij de vervaardiging van de elementen in een stationair systeem is meestal één dag. 

Het carrouselsysteem 
Bij dit systeem bevindt de mal zich op een soort lopende band. De mal verplaatst zich langs de 
bewerkingsstations. Eén van de laatste handelingen van dit productieproces is de plaatsing van het element 
in de droogkamer. Bij dit systeem wordt bij voorkeur gewerkt met stalen bodems die voorzien zijn van stalen 
of houten zijwanden. Een belangrijk voordeel van deze productietechniek is dat in een bekistingscyclus een 
grote diversiteit aan elementen kan worden geproduceerd.  
Niettemin moeten er niet teveel verschillende vormtypes toegepast worden, omdat dan het productieproces 
teveel wordt verstoord. Dor het gebruik van droogkamers kan de cyclustijd tot minder dan één dag worden 
verkort. 

9.A.b Het productieproces  

(Lemmens, 1999) 
Het productieproces is niet bij iedere fabrikant gelijk. Om toch een beeld te verkrijgen van het 
productieproces, wordt hier naar de overeenkomsten binnen de processen bij verschillende fabrikanten 
gekeken. Aan de hand daarvan wordt het principe van het productieproces in kaart gebracht. 
Het productieproces van binnenspouwbladen betekent de fase vanaf het moment waarop de 
binnenspouwbladen alleen nog maar op tekening bestaan tot en met de productie. Het productieproces 
begint met het maken van de mal waarin het beton van de binnenspouwbladen wordt aangebracht. Het 
productieproces komt ten einde op het moment dat de binnenspouwbladen op het tasveld worden 
opgeslagen. Het productieproces kan in vier fasen worden onderverdeeld (zie Fig. 9.1). 

 
 
Aanbrengen van 
het beton in de 
mal 

 
Uitharden van het 
beton in de mal 

 
Lossen en opslaan van 
het binnenspouwblad 

 
Maken van 
de mal 

 
 
 
 
 Fig. 9.1: schematisering productieproces prefab binnenspouwbladen 
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Het maken van de mal 
Er is een vorm nodig waarin het betonmengsel voor het binnenspouwblad wordt gestort en kan verharden. 
Deze vorm, de mal, heeft de contravorm van het binnenspouwblad. De mal kan op twee manieren 
opgebouwd worden, lossend of niet-lossend (vast).  
Bij niet-lossend zijn de zijkanten en de raamsparingen van de mal loodrecht op de malbodem geplaatst. Bij 
lossend zijn de zijkanten en de raamsparingen van de mal onder een bepaalde hoek op de malbodem 
geplaatst. Het grote voordeel van het lossend bouwen van de mal ten opzichte van niet-lossend is, dat de 
mal niet uit elkaar gehaald moet worden om het prefab binnenspouwblad te kunnen lossen.  
De mal wordt gemaakt van hout of staal. Bij het carrouselsysteem wordt de malbodem meestal van staal 
gemaakt. Het bouwen van de mal verschilt per fabrikant. Voornamelijk de materialen voor de onderdelen 
wijken af, maar ook de methode die gebruikt wordt voor het aanbrengen van de onderdelen. 

Het aanbrengen van het beton in de mal 
Als de voorzieningen, sparingsdelen / -elementen en wapening geplaatst zijn wordt de mal schoongeveegd 
en de bekistingsolie in de mal gesmeerd / gespoten, dit om het lossen te bevorderen. De mal is nu stortklaar 
en de betonmortel kan worden gestort. De fabrikanten hebben zelf een betoncentrale waar de betonmortel 
gemaakt wordt. Het beton kan op twee manieren in de mallen terechtkomen: 
• De mal blijft op de plek liggen waar deze is opgebouwd. Met behulp van een kubel of pomp wordt de 

beton in de mal gestort. 
• De mal wordt naar een stortplek getransporteerd waar de mal met beton wordt gevuld. 
Afhankelijk van het gebruikte type beton, zelfverdichtende of traditionele, moet het beton verdicht worden. 
Tot slot wordt na een bepaalde tijd het betonoppervlak afgewerkt. 

Het uitharden van het beton in de mal 
Als het beton afgewerkt is, laat men het beton uitharden. Het uitharden kan plaatsvinden op de plaats waar 
het beton is gestort, maar het is ook mogelijk om het uitharden in speciale ruimtes, de zogenaamde 
droogkamers, te laten voltrekken. In deze kamers zijn de omstandigheden voor de verharding beter. Het 
uitharden is van belang voor de sterkte van het prefab binnenspouwblad op moment van lossen. Hoe sneller 
het beton een bepaalde sterkte heeft bereikt, hoe eerder het element gelost kan worden. 

Het lossen en opslaan van het binnenspouwblad 
Op het moment dat het beton een bepaalde sterkte heeft bereikt, kan het element uit de mal worden gelost. 
Hiervoor bestaan een aantal technieken. Het binnenspouwblad kan met behulp van een kraan in platte 
toestand uit de mal worden gehesen. Vervolgens kan het verticaal gehesen worden en getransporteerd 
worden (zie Fig. 9.2). Het is ook mogelijk om de maltafel verticaal te draaien. Hierdoor kan het 
binnenspouwblad in verticale toestand uit de mal worden gelicht (zie Fig. 9.3).  
Vervolgens wordt het element opgeslagen op het tasveld. Het opslaan geschiedt door het plaatsen van het 
binnenspouwblad tussen een stellage en de onderzijde van het element rust op stophout.

  
Fig. 9.2: het element is gereed voor rotatie. 
(Bennink, 2003) 

Fig. 9.3: het element is op een 
kantelframe geplaatst (Bennink, 2003) 
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9.B Deelmaatkenmerken 
Aangezien geen enkel resultaat dat direct het gevolg is van menselijk handelen vrij is van maatafwijkingen 
(van Hoof, 1997), het verschil tussen een ontwerpmaat en de werkelijke maat, zullen de kritieke maten, het 
eindresultaat van het montageproces van prefab binnenspouwbladen, ook niet vrij zijn van maatafwijkingen. 
Nagenoeg ieder eindresultaat is te beschouwen als een opeenstapeling van diverse deelmaten: uitzet-, stel- 
en productmaten (van Kasteren en Wichen, 2004). In dit hoofdstuk worden als eerste een drietal definities 
gegeven, vervolgens worden de deelmaatkenmerken, die betrokken zijn bij de positionering van prefab 
binnenspouwbladen, behandeld.  

Ontwerpmaat  
(Hermse, 2003) 
Tijdens het ontwerp van een gebouw worden door de architect de ontwerpmaten aangegeven. Met 
ontwerpmaten worden de plaatsen van de materialen en de producten bedoeld. Vervolgens worden deze 
opgenomen / vastgelegd in de tekeningen en technische omschrijvingen (bijvoorbeeld het bestek). 

Werkelijke maat  
(Hermse, 2003) 
De werkelijke maten zijn de posities van de definitief gepositioneerde producten en materialen in het 
gebouw, gerelateerd aan referentielijnen en punten (bijvoorbeeld 1 meter Peil). De werkelijke maat wordt 
gebaseerd en gericht op de ontwerpmaten. Werkelijke maat en ontwerpmaat komen alleen bij toeval 
overeen. 

Maatafwijking 
De maatafwijking is het verschil tussen de werkelijke maat en de ontwerpmaat. 

9.B.a Uitzetmaten  

(van Kasteren en Wichen, 2004) 
Uitzetten is het resultaat van meten en markeren. Er zijn drie methoden te onderscheiden waarop tijdens het 
uitzetten gemeten kan worden, namelijk afstand - afstand, richting - afstand en richting - richting. Het meest 
gebruikte meetinstrument op hoogbouwprojecten is het total station wat volgens de richting - afstand 
meetmethode werkt. Er zijn bij deze methode diverse uitzetmaten te onderscheiden. Bij de uitzetmaat spreken 
we van de ontwerpmaat en de werkelijke maat. Het verschil tussen deze beide maten is dan de afwijking die 
we kunnen onderscheiden in de uitzetmaat. 
Enkele afwijkingen in de uitzetmaten die optreden tijdens het meten zijn afwijkingen in afstand en richting 
vanaf het basispunt. Een en ander wordt veroorzaakt door de nauwkeurigheid van het meetinstrument, de 
ervaring van de maatvoerder en de weersomstandigheden. Afwijkingen in uitzetmaten die optreden tijdens 
het markeren worden veroorzaakt door onder andere de markeerondergrond en het markeerhulpmiddel. 
Deze uitzetmaten resulteren in afstands- en oriëntatieafwijkingen ten opzichte van de ontwerppositie van de 
markering. 
Het uiteindelijke resultaat van het uitzetten, de markering, is dus een optelsom van diverse handelingen en 
processen. 

9.B.b Stelmaten  

(van Kasteren en Wichen, 2004) 
Een stelmaat is de afstand tussen het positioneerpunt en het referentiepunt die worden aangehouden bij het 
stellen van een object. De stelmaat kan een grootte hebben gelijk aan de ontwerpmaat. Deze ontwerpmaat 
kan gelijk zijn aan nul (bijvoorbeeld tijdens het gedwongen positioneren van een element) of groter dan nul 
(bijvoorbeeld bij het op maat stellen van een element). Een andere mogelijkheid voor de grootte van de 
stelmaat is de grootte van de ontwerpmaat plus of min de afwijking in een element en / of het te gebruiken 
referentiepunt. 
Tijdens het stellen moet er gemeten, beoordeeld en verplaatst worden. Al deze handelingen zijn niet vrij van 
maatafwijkingen. Zo zijn er bij gedwongen positioneren afwijkingen in het stellen van de aanslag ten 
opzichte van de montagemarkering. 
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Daarnaast zijn er nog afwijkingen in de ontwerpmaten die veroorzaakt worden door afwijkingen in het meten 
en aflezen bij het vrij positioneren van een element, als gevolg van ontregelde meethulpmiddelen of door 
een gebrek aan motivatie en ervaring van de stelploeg. 
Het uiteindelijke resultaat van het stellen, het gepositioneerde element, is dus iets dat als een optelsom van 
diverse handelingen en processen kan worden gezien. Elk van deze handelingen heeft een eigen afwijking en 
al deze afwijkingen beïnvloeden samen de maatnauwkeurigheid van de gevel. 

9.B.c Productmaten 

Productmaten bestaan uit ontwerpmaten die het uitgangspunt van de productie vormen en de werkelijke 
maten die als resultaat uit de productie volgen. Het verschil tussen deze maten is de maatafwijking (van 
Kasteren en Wichen, 2004). Er zijn enerzijds productmaten te onderscheiden die een ontwerpmaat hebben 
die groter is dan nul (zoals de lengte, dikte en hoogte van het element), en anderzijds zijn er productmaten 
die een ontwerpmaat grootte hebben van nul (zoals de kromming, scheluwte en de haaksheids). De 
maatkenmerken van prefab binnenspouwbladen worden behandeld in Bijlage 10.  
 
Tijdens het productieproces zijn maatafwijkingen onvermijdelijk. Deze maatafwijkingen ontstaan door een 
aantal oorzaken. Ten eerste vormen zich maatafwijkingen in de mal. Deze worden veroorzaakt door het 
maken van de mal. Als de mal klaar is, ontstaan er als gevolg van het storten en uitharden van het beton 
vervormingen in de mal. Bij het verplaatsen van de mal treden wederom vervormingen in de mal op 
(Hermse, 2003). 
Ten tweede leidt het opslaan van het binnenspouwblad tot vervormingen aan het element. Deze 
vervormingen zijn onder andere afhankelijk van de afmetingen van het binnenspouwblad en de 
ontkistingsmethode. Als het element eenmaal opgeslagen is, kunnen nog vervormingen ontstaan door krimp 
van het beton. Dit wordt in Fig. 6.4, door middel van een oorzaak-gevolgdiagram, weergegeven. 

Fig. 9.4: oorzaak-gevolgdiagram van maatafwijkingen bij een prefab binnenspouwblad. (Hermse, 2003) 
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9.B.d Maatkenmerken  

(Hermse, 2003)  
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9.C Definities ten behoeve van de montage 
Als er wordt gesproken over de montage van prefab binnenspouwbladen kunnen daarbinnen twee 
activiteiten onderscheiden worden, namelijk positioneren en bevestigen. Onder positioneren wordt verstaan 
het innemen van een positie ten opzichte van referenties. Fixeren is het handhaven van de ingenomen 
posities ten opzichte van de omgeving. (van Kasteren en Wichen, 2004) 

9.C.a Positioneerpunten 

Locatie en aantal  
(van Kasteren en Wichen, 2004) 

 

Een element bestaat uit een oneindige hoeveelheid punten, die de 
‘juiste’ positie in moeten nemen. Het is onmogelijk om alle punten 
juist te positioneren. Daarom moeten een beperkt aantal punten op 
het element gevonden worden, die representatief zijn voor het 
element, en waarmee het element gepositioneerd kan worden.  
Een prefab binnenspouwblad mag vanwege de opbouw worden 
aangenomen als een vormvast, buig- en torsiestijf element.  
In de ruimte kan een element transleren in drie richtingen (langs-, 
diepte- en hoogterichting) en roteren om drie assen (x, y en z) (zie 
Fig. 9.5). Een element heeft dus zes vrijheidsgraden en de positie van 
een element is gedefinieerd als alle vrijheidsgraden, de drie 
translaties en de drie rotaties, zijn ingeperkt. 

Fig. 9.5: de zes vrijheidsgraden 
een object (van Hoof, 1986). 

 

Fig. 9.6: de minimale 
hoeveelheid positioneerpunten 
van een object (van Hoof, 
1986). 

 

Het inperken van deze vrijheidsgraden gebeurt met behulp van 
positioneerpunten. Nu zijn er verschillende soorten positioneerpunten. 
3D punten voor het vastleggen van drie richtingen, 2D punten voor het 
vastleggen van twee richtingen en tenslotte 1D punten voor het 
vastleggen van één richting (zie Fig. 9.6). Het minimaal benodigde 
aantal positioneerpunten wordt dus bepaald door de ‘waarde’ van de 
punten. Dit varieert van één 3D, één 2D en één 1D punt tot zes 1D 
punten (van Hoof, 1986). Deze punten mogen hierbij wel niet op één 
lijn liggen. 

Verschijningsvorm positioneerpunten 
Een positioneerpunt kan één van de volgende verschijningsvormen 
hebben (van Hoof, 1996): 
− een punt op het oppervlak van het element. 
− een speciale voorziening op of in het element dat vooraf speciaal ten behoeve van de montage is 

aangebracht. 
− een markering die op het element is uitgezet. 

9.C.b Referentiepunten 

Locatie en aantal 
Het prefab binnenspouwblad moet in positie gebracht worden t.o.v. de bestaande constructie (van Kasteren 
en Wichen, 2004). Net zoals de positioneerpunten zijn er soortgelijke punten, referentiepunten genaamd, op 
de bestaande constructie nodig om het element in positie te brengen. Een referentiepunt is gerelateerd aan 
een positioneerpunt. Op het moment dat alle referentiepunten overeenkomen met de positioneerpunten is 
het element gepositioneerd. 

Verschijningsvorm referentiepunten 
Referentiepunten zijn er in verschillende verschijningsvormen (van Hoof, 1996; Geraats en Weren, 1989): 
− montagemarkeringen als gevolg van uitzetwerk. 
− gestelde aanslagen met of zonder nastel mogelijkheid. 
− objectpunten van de naburige constructie. 
− objectpunten van het oppervlak van het betrokken element zelf.
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9.C.c Methoden van positioneren 

Om een positioneerpunt in relatie te brengen met een referentiepunt zijn twee methoden te onderscheiden 
(van Hoof, 1986). 
− Vrije montage (stellen). Het te monteren object krijgt door te stellen een positie. Stellen is altijd een 

combinatie van meten en positioneren totdat de ideale of acceptabele positie is ingenomen. 
− Gedwongen montage. Het te monteren object wordt gedwongen een positie in te nemen door een 

aanslag of een geleiding. 
Iedere vrijheidsgraad moet door middel van een positioneermethode ingeperkt worden. Zodoende kunnen 
binnen één montagemethode beide methoden voorkomen. 

9.C.d Representativiteit  

Tijdens de montage wordt het element gepositioneerd aan de hand van een beperkt aantal punten. Dit 
betekent dat deze punten representatief moeten zijn voor het element om er voor te zorgen dat de kritieke 
punten van het element een positie in zullen nemen die zo goed mogelijk overeenkomt met de ideale positie 
(ontwerppositie) 
Representatief betekent in dit geval dat de relatie van de positioneerpunten met de kritieke punten relatief 
nauwkeurig moet zijn. Bij een seriematige productie mag er van uitgegaan worden dat de relatie tussen een 
ingestorte voorziening en een kritiek punt nauwkeurig is, mits er voldoende voorzorgsmaatregelen worden 
getroffen. Het aantal positioneerpunten is ook van invloed op de maatnauwkeurigheid van de positie van het 
element. Het minimum aantal van drie punten moet vergroot worden als maatafwijkingen in het element 
verdeeld moeten worden over meerdere aansluitingen (van Kasteren en Wichen, 2004). 

9.C.e Fixeren 

 

Een eenmaal ingenomen positie van een prefab binnenspouwblad moet eerst 
tijdelijk en daarna definitief gefixeerd worden. De tijdelijke positie wordt in 
hoogterichting gehandhaafd door de zwaartekracht. In de langs- en 
diepterichting zorgt de wrijving tussen het element en de aanslagen ervoor dat 
het element zijn positie op plintniveau behoudt. Extra veiligheid wordt 
gewaarborgd door de stekeinden waarover het element staat (van Kasteren en 
Wichen, 2004). In § 11.3 komt aan bod hoe de bovenkant van het element in 
positie wordt gebracht én gehouden. 
 
De definitieve fixatie van het element wordt bereikt door de gaines en de 
horizontale voegen ter plekke van de penanten aan te gieten. Aan de 
bovenzijde wordt het element definitief in zijn positie gehouden doordat het 
element door middel van stekken wordt verbonden met de vloer (zie Fig. 9.7). 
 

Fig. 9.7: fixatie van het 
element aan de vloeren. 

 

 

9.D Standaardmontage prefab binnenspouwbladen 
Voor een gevel opgebouwd uit prefab binnenspouwbladen die in verticaal of horizontaal halfsteensverband 
worden gestapeld, zijn de standaardmethoden van de gedwongen- en vrije montage weergegeven aan de 
hand van SADT-schema’s1 vanaf de volgende pagina. 

informatie 

Activiteit invoer uitvoer 

materieel 
arbeid 

                                                   
1 Een SADT-model, ontwikkeld door Douglas T. Ross, is een serie van diagrammen dat 
een gecompliceerd onderwerp in verschillende delen kan uitzetten. Daarnaast is er een 
stroom van activiteiten die achtereenvolgens plaatsvinden met daaraan verbonden alle 
elementen die daarbij een rol spelen.  
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(Cordes en Stiekema, 2003) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 9.8: SADT-schema van het montageproces van een element. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9.9: SADT - schema van de handeling positioneren van een element. 
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9.D.a Montage volgens de vrije positioneerwijze 

 
 

 
Fig. 9.10: SADT - schema van het prepareren van het 
positioneren van een element volgens de vrije positioneerwijze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Fig. 8.8: SADT - schema van het montageproces van een element. 

 
 
 
 

Fig. 9.11: SADT - schema van het positioneren van een element volgens de vrije positioneerwijze 
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9.D.b Monteren volgens de gedwongen positioneerwijze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 9.12: SADT - schema van het prepareren van het positioneren van een element volgens 
de gedwongen positioneerwijze. 

 

Fig. 9.13: SADT - schema van het positioneren van een element volgens de gedwongen positioneerwijze 
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Maatafwijkingen van de elementen 

10.A Vergelijking van de maximaal toelaatbare maatafwijkingen  
Vergelijking tussen de maximaal toelaatbare maatafwijkingen volgens de NEN norm voor het “standaard” 
element en het “verticale” element voor het in verticaal halfsteensverband stapelen (zie Fig. 10.1 en 10.2).  

 

X 

Z 

 
Fig. 10.1: het “standaard” element (assenstelsel 
volgens de norm). 

Z 

X 

 
Fig. 10.2: het element voor het 
in verticaal halfsteens verb
stapelen (assenstelsel volgens 
de norm

and 

). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoals in Tabel 10.1 opvalt, is er alleen een verschil in de norm ten 
aanzien van het stellen en uitzetten van de twee type elementen.  
 
Het verschil in de maximaal toelaatbare stelafwijking in de langsrichting 
wordt veroorzaakt doordat de norm stelt dat de grootste maat de x-
richting is, de kleinste maat de y-richting en richting haaks hierop de z-
richting. Hierdoor moet de maximale toelaatbare stelafwijking in de x-
richting voor het “standaard” element worden vergeleken met de 
maximale toelaatbare stelafwijking in de z-richting voor het “verticale” 
element. 

(mm)
NEN 2889 (elementen)
Lengte (hor) 7 7
Hoogte (ver) 7 7
Dikte 5 5

NEN 2887 (uitzetten)
h.o.h. afstand 5,5 4,8

NEN 2888 (stellen)
Diepte 7 7
Lengte (hor) 10 5
Hoogte (ver) nvt nvt

"Standaard" 
element

"Verticaal" 
element

 
Tabel 10.1: vergelijking van de toelaatbare 
maatafwijkingen voor de twee verschillende 
type elementen. 

De maximaal toelaatbare stelafwijking in de hoogterichting is 
niet van toepassing omdat gebruik wordt gemaakt van 
gedwongen positioneren. Voor het positioneren van de 
onderzijde van het “verticale” element in de diepterichting 
wordt gebruik gemaakt van gedwongen positioneren. Dit in 
tegenstelling tot de bovenzijde van het element dat op maat 
gesteld dient te worden. 
 
Alle van invloed zijnde maximaal toelaatbare afwijkingen zijn 
onafhankelijk van de afmetingen van het element. Met 
uitzondering van het uitzetten, hierbij is de hart op hart afstand 
van de twee uit te zetten elementen van belang.  
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10.B Voegbreedtes bij het verticaal halfsteensverband 
Voor het bepalen van de maximale toelaatbare maatafwijkingen is gebruik gemaakt van NEN 2887, 2888 
en 2889. De hierin vermelde maximaal toelaatbare waardes zijn vermenigvuldigd met een reductiefactor 
van R = 0,5. De maximaal toelaatbare maatafwijkingen van betonelementen (NEN 2889) is achterhaald 
voor utiliteitsgebouwen. Fabrikanten van prefab binnenspouwbladen kunnen elementen maken met een 
tweemaal zo hoge nauwkeurigheid zonder extra inspanningen te moeten leveren.  

10.B.a  Breedte van de verticale voeg 

In de verticale voegen tussen de prefab betonnen binnenspouwbladen moeten de volgende afwijkingen 
worden opgevangen (zie Fig. 10.3): 
− Lengte van de elementen (7 · R=(0,5)) = 3,5 mm. 
− Onhaaksheid van de zijvlakken t.o.v. het ondervlak (10 · 0,5) = 5 mm. 

(Halverwege de hoogte van het element geeft dit een uitwijking van 2,5 mm in horizontale richting) 
− Uitzetten van de h.o.h. afstand van de elementen per verdieping (√(16 + 2 · 7,2) · 0,5 = 2,8 mm. 
− Stellen van de onderzijde van de elementen in de langsrichting (5 · 0,5) = 2,5 mm. 
− Het aan de bovenzijde stellen van de elementen in de langsrichting (5 · 0,5) = 2,5 mm. 
 
Voegbreedte V = invloeden op de positie van element A – invloeden op de positie van element B. 
Ov² = (3,5² + 2,5² (= 5 / 2) + 2,8² + 2,5² + 2,5²) · 2 
Ov = √77,7 = ± 8,8 ~ ± 9 mm. 
De ontwerp voegbreedte is 20 mm, de breedte van de verticale voeg zal dan variëren tussen 11 en 29 mm 
(bij een betrouwbaarheidsinterval van 98%). 

Verloop van de verticale voeg 
− Over een halve hoogte van het element is de uitwijking, door de onhaaksheid van de zijvlakken t.o.v. 

het ondervlak (10 / 2 · 0,5) = 2,5 mm. 
− Door het stellen van het element, aan de boven- en onderzijde, geeft dit een uitwijking van het element 

over een halve hoogte van (2,5 / 2) = 1,25 mm. 
Verloop voegbreedte = invloeden op de positie van element A – invloeden op de positie van element B. 
Ov² = (2,5² + 1,25² + 1,25²) · 2 
Ov = √18,8 = ± 4,3 mm.  
Het verloop van de breedte van de verticale voeg, over een hoogte van één verdieping (3600 mm), is 
maximaal 9 mm. 

Fig. 10.3: invloeden op de breedte van de verticale voeg. 

Onhaaksheid element 

Breedte van de elementen 

Stellen in de langsrichting 
aan de bovenzijde  

Uitzetten h.o.h. afstand 

Stellen in de langsrichting 
aan de onderzijde  
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10.B.b Hoogte van de horizontale voeg  

In de horizontale voegen tussen de prefab betonnen binnenspouwbladen moeten de volgende afwijkingen 
worden opgevangen (zie Fig. 10.4): 
− Hoogte van de elementen (7 · 0,5) = 3,5 mm. 
− Uitzetten van het 1m peil op de verdiepingen = 2 mm. 
− Uitzetten van de onderkant van het element vanaf het 1m verdiepingspeil = 1 mm. 
 
Voeghoogte V = invloeden op de positie van element A – invloeden op de positie van element B. 
Ov² = 3,5² + 2² + 2² + 1² + 3,5² + 2² + 1² = 38,5 
Ov = √38,5 = ± 6,2 ~ ± 7 mm. 
 
De ontwerp voeghoogte is 20 mm, de hoogte van de horizontale voeg zal variëren tussen 13 en 27 mm (bij 
een betrouwbaarheidsinterval van 98%). 
 

Lengte van de elementen 

Uitzetten verdiepingspeil 

Uitzetten onderzijde element 

 Fig. 10.4: invloeden op de hoogte van de horizontale voeg. 
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Maatafwijkingen van de elementen 

10.B.c  Hoogte van de horizontale voeg onder de nok 

In de horizontale voeg onder de nok dienen de volgende maatafwijkingen opgevangen te worden (zie Fig. 
10.5):  
− Afstand van de onderkant van de nok tot de onderzijde van het element = 3 mm. 
− Hoogte van de nok = 2 mm. 
− Afstand van de uitsparing tot de onderzijde van het element (7 · R=(0,5)) = 3,5 mm.  
− Hoogte van de uitsparing = 2 mm. 
− Uitzetten van het 1m peil op de verdiepingen = 2 mm. 
− Uitzetten van de onderkant van het element vanaf het 1m verdiepingspeil = 1 mm. 
 
Voeghoogte V = invloeden op de positie van element A – invloeden op de positie van element B. 
Ov² = 3² + 2² + 2² + 1² + 3,5² + 2² + 2² + 1² = 39,25 
Ov = √39,25 = ± 6,3 ~ ± 7 mm. 
 
De ontwerp voeghoogte onder de nok is 20 mm, de hoogte van de voeg zal variëren tussen 13 en 27 mm 
(bij een betrouwbaarheidsinterval van 98%). 
 
 

Afstand tot onderzijde nok 

Uitzetten verdiepingspeil 
 

U
e

itzetten onderzijde 
lement

Fig. 10.5: invloeden op de hoogte van de horizontale voeg onder de nok 

Hoogte nok Hoogte sparing 

Positie van de sparing 
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Maatafwijkingen van de elementen 

10.B.d Maatafwijkingen in de diepterichting 

Punt A 
De volgende factoren zijn van invloed op de positie van het 
bovenhoekpunt (A) van het element in de diepterichting (zie Fig. 10.6 en 
10.7): 

Fig. 10.6: positie van de 
punten waar de 
maatafwijkingen voor de 
diepterichting zijn bepaald. 

D

B 
A

C

− Scheluwte (8 · R=(0,5)) = 4 mm. 
− Uitzetten lijn evenwijdig aan de gevel = 2 mm. 
− Laser opgesteld boven markering = 1 mm. 
− Afwijking van de laser = 1 mm. 
− Stellen van de bovenzijde van het element in de diepterichting =  
− 3 mm.  
 
Ov² = 4² + 2² + 1² + 1² + 3² = 31 
Ov = √31 = ± 5,6 ~ ± 6 mm. 

Punt B 
Positie halverwege de lengte van het element aan de bovenzijde (B): 
− Kromming in de langsrichting (2,0 mm/m · 3,6 · 0,5) = 3,6 mm. 
− Scheluwte (8 · R=(0,5)) = 4 / 2 = 2 mm. 
− Uitzetten lijn evenwijdig aan de gevel = 2 mm. 
− Laser opgesteld boven markering = 1 mm. 
− Afwijking van de laser = 1 mm. 
− Stellen van de bovenzijde van het element in de diepterichting =  
− 3 mm.  
 
Ov² = 3,6² + 2² + 2² + 1² + 1² + 3² = 32 
Ov = √32 = ± 5,7 ~ ± 6 mm.

Kromming in de langsrichting 

 

Scheluwte 

 

Stellen bovenzijde element in de 
diepterichting. 

 Uitzetten  

Fig. 10.7: invloeden op de positie van het element in de diepterichting. 

Kromming in de hoogterichting  
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Maatafwijkingen van de elementen 

Punt C 
De volgende factoren zijn van invloed op de positie van het punt (C) dat zich bevindt halverwege de hoogte, 
op de hoek van het element in de diepterichting (zie Fig. 10.6 en 10.7 op de vorige pagina): 
− Kromming in de hoogterichting (2,0 mm/m · 7,2 · 0,5) = 7,2 mm. 
− Scheluwte (8 · R=(0,5)) = 4 / 2 = 2 mm. 
− Uitzetten lijn evenwijdig aan de gevel = 2 /2 = 1 mm (invloed van het uitzetten op de diepterichting 

halverwege de hoogte van het element). 
− Laser opgesteld boven markering = 1 / 2 = 0,5 mm. 
− Afwijking van de laser = 1 / 2 = 0,5 mm. 
− Stellen van de bovenzijde van het element in de diepterichting = 3 / 2 = 1,5 mm.  
 
Ov² = 7,2² + 2² + 1² + 0,5² + 0,5² + 1,5² = 59,6 
Ov = √59,6 = ± 7,7 ~ ± 8 mm. 

Punt D 
De maatafwijking in de diepterichting van het hart van het element (D): 
− Kromming in de hoogterichting (2,0 mm/m · 7,2 · 0,5) = 7,2 mm. 
− Scheluwte = 1 mm. 
− Uitzetten lijn evenwijdig aan de gevel = 2 / 2 = 1 mm. 
− Laser opgesteld boven markering = 1 / 2 = 0,5 mm. 
− Afwijking van de laser = 1 / 2 = 0,5 mm. 
− Stellen van de bovenzijde van het element in de diepterichting = 3 / 2 = 1,5 mm.  
 
Ov² = 7,2² + 1² + 1² + 0,5² + 0,5² + 1,5² = 56,6 
Ov = √56,6 = ± 7,5 ~ ± 8 mm. 
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Bijlage 11: Vergelijking van de drie stapelwijzen 

 



 
 

 



 
 

Vergelijking van de drie stapelwijzen 

11.A Aantal elementtypes per stapelwijze 
In onderstaande tabellen zijn voor de drie stapelwijzen het aantal elementtypes vermeld. Voor het in VHV 
stapelen worden de verschillende elementtypes gevisualiseerd op de volgende pagina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementtype Opmerkingen
Langsgevels

A 10 Aangepaste mal met twee nokken
Nok voor hoekverbinding 250 mm lang (ipv 290 mm)

B 16
C 126 Standaard mal
D 16
E 8

Kopgevels Nokopleggingen voor kpv dichtzetten
F 10 Sparing voor nok 260 mm lang (ipv 300 mm)
G 2
H 18
I 2
J 2 Een sparing van 260 en 300 mm lengte
K 8 Een sparing van 260 en 300 mm lengte
L 2

12 types 220 elementen

Verticaal halfsteensverband met één nok verbinding
Aantal

 
Tabel 11.1: het aantal elementen bij het in verticaal halfsteensverband stapelen. 
 
 

Elementtype Opmerkingen
Langsgevels

A 10
B 150 Standaard mal
C 10

Kopgevels Nokopleggingen voor kpv dichtzetten
D 30
E 10
F 10

6 types 220 elementen

Horizontaal halfsteensverband
Aantal

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 11.2: het aantal elementen bij het in horizontaal halfsteensverband 
stapelen. 

Elementtype Opmerkingen
Langsgevels

A 10
B 140 Standaard mal
C 10

Kopgevels Nokopleggingen voor kpv dichtzetten
D 20
E 10
F 10

6 types 200 elementen

Aantal
Verticaal stapelen

 
Tabel 11.3: het aantal elementen bij het verticaal stapelen. 
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Vergelijking van de drie stapelwijzen 

11.A.a Elementtypes voor het verticaal halfsteensverband 

Voor de verticale elementen met één nokverbinding zullen hieronder de verschillende type elementen worden 
weergegeven. 

Kopgevel Langsgevel  

Fig. 11.1: geveluitslag van de elementtypes voor het in verticaal h
stapelen met één nokverbinding. 

alfsteensverband 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Elementtype A Elementtype B Elementtype C 

(standaard element) 
Elementtype D 
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Elementtype E Elementtype F 

 
Elementtype G 

 
Elementtype H 

 
 
Fig. 11.2: de verschillende type elementen voor het in VHV stapelen. Elementtype A t/m E behoren tot de 
langsgevels. 



 
 

Vergelijking van de drie stapelwijzen 
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Elementtype J 
 

Elementtype K 
 

Elementtype L 
 

Elementtype I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 11.3: het vervolg van de verschillende elementtypes voor het in VHV stapelen. 



 
 
Vergelijking van de drie stapelwijzen 

11.B Kosten vergelijk verbinding  
(de Boer, 2004) 
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