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Voorwoord 
 

Beste lezer, voor u ligt mijn afstudeerverslag van de faculteit Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit in Eindhoven. Tijdens mijn studie heb ik mij voornamelijk verdiept in 
het constructief gedrag van gebouwen, bij de capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen. In 
mijn afstudeerproject heb ik mij gericht op hoogbouw in combinatie met het materiaal beton. 
Dit project behandelt het maken van een alternatief (constructief) ontwerp voor de woontoren 
Lange Jan en Lange Lies in Heerlen. In dit verslag is mijn ontwerp beschreven. Met veel 
plezier heb ik hard gewerkt om mijn studie te voltooien.  
 

Bij deze gelegenheid wil ik die mensen bedanken die mij hebben begeleid en 
gesteund tijdens mijn afstudeerperiode. Met nadruk wil ik hier de leden van mijn afstudeer-
commissie, nl. dhr. Kleinman, dhr Luijten en dhr. Scheublin hartelijk bedanken voor hun 
goede begeleiding, steun en toeverlaat. Met behulp van hun kennis heb ik een goede kijk 
gekregen op het (constructief) ontwerpen van hoogbouw in beton. Ook wil ik mijn ouders 
speciaal bedanken voor hun goede steun en welkome adviezen. Verder wil ik een woord van 
dank uitspreken voor mijn overige familie en vrienden.  

 
Op de volgende pagina’s wordt beschreven hoe ik dit hoogbouwproject heb 

ontworpen. Dit verslag is in eerste instantie bedoeld om mijn afstudeercommissie mijn 
resultaten en vaardigheden te tonen. Verder hoop ik dat dit project voor overige 
bouwkundigen zeker interessant zal zijn. Ik wens u veel plezier tijdens het lezen van mijn 
verslag en hoop uw interesse voor dit project te hebben gewekt. 
 
 
Eindhoven, juni 2005. 
 
Sander Put. 
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Samenvatting 
 
Aan de hand van dit verslag heb ik mijn ervaringen, werkzaamheden en resultaten tijdens 
mijn afstuderen op papier gezet. Basis voor mijn afstudeeronderwerp is de 110 m hoge 
woontoren Lange Jan en Lange Lies in Heerlen op het Schouwburgplein. Het oorspronkelijk 
ontwerp is gemaakt door F. Houben van architectenbureau Mecanoo in Delft. De constructie 
van deze hoogbouw is gedacht in beton. Mijn afstuderen behandelt het maken van alternatief 
ontwerp voor dit gebouw op grond van dezelfde (architectonische) uitgangspunten.  

 
In de inleiding heb ik kort weergegeven waarom ik het constructief ontwerpen van 

gebouwen interessant vind. Ook is er de aanleiding te vinden voor de keuze van mijn 
afstudeeronderwerp. Daarnaast is ook weergegeven wat mijn beweegredenen waren voor de 
keuze voor hoogbouw in combinatie met beton. Mijn afstudeerproject is opgesplitst in drie 
delen: deel II: het vooronderzoek, deel III: het voorlopig (constructief) ontwerp en deel IV: het 
definitief (constructief) ontwerp.  

 
In het vooronderzoek wordt het bestaande ontwerp van de Lange Jan en de Lange 

Lies uit de doeken gedaan. Daarna zijn op basis van deze aanleiding mijn probleem- en 
doelstelling beschreven. Vervolgens is er de groei van Heerlen als gevolg van de 
mijnbouwindustrie terug te vinden. Hierbij fungeerden de schoorstenen de Lange jan en 
Lange Lies als beeldbepalende factor in de skyline van de stad. De tegenwoordige hoge 
gebouwen in Heerlen heb ik daarna beschreven. Vervolgens is een korte beschrijving van de 
aangewezen locatie, het Schouwburgplein, op papier gezet. Daarna volgt een passage over 
hoogbouw in het algemeen. Er wordt hierbij onder meer antwoord gegeven op vragen zoals 
hoe hoogbouw is ontstaan, welke constructieprincipes voor deze bouwvormen gebruikt zijn 
en welke criteria bij het ontwerpen van hoogbouw een rol spelen. Tenslotte zijn in dit eerste 
deel het programma van eisen en mijn referentieprojecten weergegeven. 

 
In het tweede deel is aangegeven hoe ik via een vormstudie een voorlopig ontwerp 

heb gecreëerd. Optie 9 treedt als meest interessant ontwerp duidelijk op de voorgrond. 
Vervolgens heb ik de uitgangspunten voor het constructief ontwerp op papier gezet, zoals 
onder meer optredende belastingen en eigenschappen van het materiaal beton. Vanuit deze 
situatie heb ik via een aantal modellen mogelijkheden voor een constructief ontwerp gemaakt 
passende bij deze vorm. Deze modellen (staven en platen) zijn met Esa Prima Win berekend. 
Stap voor stap is vervolgens een voorlopig constructief ontwerp ontstaan. Er is hierbij sprake 
van een grote mate van scheefstand. Torsie speelt ook een niet onbelangrijke rol bij dit 
ontwerp. De torsiekrachten worden opgenomen door een dubbele kern centraal in het 
gebouw. De Lange Jan en Lange Lies rusten namelijk op kern. De dansende “schoorstenen” 
zijn met deze kern geïntegreerd. Dit ontwerp wordt daarna vergeleken met het 
oorspronkelijke ontwerp.  

 
In deel IV is een zo goed mogelijke benadering gemaakt van de optredende krachten 

in de constructie met zowel hand- als computerberekeningen (Esa Prima Win). De horizontale 
krachten door de scheefstand spelen een grote rol bij de vervorming van het gebouw. De 
ondersteuning van de vloeren en gevels op de uitkraging van de kern is van groot belang bij 
het slagen van het toe te passen vormmodel. Ook is er enige aandacht besteed aan de 
uitvoering van dit ontwerp. Onder meer de bouwvolgorde en bouwtijd worden besproken in 
hoofdstuk 19. De bereikbaarheid van de gevels is door de scheefstand minder gemakkelijk 
dan bij een kaarsrecht gebouw. Daarnaast is een aanzet tot een Veiligheids- en 
Gezondheidsplan voor dit project weergegeven. Vervolgens is dit ontwerp teruggekoppeld 
naar het ontwerp van F. Houben, waarbij mijn conclusies en aanbevelingen staan 
weergegeven. Tenslotte zijn in de literatuurlijst de gebruikte bronnen weergegeven.  

 
In de bijlagen staan de resultaten van de berekeningen, die deels met de hand en 

deels met het eindige elementenprogramma Esa Prima Win zijn uitgevoerd. Ook staan in de 
bijlagen tekeningen, zoals plattegronden, doorsneden, aanzichten en details. Ook is in deze 
bijlage enige productinformatie gevoegd.  
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Inleiding 
 
Mijn afstudeeronderwerp moest een constructieve uitdaging bevatten. De grens van de 
bestaande mogelijkheden moest opgezocht en zo mogelijk verlegd worden. Dit betekent dat 
er bv. een zeer grote overspanning gerealiseerd zou kunnen worden. Ook kan men denken 
aan het ontwerpen van zeer hoge gebouwen of het mogelijk maken van zeer grote 
excentriciteiten ondanks de zwaartekracht. Men moet dan vooral denken aan de toepassing 
van de constructiematerialen beton en staal. De belasting dient op een logische manier 
afgedragen te worden naar de ondergrond. Er moet een ontwerp tot stand worden gebracht 
dat op het eerste gezicht niet mogelijk lijkt te zijn, maar in werkelijkheid wel te realiseren is. 
Het moet lijken alsof de zwaartekracht niet bestaat. Ik wil verder minder de nadruk leggen op 
het architectonische aspect. 
 

Ik ben geboren en getogen in Heerlen. Na mijn middelbare schooltijd ben ik in 1998 
Bouwkunde gaan studeren in Eindhoven. Gedurende mijn studietijd heb ik me aan de hand 
van de vakken en projecten een beeld gevormd van wat ik later in de bouwpraktijk wil gaan 
doen. Ik wil de architect en de overige leden van een bouwteam tijdens het ontwerptraject 
advies geven over de constructie van een gebouw. Hierbij wil ik op gebouwniveau bezig zijn. 
Zo kan men in de praktijk zien wat het resultaat is. De constructie van dat desbetreffende 
gebouw moet dan ontworpen worden: dimensioneren, berekenen en daarna tekenen. De 
stabiliteit, stijfheid en sterkte van een gebouw dienen altijd gewaarborgd te zijn. 
 

Op het Schouwburgplein te Heerlen is een 110 meter hoge woontoren gepland. Deze 
toren zal voorlopig de hoogste toren van Heerlen zijn. Om het verleden van Heerlen te laten 
herleven in de toekomst verwijst dit gebouw naar de mijnindustrie. Vanaf eind 19e eeuw is 
Heerlen namelijk uitgegroeid van een dorp tot een echte stad door de aanwezigheid van 
steenkool in Zuid-Limburg. De mijnindustrie heeft een grote invloed gehad op de inwoners 
van deze streek. Na de sluiting van de mijnen halverwege de jaren zestig, omdat aardgas 
goedkoper bleek, zijn woningen en kantoren voor mijnschachten en koeltorens in de plaats 
gekomen. Ook is daarbij de behoefte ontstaan te wonen in het centrum.  
 

Omdat hoogbouw tegenwoordig zeer aanspreekt en de constructie bij dit soort 
projecten een zeer grote rol speelt heb ik naar aanleiding van (de uitgangspunten van) het 
bestaande ontwerp een alternatief ontworpen. Ik wil hierbij ook een duidelijke integratie 
bereiken tussen architectuur en constructie van dit ontwerp. De constructie is uitgevoerd in 
beton. Deze komt op het Schouwburgplein te staan. De toren moet de bekroning van het 
Centrumplan van Heerlen worden. De namen van de afzonderlijke torens, Lange Jan en 
Lange lies, verwijzen naar de schoorstenen Lange Jan en Lange Lies van de Oranje Nassau I 
staatsmijn te Heerlen. In samenspel met een aantal andere hoge torens moet zij haar steentje 
bijdragen aan de nieuwe skyline van de grote stad Heerlen, zoals vroeger de rokende 
schoorstenen van de staatsmijnen. 
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I Probleem- en doelstelling 
1 Ontwerp F. Houben 

1.1 Architectuur 

De Lange jan en Lange lies vinden we opnieuw terug in 
Heerlen. Twee slanke torens, respectievelijk 25 en 31 
verdiepingen, ten opzichte van elkaar verschoven, herdenken 
al dansend de vroegere mijnindustrie. Het plan is in mei 2003 
gepresenteerd, ontworpen door F. Houben van architecten-
bureau Mecanoo te Delft. Het is een uniek gebouw voor 
Heerlen, omdat dit ontwerp het hoogste gebouw van de stad 
en zelfs heel Limburg zal worden. Bij dit project is sprake van 
een zeer hoog bouwwerk (110 m hoog) in combinatie met 
grote excentriciteiten in beide torens. Ook in dit opzicht is dit 
gebouw uniek, omdat voorheen hoge gebouwen zonder enige 
excentriciteit “normaal” recht de hoogte in werden gebouwd.  
 

Het Schouwburgplein moet samen met de woontoren 
het visitekaartje van deze moderne stad vormen. Daarnaast 
wordt de afbakening van dit plein door middel van de 
plaatsing van de woontoren voltooid. De twee delen zijn qua        afbeelding 1.1: Lange Lies 
vorm gelijk, maar één toren is geroteerd  t.o.v de ander en                        en Lange Jan                                            
staat op zijn kop. Door de scheefstand van de torens in 
combinatie met de verticale liftschacht ontstaan qua grootte een aantal verschillende 
plattegronden. Doordat de Lange Lies en de Lange Jan elkaar halverwege raken, gaat de 
liftschacht over van de ene toren naar de andere. De plattegronden van beide torens zijn aan 
elkaar gelijk. Echter de woningplattegrond van een toren is 90 graden gedraaid t.o.v de 
andere toren. Op de eerste twee verdiepingen worden functies zoals een restaurant en 
fitnesscenter gesitueerd. Op de overige lagen komen 110 appartementen in 15000 m2. Er is 
een zinken gevel toegepast met een compositie van terugliggende loggia’s, waardoor een 
gevarieerd gevelbeeld ontstaat.      
                               

1.2 Constructie 

De twee torens leunen tegen elkaar aan. Doordat het 
constructief ontwerp van de woontoren duidelijk is afgestemd 
op een voor woongebouwen efficiënte constructieopzet, wordt 
de gekozen hoofdopzet gekenmerkt door een logische en 
heldere opzet. Het gebouw is voldoende sterk, (torsie)stijf en 
stabiel onder invloed van de optredende belastingen. 
Horizontale en verticale krachten worden op een goede manier 
door het gebouw naar de ondergrond afgedragen. De kern en 
wanden verzorgen samen de stabiliteit. Krachten door 
excentriciteiten als gevolg van de schuine vorm van de torens 
worden op niveau 10 tot en met 15 afgedragen op de andere 
toren. Torsie t.g.v. windbelasting wordt opgenomen door de 
kern.  
 
 
 
                                                                                                                   afbeelding 1.2: langsdoorsnede 
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In de fundering is nog een koppeling tussen de twee torens aanwezig. De fundering 

van de dubbele woontoren is gedacht op palen. Doordat er ook nog een parkeergarage is 
gelegen onder dit plein, die in het nieuwe plan blijft bestaan, ontstaat tevens een ingewikkeld 
probleem wat betreft de fundering  van deze torens. Deze zal namelijk op een of andere  
manier verweven moeten worden in die parkeergarage. De vloeren overspannen een 
maximale lengte van 9 meter. 
 

 
 
 
 
 
 
 

afbeelding 1.3: plattegrond achtereenvolgens verdieping 5, 15 en 25        
 

1.3 Uitvoering  

Het gebouw wordt uitgevoerd in beton met behulp van tunnelbekisting. De kern zal worden 
vervaardigd met een zelfklimmend bekistingsysteem. Doordat de geknikte delen een 
constante doorsnede hebben, kan de kist repeterend worden ingezet, met steeds enige 
translatie. Zo kunnen per verdieping de wanden en de vloeren gelijktijdig worden gestort. Een 
torenkraan verplaatst de tunnelkist naar de volgende etage. Per verdieping wordt een 
bouwtijd van maximaal 5 werkdagen nagestreefd. Er wordt voorgesteld de betonconstructie 
uit te voeren in zelfverdichtend beton. Hiermee kunnen onder meer variaties aangebracht 
worden in de sterkte over de hoogte van de woontoren. Na voltooiing van de ruwbouw zal 
met de afbouw worden begonnen.  
 

2 Probleemstelling 
 
Door een grote vraag naar woonruimte in het centrum is gestart met de voorbereiding tot de 
realisering van een woontoren op Schouwburgplein ofwel het Burg. van Grunsvenplein in 
Heerlen. Veel mensen willen graag dichtbij de voorzieningen van het centrum wonen. Het 
betreffende torenachtige woongebouw kan niet op elke willekeurige plaats op dit plein worden 
gesitueerd, omdat de pleinvorm een duidelijke functie heeft. Deze moet, na het realiseren van 
de woontoren, op een goede manier worden ondersteund. Daarvan uitgaand, kan gesteld 
worden dat dit torenachtig woongebouw stedenbouwkundig een open gat tussen aanwezige 
bebouwing opvult. Daarom is deze gepland in de noordhoek van het plein. De toren dient een 
slanke vorm te hebben, waarin de mogelijkheid bestaat minimaal 60 wooneenheden te 
realiseren. Dus is er gekozen de hoogte in te gaan. De toren moet voldoen aan een aantal 
randvoorwaarden, zodat het gebouw een meerwaarde voor de stad oplevert. Mijn 
probleemstelling luidt dan als volgt:  
 
“Ontwerp een kwalitatief hoogwaardige woontoren genaamd “Lange Jan en Lange Lies” op 
het burg. van Grunsvenplein in Heerlen op basis van de reeds bestaande 
stedenbouwkundige en architectonische gedachte. Nadruk moet hierbij liggen op het creëren 
van een aantrekkelijk en interessant constructief ontwerp. Hierbij ontstaan grote 
excentriciteiten in het hoogteverloop. 
Wat is een optimaal constructief ontwerp voor deze woontoren gebruikmakend van het 
constructiemateriaal beton?” 
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3 Doelstelling 
 
De doelstelling die ik aan het eind van mijn afstuderen als eindresultaat hoop te hebben 
verwezenlijkt is als volgt: ik wil op basis van de architectonische gegevens een degelijk 
verantwoord ontwerp van de constructie maken voor dit gebouw. Hierbij spelen de stabiliteit, 
sterkte, en stijfheid een zeer belangrijke rol. Als eindresultaat moet het constructief ontwerp 
zo goed mogelijk passen bij het architectonisch ontwerp. Ik wil in mijn afstudeeropdracht de 
nadruk leggen op het constructief ontwerp. De constructie moet vanzelfsprekend voldoen aan 
de veiligheidseisen in de normen. Ten tweede moet het gebouw functioneel en effectief zijn.  
 

Ik wil het gedrag van de constructie ten gevolge van optredende belastingen zo 
nauwkeurig mogelijk beschrijven. Ook wil ik het gedrag en de eigenschappen van het 
constructiemateriaal beton nog beter onder de knie krijgen. Aan de hand van dit immense 
project hoop ik een goed inzicht te krijgen in de problemen die ontstaan bij het ontwerpen van 
grote bouwkundige constructies, zoals hoogbouw. Hoewel dit afstudeeronderwerp 
voornamelijk ontwerpgericht is, wil ik toch onderzoeken hoe en waarom het materiaal beton 
op een bepaalde wijze reageert op een bepaalde belasting. Dit gebeurt niet in een 
laboratorium op kleine schaal, maar in theorie op grotere schaal, namelijk op gebouwniveau. 
Met behulp van het computerprogramma Esa Prima Win op basis van de eindige elementen 
methode waarmee constructies berekend worden wil ik de constructievarianten tijdens het 
ontwerpproces berekenen.  
 

Mijn doelstelling is te splitsen in een aantal sub doelen. Deze zijn als volgt:  
 
• Beter inzicht in het gedrag van het materiaal beton; 
• Een goed constructief ontwerp; 
• Beter inzicht in het ontwerpen van hoogbouw; 
• Een hoogbouwproject van hoge kwaliteit; 
• Een goede relatie tussen woontoren en de omgeving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sander Put 

TUE - B - CO 11

II Vooronderzoek 
4 Heerlen 

4.1 Ontstaanswijze  

Heerlen, oorspronkelijk Coriovallum, is ontstaan uit een kruispunt van twee wegen in het 
Romeinse Rijk rond het jaar nul. Herle, een Germaanse verbastering van Coriovallum, 
namelijk een kleine droge verhoging, lag tussen de Geleenbeek en de Caumerbeek. Ook 
toen vervulde de nederzetting al een centrumfunctie voor de omgeving. Heerlen werd 
uiteindelijk in 1814 definitief onderdeel van de Republiek der 
Nederlanden. Landbouw was voor de plaatselijke bevolking nog 
steeds hoofdmiddel van bestaan. Tot aan het einde van de 19e 
eeuw was Heerlen een groot dorp met slechts 7000 inwoners. 
Na de bouw van een station in 1896 (spoorverbinding naar 
Sittard en Herzogenrath) begon Heerlen zich voornamelijk door 
steenkoolwinning economisch te ontwikkelen. De mijnindustrie 
bleek namelijk de basis te zijn voor een ontwikkeling tot een 
levendige en moderne stad.                                                                                  
            afbeelding 4.1: Zuid-Limburg                                 

4.2 Steenkool 

Dit fossiele gesteente is 200 miljoen jaar geleden ontstaan in het Carboon. Men wist al 
eeuwen dat er in Zuid-Limburg veel steenkool in de grond zat. Kool bleek zeer geschikt als 
brandstof. Eerst werden de kolen in dagbouw ontgonnen, sinds begin 16e eeuw was er 
sprake van ondergrondse ontginning. Vanaf de 19e eeuw werd steenkool een belangrijke 
energiebron voor huishoudens en industrie. Door de Industriële Revolutie ontstond een 
geheel nieuw tijdperk: steenkoolwinning op zeer grote 
schaal. De exploitatie van een aantal steenkolenmijnen 
zorgde voor een enorme bloei en welvaart in deze streek. 
In Heerlen verdrong zo het stadsleven het dorpsleven. 
Enkele honderden meters ten noordoosten van het 
centrum was namelijk een gunstige delvingsplaats 
aangetroffen: de Oranje Nassau 1 mijn werd in 1899 
opgericht. Door de toenemende vraag naar steenkool 
groeide de mijn snel. Van buiten af waren duidelijk de 
schachttorens, de hoge schoorstenen en de enorme 
steenbergen te zien.                                                                   afbeelding 4.2:  ON 1 mijnterrein  

4.3 De Lange Jan en de Lange Lies 

Vanaf 1935 bevonden zich ook elektrische centrales in het mijnbedrijf. Energie werd uit kolen 
opgewekt zodat grondwater weggepompt kon worden. In steengangen was elektriciteit nodig 
voor licht. Bij deze centrales hoorden hoge schoorstenen. Zij waren het symbool van 
economische bloei en technisch kunnen maar stonden ook voor landschapsverstoring en 
milieuvervuiling. Heerlen leefde jaren lang in een soort 
haat-liefde verhouding met deze schoorstenen. 135 meter 
hoog en met een gewicht van 4800 ton was de Lange Jan 
vanaf 1938 de blikvanger in de skyline van Heerlen. Op dat 
moment was deze de hoogste van Nederland. De 
voetdiameter was 10 en de topdiameter was 6 meter. In 
1951 werd zelfs een lied over deze historische schoorsteen 
gemaakt. In 1953 kreeg hij een “zusje”: de Lange Lies. 
Deze schoorsteen was 155 meter hoog en gebouwd bij een 
nieuwe elektriciteitscentrale. Beiden waren opgebouwd uit 
gewapend beton. Ze waren voor veel inwoners van de    afbeelding 4.3: Lange Lies en Lange Jan 
mijnstreek het herkenningspunt van Heerlen.                                                                                         
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4.4 Heerlen als mijnstad 

Het agrarische karakter van het gebied maakte plaats voor de zware steenkoolindustrie. 
Omdat de mijn werd opgebouwd op voor de mijnbouw meest gunstige locaties, werd daarna 
pas aandacht besteed aan locaties voor woningen. Er was geen planmatige aanpak voor 
woningbouw, want de mijnbouwondernemingen stelden de stedenbouwkundige gevolgen van 
hun keuzes op het tweede plan. Vele arbeiders kwamen van ver naar Heerlen. Ze woonden 
bij de mijn in koloniën. Tussen 1900 en 1910 was er een verdubbeling van het aantal 
inwoners. Heerlen werd het centrum van de mijnindustrie. Steenkool was na de Tweede 
Wereldoorlog de enige energiebron. Het inwonertal groeide snel: 30000 in 1920 tot zelfs 
75000 mensen in 1965. Zo ontstond uit een klein dorp, om de mijnterreinen, zonder enige 
structuur een echte mijnstad. Heerlen ontwikkelde zich verder als belangrijkste 
handelsknooppunt van de mijnstreek. Stedenbouwkundigen wilden veel groen in de stad. Een 
Centrumplan werd ontworpen: plannen voor een nieuw stadshart. Het toenmalige nieuwe 
raadhuis nabij het Glaspaleis zou via een winkel- en kantoorboulevard (de Promenade) 
verbonden worden met een groot plein, het Schouwburgplein.  

4.5 De ommekeer 

75 jaar later kwam er een eind aan deze steenkoolexploitatie. Tot mijnsluiting werd besloten 
door te grote concurrentie van goedkope buitenlandse kolen en aardgasvondsten elders in 
Nederland. Minister Den Uyl van E.Z. deelde dit mede in een historische toespraak in de 
Heerlense Stadsschouwburg op 17 december 1965. De operatie van zwart naar groen werd 
opgestart. De ON I werd uiteindelijk eind 1974 gesloten. Schachten werden gedempt en 
mijngebouwen gesloopt. De Lange Lies werd op 16 augustus 1976 opgeblazen, de Lange 
Jan vijf dagen later. Deze schoorsteen viel tot ieders ontzetting op de verkeerde plek. Een 
kantoortje, enkele huizen en een elektriciteitskabel werden vernield. Symbolisch wordt dit de 
wraak van de Lange Jan genoemd. Alleen het hoofdkantoor van Oranje Nassau Mijnen en 
schacht II zijn als herinnering niet gesloopt. Door deze complete ommezwaai veranderde niet 
alleen het karakter van de werkgelegenheid, maar ook het uiterlijk van de stad. Eindelijk kon 
nu invulling worden gegeven aan stedenbouwkundige planning. Ook het ON 1 terrein kreeg 
een nieuwe bestemming. Er moest niet alleen voor vervangende werkgelegenheid gezorgd 
worden, maar ook voor woonwijken met veel groen. Tien jaar later is de mijnstreek van een 
zwart stedelijk landschap veranderd in een groen stedelijk landschap. Heerlen werd van een 
mijnstad getransformeerd in een kantoren- en bedrijvenstad (CBS, ABP) en koopstad.                                      

4.6 Heerlen anno 2004 

Heerlen heeft nu ongeveer 96000 inwoners. Voor Kerkrade, Landgraaf en Brunssum vervult 
de stad tegenwoordig in een sterk verstedelijkt gebied nog steeds een centrumfunctie, waarin 
totaal ongeveer 300000 mensen wonen. Omdat Heerlen een uitstekende ligging heeft in de 
Euregio zijn er goede mogelijkheden om verschillende stedelijke functies zoals wonen, 
werken, recreatie en infrastructuur in te richten en op elkaar af te stemmen.De stad heeft zich 
ontwikkeld tot een administratief dienstencentrum van de eerste orde. Heerlen en omgeving 
wordt tegenwoordig Parkstad genoemd, omdat het grenst aan het Heuvelland en omdat er 
veel groen is tussen woonkernen en bedrijvenlocaties. Het is een jonge en internationale stad 
in een groene omgeving. 

  afbeelding 4.4. Heerlen anno nu 
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4.7 Hoogbouw in Heerlen 

De gemeente heeft in een hoogbouwnota haar standpunt over (toekomstige) hoogbouw in de 
stad beschreven. In deze passage is een beeld van de bestaande hoge gebouwen in Heerlen 
beschreven. Vanaf de Klimmenderberg of de Kunderberg is een door groene heuvels 
ingesloten dal met daarin verspreid liggende torens te zien. In het centrum is enige 
concentratie aanwezig. Hierdoor ontstaat stedenbouwkundig een bijzondere identiteit. 
Hoogbouw accentueert vanuit bepaalde gezichtspunten de aanwezige hoogteverschillen. 
 

’t Loon ( 45 m).                     ABP  (49 m)                 Euterpeflat (47m)                Valkenstaete (59 m) 
 1961        1970       1971      2002 
 
afbeelding 4.5: Hoogbouw in Heerlen 

De vier hoge gebouwen zijn in het stedelijk landschap zeer opvallend aanwezig. Behalve het 
ABP hebben deze gebouwen een woonfunctie. Dat hoogbouw een relatief begrip is, is ook 
duidelijk te zien aan de ontwikkeling van de hoogte van de gebouwen in de loop der tijd in 
Heerlen. Stapje voor stapje neemt de gemiddelde gebouwhoogte toe. Kerken staan ook hier 
in de schaduw van woon- en kantoorgebouwen die in de loop der jaren steeds hoger zijn 
geworden. Ook in deze stad wordt de drang steeds groter “echte” hoogbouw te realiseren. De 
woontoren lange Jan en Lange Lies zal elk gebouw ver achter zich laten en zal mede daarom 
een uniek beeld in het (stedelijk) landschap creëren.  
 

4.8 Het Schouwburgplein 

In het bestemmingsplan wordt onder meer aangegeven wat de karakteristieken van ruimtes 
voorstellen. Ook wordt hierin de structuur van de bebouwing aangegeven. Het plangebied 
wordt aan de noordzijde begrensd door de Looierstraat, aan de oostzijde door de 
Laanderstraat en de Geerstraat, aan de zuidzijde door de Valkenburgerweg en aan de 
westzijde door de Antwerpseweg. Het belangrijkste onderdeel is het Burg. van Grunsvenplein 
(120 * 250 m2 ). Door de bouw van de Stadsschouwburg in 1958 ontstonden verschillende 
delen. Het gedeelte tussen de Homerusstraat en de Schouwburg werd een parkje. Het plein 
voor de schouwburg heeft naast een parkeerfunctie ook een loopverbindingsfunctie tussen 
winkelcentrum ‘t Loon en de Promenade. Het wonen concentreert zich hoofdzakelijk in grote 
woonflats aan weerszijden van het plein en 
boven ’t Loon. Dit vormt de zuidwestelijke wand 
van het plein. De residenties West en Oost aan 
de Homerusstraat zijn in 1962 gebouwd. De flat 
aan de Apollolaan een jaar later. Het betreft hier 
grotendeels appartementen voor 55-plussers. 
Aan de Geerstraat wordt het plein door moderne 
kantoren begrensd. De stadsschouwburg wordt 
gezien als een jong monument. Een situatie-
maquette (1:500) geeft de derde dimensie van 
de omgeving aan.    
 

afbeelding 4.6: het Schouwburgplein 
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 afbeelding 4.7: west - oost panorama van het Schouwburgplein 

  afbeelding 4.8: Oost  - west panorama van het Schouwburgplein  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 4.9: situatiemaquette van het centrum van Heerlen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sander Put 

TUE - B - CO 15

5 Hoogbouw 

5.1 Hoe is hoogbouw ontstaan? 

Hoog is relatief: wat vroeger opviel door hoogte is in nu middelhoog of zelfs klein. Vroeger 
werden torens vaak om religieuze redenen gebouwd: piramides, kathedralen en moskeeën. 
Prestige en trots spelen bij bouwers en ontwerpers een grote rol. In de Middeleeuwen werden 
hoge torens voornamelijk gebruikt voor utilitaire en strategische doeleinden: veiligheid, 
overwicht en ontoegankelijkheid voor de vijand. Bij verdedigingstorens van kastelen speelde 
daarnaast ook imponeergedrag een rol. Openbare gebouwen werden in een torenachtige 
vorm gebouwd (stadhuizen en stations). Ook stonden deze torens symbool voor macht en 
aanzien. Eigenschappen van een hoog gebouw zijn verder o.a.: welvaart, vooruitgang, 
respect en bewondering afdwingend. Ook hoofdkantoren van belangrijke instellingen hebben 
vaak een sterke markering van hun vestiging: het gebouw als beeldmerk of logo. 
Economische redenen voor hoogbouw volgden uit absurd hoge grondprijzen door de 
zuigkracht van grote steden. Door schaarste aan betaalbare kavels moest er op elke 
vierkante meter grond zoveel mogelijk nuttige vierkante meters gestapeld worden. Dit 
verschijnsel is nog steeds een belangrijke voorwaarde voor het creëren van moderne 
kwalitatief hoogwaardige hoogbouw. Tegenwoordig kan als motief voor hoogbouw ook de 
compacte stadsgedachte met voorzieningen dicht bij huis genoemd worden. Toepassing van 
hoogbouw in de stad is een middel om locaties stedenbouwkundig te accentueren en om de 
plek te markeren (landmarks). Het kan een stad ook een bepaalde identiteit verlenen, zeker 
door toepassing van aansprekende architectuur.  

5.2 Het ontstaan van wolkenkrabbers  

Wolkenkrabbers vormen tegenwoordig de skyline van bijna elke zichzelf respecterende stad. 
Chicago wordt beschouwd als de wieg van deze gebouwen. Nadat in 1871 een grote brand 
de stad grotendeels had verwoest, zocht men vuurbestendige bouwmaterialen. In plaats van 
hout en ijzer werd staal als constructiemateriaal toegepast. Daarbij werden nieuwe 
constructiemethoden uitgevonden: het staalskelet. Ook door de uitvinding van de lift en de 
steeds hogere grondprijzen bleek het goedkoper de hoogte in te bouwen in plaats van op 
nieuw land. Een bijna ongelimiteerde stapeling van netto vloeroppervlak werd nu mogelijk. 
Samen leidden deze ontwikkelingen tot het ontstaan van de moderne wolkenkrabber. Men 
wilde en kon ook steeds hoger bouwen. Daardoor nam hoogbouw in de skyline van vooral de 
steden Chicago en New York gedurende deze ontwikkelingen een belangrijke plaats in. 
Hierbij zijn zeven ontwerpperioden te onderscheiden. 
 
-De Functionele periode, 1880-1900, (Home Insurance Building, Chicago, 1885-1931); 
 
-De Eclectic periode, 1900-1920, (Flatiron Building, New York, 1903); 
 
-De Art-Deco periode, 1920-1940, (Chrysler Building, New York, 1930); 
 
-De Internationale stijl, 1950-1970, (Seagram Building, New York, 1958); 
 
-De superhoogbouw periode, 1965-1975, (Transamerica Pyramid, San Francisco, 1972); 
 
-De sociale wolkenkrabber, 1970-1980, (Citicorp Center, New York, 1978); 
 
-De Postmoderne periode, 1980- nu. 
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5.3 De ontwikkeling van constructiesystemen 

Tijdens vele jaren heeft de techniek van hoge gebouwen zich zo ver ontwikkeld dat 
wolkenkrabbers met zelfs 100 verdiepingen gebouwd kunnen worden. Kernen, spanten en 
buisconstructies werden ontwikkeld doordat ingenieurs de krachtswerking op gebouwen 
steeds beter begrepen. Door hogere materiaalkwaliteiten en betere verbindingen konden 
grotere krachten worden afgedragen. Betere liften zorgden voor minder liftschachten, 
waardoor meer bruikbaar vloeroppervlak ontstond. De nu bestaande constructiesystemen 
voor hoogbouw zijn in de loop der jaren als volgt ontwikkeld. 

      A    B     E    F    G    H     I      J    K                        D       D       D        D       D         D  
afbeelding 5.1: stabiliteitselementen in staal                afbeelding 5.2: stabiliteitselementen in beton 
 
A. Raamwerk van staal, half stijf, 10 tot 15 verdiepingen 
 
De vloeren en kolommen van het gebouw zijn via bouten verbonden. Deze vormen de half 
stijve verbindingen die het raamwerk flexibel maken. Dit wordt op grotere hoogte een 
probleem waar windlasten tot te grote vervormingen leiden. Reliance Building (Chicago, 
1895). 
 
B. Stijf stalen raamwerk, 30 tot 40 verdiepingen 
 
Uitgaande van het voorgaande staalskelet kan met deze constructiemethode een hoger 
gebouw neergezet worden doordat de verbindingen tussen kolommen en vloerbalken sterker 
en stijver zijn. Dit type constructie, ontwikkeld in het begin van de jaren 30, is nog steeds 
economisch voor kleinere wolkenkrabbers. Lever House (New York, 1952). 
 
C. Betonkern, 40 verdiepingen 
 
Centraal staat een doorgaande betonkern die de windbelasting opneemt. Daaromheen is een 
licht staalskelet gebouwd in de vorm van de gevel. Liften en trappenhuizen zijn in de 
betonkern geplaatst. 225 West Washington (Chicago, 1986). 
 
D. Raamwerk van beton met betonkern, 50 verdiepingen 
 
Dit constructietype is een uitbreiding van de voorgaande. De betonkern, het betonnen 
raamwerk daaromheen en de vloeren nemen samen de windbelasting op. Natwest Bank 
Tower (Londen, 1980). 
 
E. Stalen raamwerk met stalen vakwerken, 40 verdiepingen 
 
Het staalskelet rondom de kern is niet stijf genoeg. Om de stijfheid te vergroten zijn een 
aantal verticale vakwerken naast elkaar, samen als kern fungerend, in het gebouw geplaatst. 
Deze vakwerken zijn licht en de ladders completeren het geheel. Dit ontwerp was de basis 
voor vele wolkenkrabbers uit het eclectic tijdperk waaronder het Woolworth Building en het 
Empire State Building. Civic Centre  (Chicago, 1965).  
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F. Stalen vakwerkkolommen met stalen vakwerkliggers, 60 verdiepingen 
 
In dit ontwerp zijn forse horizontale vakwerken gemaakt op strategische hoogte om de 
effectiviteit van de stalen vakwerkkolommen te waarborgen. Zo’n horizontaal vakwerk is 
verdiepingshoog en spant rondom de gevel en gedraagt zich als een riem die de lager en 
hoger gelegen verdiepingen draagt. First Winconsin Center (Milwaukee, V.S, 1974).  
 
G. Stalen raamwerk in buis, 90 – 100 verdiepingen 
 
De kolommen en de balken aan de buitenkant vormen een hecht netwerk van staal van 
beneden naar boven in de gevel. Dit skelet is verbonden met het raamwerk binnenin 
bestaande uit nog meer kolommen en vloerbalken om een stijve doos te creëren of 
buisconstructie die erg sterk is en alle windbelasting en zwaartekracht kan opnemen. World 
Trade Center (New York, 1972).  
 
H. Buis met aan de buitenkant een vakwerk van staal, 100 verdiepingen 
 
Volgend op het stalenraamwerk met buisconstructie voegt dit ontwerp een vakwerk toe in de 
gevel om de stijfheid van de constructie te vergroten. De zwaartekracht en windbelasting 
worden opgenomen door het raamwerk in de gevel en de kolommen binnenin. John Hancock 
Center (Chicago, 1969). 
 
I. Gebundelde buis, 120 verdiepingen 
 
Een samenspel van buizen in een raamwerk aan de zijkanten met elkaar verbonden vormt 
een lichtgewicht doch een immense sterke constructie die boven de 100 verdiepingen kan 
reiken. Sears Tower (Chicago, 1974). 
 
J. Stalen buis met megakolommen, 130 verdiepingen 
 
Sterker staal, preciezer ontworpen verbindingen en buisachtige doorsneden in de hoeken 
gevuld met beton vormen het raamwerk van deze constructie aan de buitenzijde van het 
gebouw. Het is stijf en sterk, maar toch een lichte megaconstructie. Landmark Tower 
(Yokohama, 1993). 
 
K. Superskelet, 150 verdiepingen 
 
Deze nieuwe constructie combineert een aantal stalen vakwerken in een buisvorm met 
horizontale vakwerken. Hoewel een voorbeeld nog gebouwd moet worden, maken deze 
enorme constructies het mogelijk wolkenkrabbers van minimaal 150 verdiepingen te bouwen.  
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5.4 Tegenwoordige hoogbouw 

Het verschil met laagbouw is het ontbreken van een herkenbare, min of meer 
gestandaardiseerde gebouwtypologie. Hoogbouw is beeldvormend: de ruimtelijke structuur 
van de stad wordt er mede door bepaald. Bedoeld als een verzameling van elkaar 
beconcurrerende individuele architectonische expressies genieten gebruikers een 
bevoorrecht uitzicht. Dit wordt nadrukkelijk in de verschijningsvorm tot uitdrukking gebracht. 
Hoogbouw past in het model van de compacte stad, want het is een betere economische 
benutting van het bestaande en dus voor intensivering van het gebruik op het gebied van 
voorzieningen en infrastructuur. Hoogbouw kan ook gezien worden als een sociale 
condensator met een specifieke bevolkingspolitiek en gedragsregulatie. De relatie tussen 
voorzieningen en instellingen enerzijds en hoogbouw als woonfunctie anderzijds speelt een 
niet te onderschatten rol. Bij grootstedelijke hoogbouw doet zich het merkwaardige fenomeen 
voor dat geslaagde hoogbouw “vanzelf” nieuwe hoogbouw aantrekt. In afbeelding 5.3 zijn de 
op dit moment de vijf hoogste gebouwen ter wereld weergegeven. Daarna volgt een korte 
beschrijving van de constructie van elk bouwwerk. 
 

Taipei 101                  Sears Tower                Petronas Towers          Jin Mao Tower    2e Int.. Finance   
                                                                                                                                          Center  
Taipei                         Chicago                       Kuala Lumpur                Shanghai            Hong Kong     
2004                           1974                            1998                              1998                     2004 
448 m.                        442 m.                         452 m.                           421 m.                  407 m. 
afbeelding 5.3: moderne hoogbouw 

De constructie van de Taipei 101 bestaat uit een betonnen kern met een stalen raamwerk 
daaromheen. In de gevel staan staalbetonkolommen. De stijfheid wordt verder verzorgd door 
stalen vakwerkliggers tussen de kern en de staalbetonkolommen.  
 
De Sears Tower is opgebouwd uit een aantal aan elkaar geschakelde stalen buizen, die 
samen de stabiliteit waarborgen. Door de hoogte van elke buis te variëren ontstaat 
architectonisch een afwisselend beeld.  
 
Bij de Petronas Towers is eveneens een betonnen kern toegepast. In de gevel staat een 
aantal betonkolommen. Ter hoogte van de installatieverdiepingen zijn de kolommen met de 
kern verbonden via een viertal betonnen uitkragende frames. Tussen de kern en gevel zijn 
staalplaatbetonvloeren opgelegd. De torens zijn mbv een loopbrug met elkaar verbonden. 
 
In de 88 verdiepingen tellende Jin Mao Tower staat centraal een betonkern met daaromheen 
een stalen raamwerk. De vorm refereert aan Chinese Pagodes. 
 
Het 2e International Finance Center in Hong Kong is een combinatie van moderne en Chinese 
architectuur. Het is opgebouwd uit een betonnen kern met daaromheen een stalen raamwerk. 
 
Elke toren is gefundeerd op palen met daarop een dikke plaat. 
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5.5 Hoogbouw in Nederland 

Hoge kantoor- en woongebouwen bepalen sinds de laatste vier decennia vaker het silhouet 
van onze steden. In eerste instantie lijkt Nederland echter geen hoogbouwland, want 
Nederlanders wonen graag in een eengezinswoning met tuin. Hoogbouw is juist bedoeld voor 
starters en senioren. Het is hier nog steeds een emotioneel beladen onderwerp. Door 
woningnood na de Tweede Wereldoorlog ontstond hier toen pas de eerste vorm van 
“hoogbouw”: gestapelde eengezinswoningen. In de jaren 60 werden “schijven” (galerijflats) en 
“torens” bij markante plekken van stadsuitbreidingen gerealiseerd. Sindsdien kwam er 
behoefte aan nieuwe woonvormen: studenten, tweeverdieners en kinderloze dertig-tot-
veertigjarige volwassenen: een- of tweepersoonshuishoudens in plaats van gezinnen.  
In 1989 luidde de afschaffing van het woningwaarderingsstelsel (“puntensysteem”) voor 
huurwoningen boven de huursubsidiegrens een bouwgolf van hoogbouw in de vrije sector in. 
Er bleek  niet alleen een goede markt voor luxe huurappartementen te bestaan, maar ook een 
voor vrije sectorkoopappartementen in hoogbouwsector. Sindsdien heeft het wonen in 
hoogbouw in Nederland een andere status gekregen. Ook nam de gemiddelde hoogte van 
torens toe. Hoogbouw wordt toegepast om de bevolking aan de stad te binden: het compacte 
stad idee. Door de internationale oriëntatie en de toenemende welvaart is de Nederlandse 
opinie ten opzichte van hoogbouw sterk veranderd: succes mag worden getoond. De 
toekomstige bevolking bevat meer mensen die willen wonen in moderne woningen in een 
stedelijke omgeving zonder tuinen: gestapeld wonen.  
De huidige ervaringen met hoogbouw in Nederland zijn gebaseerd op bouwhoogten tussen 
de 100 en 150 meter. Niet alleen kantoortorens, maar ook hoge woontorens worden nu 
gerealiseerd, zoals de Regent in Eindhoven (96 m), de Hoge Heren in Rotterdam (102 m.) en 
Westpoint in Tilburg (135 m). In onder andere Almere en Zoetermeer zijn woontorens gepland 
die niet alleen een prachtig uitzicht bieden maar ook van ver zichtbaar zullen zijn.  

5.6 Verschillen tussen Amerika en Nederland 

Nederland kan qua klassieke superhoogbouwconcentraties, zoals in de V.S. of in het Verre 
Oosten, als een dreumes gezien worden. Hoge gebouwen in de V.S. hebben een geheel 
andere traditie dan die in ons land. Hoge gebouwen, ofwel architectuur in Amerika, hoeven 
niet contextueel zijn. Ze trekken zich niets aan van hun omgeving. Doordat in Nederland 
echter rekening moet worden gehouden met de bestaande stad betekent het dat hoogbouw 
hier altijd een relatie heeft met de dingen die er al waren. Er kan niet domweg op een plek 
iets gebouwd worden wat ook op een andere plek zou kunnen staan. Hier moet het gebouw 
juist contextueel zijn: ingepast in en geïnspireerd door. In Nederland hebben we bedoelingen 
en geen realisaties en in de V.S. is het juist andersom. 
  
Tegenwoordig staat niet het gebouw, maar de gebiedsontwikkeling centraal: het Central 
Business District. De charme van hoogbouw is de uitstraling op de omgeving. Wanneer een 
gebied wordt ontwikkeld, kan de uitstraling beter in financiële termen worden vertaald, dan bij 
de ontwikkeling van losse kantoren. Omdat in Nederland zo’n gebied nog niet werkelijk 
bestaat, wordt de keuze voor een locatie vaak op andere gronden gemaakt. De voorkeur van 
de raad van bestuur speelt vaak een rol. Ook het imago speelt een belangrijke rol bij de 
keuze voor hoog- of laagbouw. Corporate real estate management wordt belangrijk. Deze 
drie factoren beïnvloeden de keuze voor hoogbouw steeds sterker. In Nederland zal dit type 
schaarste locatie pas in de toekomst ontstaan.  
 
Nederlandse architecten zijn qua voorschriften aan handen en voeten gebonden. Om bij een 
grotere stabiliteitskern een gelijke verhouding tussen netto- en brutovloeroppervlak te 
realiseren, moeten diepere kantoren worden gemaakt. In de V.S. is dit geen probleem. Een 
groot deel van de werkplekken in de Amerikaanse wolkenkrabbers is volledig inpandig 
gelegen. In Nederland is dit echter volstrekt taboe. Elke werkplek dient over een 
voorgeschreven hoeveelheid daglicht (daglichteis) en een zekere mate van uitzicht te 
beschikken. Beperkingen zijn hier vooral van stedenbouwkundige en financiële aard. Op 
technisch gebied zijn er nauwelijks beperkingen. Onder Amerikaanse invloed zal de 
Nederlandse aanpak van bezuiniging op huisvesting niet stand kunnen houden.  
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5.7 Referentieprojecten 

5.7.1 Millenniumtoren in Rotterdam 

Deze toren is 132 meter hoog en heeft 34 verdiepingen. Onder het 
maaiveld zijn twee parkeerverdiepingen. De onderste dertien lagen 
worden gebruikt als hotel. De 21 verdiepingen daarboven zijn 
bestemd voor kantoorgebruik. De installaties zijn gelegen op de 
parkeerkelder, op verdieping 13 en 14 en op verdieping 33 en 34. De 
kantoren en het hotel worden bereikt met twee afzonderlijke 
liftgroepen. De constructie bestaat uit een stijve binnenkern in 
combinatie met een verzwakte gevelbuis: twee U-vormige 
gevelraamwerken die in de kopgevels ter plaatse van de erkers zijn 
verbonden door stijve balken. Er is hierbij gekozen voor een in het 
werk gestorte betonkern, een in het werk gestorte gevel en een 
Bubble Deck vloer. Veel aandacht is besteed aan de flexibiliteit van 
het gebouwontwerp: de functie van een verdieping moet in de 
toekomst kunnen wijzigen. Er zijn twee unieke bouwmethoden 
toegepast, namelijk de zelfklimmende gevelbekisting en het 
innovatieve Bubble Deck vloersysteem. Het Bubble Deck 
vloersysteem is een variant op de breedplaatvloer met als 
belangrijkste verschil dat in de vloer bolvormige ruimten worden 
uitgespaard. Door de isotrope eigenschappen van de bollen kan de 
vloer in twee richtingen dragen.                                                      Afbeelding 5.4: Millenniumtoren 

5.7.2 Weenatoren in Rotterdam 

In deze toren zijn ook zowel woningen als kantoren gevestigd. In 106 meter hoogte zijn 33 
bouwlagen verwerkt op een kavel van 30 x 40 m2. Op de derde tot en met de 14e bouwlaag 
zijn de kantoren gelegen en op de 15e tot en met 32e bouwlaag zijn 72 appartementen 
gesitueerd. Op de 12e laag is de technische ruimte voor de kantoren en op de 33e laag is die 
voor de woningen gelegen. Door de functiescheiding zijn aparte voorzieningen voor het 
verticaal transport voor wonen en werken gemaakt. Het oorspronkelijke plan is aangepast, 
omdat zo’n hoog gebouw een te grote torsie en te hoge zettingen van de nabij gelegen 
metrotunnel zou opleveren. Daarom is het gebouw op grotere afstand van deze tunnel 
geplaatst. Doordat de gevel ter hoogte van de 12e bouwlaag aan de noordzijde 11,0 m terug 
ligt ten opzichte van de oorspronkelijke gevel neemt de belasting op de ondergrond in de 
richting van de metrotunnel af. Hierdoor zijn de zettingen bij de 
metrotunnel kleiner. De gevels zijn dragend, uitgevoerd in prefab 
sandwichelementen. Er is gekozen voor een centrale kern in ter 
plaatse gestort beton als gevolg van speciale uitvoeringseisen 
voor hoogbouw. De afmetingen van deze kern zijn bepaald uit de 
in de kern opgenomen trappen en liften, toiletgroepen en leiding-
schachten. Voor de uitvoering van de kern is een speciale 
systeembekisting ontworpen en de uitvoering van de kern loopt 
twee lagen voor op het monteren van gevels en vloeren. Aan de 
kern wordt de stabiliteit ontleend en is een uitkragende vloerrand 
bevestigd. De vloer kon in een overspanning van 10 meter 
balkloos gecreëerd worden door de om de kern gemonteerde 
dragende prefab betonelementen. Dit is een ideale constructie 
voor de woonverdiepingen. In de twee meter dikke betonnen 
funderingsplaat zijn de liftput en de put voor de roltrap 
opgenomen. Deze plaat wordt gedragen door 159 palen. De twee 
onderste bouwlagen zijn in het werk gestort. De toren wordt 
gefundeerd in de bovenste zandlaag tussen 17 en 30,5 m 
beneden NAP. Door de spreiding van de belasting in deze 
zandlaag zullen ook in de directe omgeving van de toren zettingen 
optreden.               afbeelding 5.5: Weenatoren 
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5.7.3 De Regent in Eindhoven 

 
Het is een schoolvoorbeeld van de moderne woontoren in 
Nederland sinds de afschaffing van het 
woningwaarderingsstelsel. In 2000 is de bouw voltooid. De toren 
is kaarsrecht naar boven gebouwd en maakt deel uit van 
wooncomplex het regentenkwartier. Deze woontoren is 96 meter 
hoog en bestaat uit 32 verdiepingen. Onder het maaiveld is een 
kelderlaag gelegen, waarin bergingen van de appartementen zijn 
te vinden. De begane grond laag wordt gebruikt door de 
detailhandel. De overige lagen worden gebruikt voor dure huur- 
en koopappartementen. De plattegrond bestaat ruwweg uit een 
rechthoek van 20 * 27 m2. Het gebouw is gefundeerd op een 
groot aantal palen. Hierop staan de kern, wanden en kolommen. 
De draagconstructie bestaat uit ter plaatse gestort beton in de 
kern en wanden en prefab beton in de gevel. Via het gietprocédé 
zijn de wanden en kolommen opgebouwd. Deze zijn tot de 4e 
verdieping opgetrokken. De kern is centraal in het gebouw 
geplaatst en verzorgt samen met de wanden en gevels de dwars- 
en langsstabiliteit. Windbelasting wordt van de gevels via de 
binnenwanden aan de kern afgedragen. Kanaalplaatvloeren zijn 
zijn van gevel naar gevel via een middenwand opgelegd. De 
buitengevels bestaan uit geprefabriceerde strengpers 
metselsteen-panelen. Verticaal transport van personen en 
leidingen is in deze kern gesitueerd. De Regent bevat        afbeelding 5.6: de Regent 
een trappenhuis en drie liftschachten. Bij een aantal  
appartementen zijn buitenruimtes in de vorm van balkons aanwezig.  
    

5.7.4 La Puerta de Europe in Madrid 

 
Deze twee scheve 115 m hoge torens zijn 
ontworpen door Pedro Senteri, Cardillo, 
Philip Johnson en John Burgee. De bouw 
werd voltooid in 1998.Uit dit project blijkt 
dat het mogelijk is scheve torens als 
hoogbouw toe te passen. Ze tonen, als 
een soort stadspoort de entree (puerta) 
van het zakencentrum. Hierdoor wordt 
Madrid als moderne stad op de kaart 
gezet. Omdat kantoren van een Koeweitse 
maatschappij (KIO) in de torens zijn 
gevestigd, worden ze ook wel de KIO-
torens genoemd. Onder het maaiveld 
bevinden zich 3 kelderlagen. De plattegrond     afbeelding 5.7: Puerta de Europa 
heeft een oppervlak van 35 * 35 m2.  De torens  
vallen vooral op doorhun scheefstand. 26 verdiepingen staan onder een hellingshoek van 
14.3 graden met de verticaal. Hierdoor is de afstand in horizontale richting tussen de 
voorgevel aan de top en de achtergevel op het maaiveld bijna 30 meter. Er blijft toch nog een 
gemeenschappelijk deel in de plattegronden van alle verdiepingen, waardoor de liftschachten 
verticaal geplaatst konden worden in een kern van beton. Door de scheefstand, maar moeten 
naast verticale krachten ook horizontale krachten ten gevolge van het eigen gewicht ook op 
een goede manier naar de fundering worden afgedragen. Hiervoor zorgt het stalen raamwerk 
in de gevel. De verticale betonnen kern zorgt daarnaast voor stabiliteit in beide richtingen ten 
gevolge van de windbelasting. Tevens voorkomt een aantal kabels aan de achterzijde dat de 
torens te veel scheef gaan staan. De bovenste verdieping is in geheel gebruik voor 
installaties en op het dak bevindt zich een helikopterlandingsplaats. 
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5.8 Criteria 

Bij het ontwerpen van hoogbouwprojecten dient de ontwerper zich te realiseren dat 
hoogbouw op een aantal punten wezenlijk verschilt van laag- of meer verdiepingsbouw. In 
vergelijking met laagbouw is bij hoogbouw een aantal specifieke aspecten aan te wijzen 
waarmee hoogbouw zich duidelijk van laagbouw onderscheidt. In tegenstelling tot laagbouw, 
waarbij vooral de gevels bepalend zijn voor de verschijningsvorm, is bij hoogbouw het 
silhouet van het bouwvolume kenmerkend. Een hoog gebouw is een gebouw waarvan de 
hoogte grote invloed heeft op de planning, het ontwerp en het gebruik. Hoogbouw is in 
letterlijke zin opvallende bebouwing. De door de hoogte gedicteerde specifieke problematiek 
maakt hoogbouw tot specialistenwerk met een eigen know-how. Een sleutelbegrip is het 
verticaal transport. Transport van mensen en goederen, transport van lucht, water en 
elektriciteit, transport van krachten en transport tijdens de bouw en tijdens de sloop spelen 
een grote rol. In een zo vroeg mogelijk stadium van het ontwerp moet aan alle bouwkundige 
disciplines voldoende aandacht worden besteed, meer nog dan bij laagbouw.  

5.8.1 Architectuur 

Bij hoogbouw is het gebouw  hoger dan dat het breed is. De expressie van een toren geeft 
individualiteit. De vorm is – samen met de constructie – een belangrijk onderdeel van de 
allereerste ontwerpactiviteiten. De opbouw van de toren dient in het ontwerp aandacht te 
krijgen. Hierbij kan het principe van een driedeling in plint/basement, schacht en 
spits/bekroning worden gebruikt. De wijze waarop de toren de grond raakt, moet passen bij 
het geheel en toch een eigen wereld zijn, omdat daar de enige plaats is waar mensen echt 
met de buitenkant in aanraking komen. De binnen buiten relatie is van groot belang evenals 
de aansluitingen op het stedelijk weefsel. Vaak wordt er een openbare of attractieve functie 
aan het begane grondniveau gegeven. Bij het ontwerp van het lijf spelen het reliëf, de 
kleurkeuze en de lichtintensiteit een belangrijke rol. De top van een hooggebouw moet 
passen bij de onderbouw en opgaan in de omgeving. De relatie tussen de architectonische 
programmaontwikkeling en de stedelijke structuur mag eveneens niet onderschat worden. De 
entree moet royaal en uitnodigend zijn. De noodzakelijke dakdoorbrekingen en installaties 
dienen vanaf het eerste begin in het ontwerp te worden meegenomen en mogen de 
architectuur niet ontkrachten.  

5.8.2 Constructie 

Bij hoge gebouwen is het stijfheidscriterium maatgevend. Stabiliteit en stijfheid ontleent 
hoogbouw bijna altijd aan binnen- of buitenwanden waarvan vrijwel zeker is dat ze gedurende 
de levensduur niet hoeven te worden verplaatst. Door voorzieningen voor verticaal transport 
te bundelen, ontstaat daarnaast een zogenaamde stabiliteitskern, die als een soort 
ruggengraat fungeert. Bij woontorens is meestal geen aparte stabiliteitskern vereist. Massieve 
woningscheidende betonwanden tussen de appartementen bieden de constructie van 
woontorens meestal voldoende stabiliteit. Het verticaal transport is uitermate geschikt om een 
dubbelfunctie te vervullen in het constructief ontwerp. Een maximale efficiency ontstaat indien 
leidingschachten, liftschachten en trappenhuizen zo worden gerangschikt dat er voor de 
stabiliteit en stijfheid van het gebouw geen aanvullende constructieve voorzieningen nodig 
zijn. Het materiaal wordt het meest efficiënt gebruikt indien zoveel mogelijk verticale belasting 
wordt afgedragen aan constructie-elementen die de stijfheid van het gebouw verzorgen. Door 
de opkomst van hogesterktebeton komt bij de hedendaagse (super)hoogbouw niet meer 
alleen staal maar steeds vaker ook beton als constructiemateriaal in aanmerking.  
Mogelijkheden om de stabiliteit te waarborgen zijn als volgt: 

• schijven over de volledige gebouwdiepte; 
• Kernen, geformeerd door wanden rondom schachten, trappenhuizen en dergelijke. 
• gevelbuis-principe: de dragende gevel levert de sterkte en de stijfheid; 
• buis in buis principe. 
 
De meest variërende en grootste belasting op hoogbouw is de wind. Een hoog gebouw 
gedraagt zich als een vlaggenmast die in de wind op en neer zwiept. Trillingen (dynamische 
belastingen) moeten wegens gebruikscomfort zo klein mogelijk worden gehouden. De grootte 
van de uitbuiging van de toren is evenwel voor de gebruiker van beperkt belang. Wat men 
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merkt is de snelheid waarmee die scheefstand wordt bereikt. Het menselijk lichaam is 
namelijk zeer gevoelig voor versnellingen. Indien de top van een gebouw in een seconde 
dertig centimeter uitbuigt, wordt die uitbuiging als onaangenaam ervaren. Maar als diezelfde 
uitslag in een minuut wordt bereikt, zal diezelfde uitbuiging nauwelijks worden opgemerkt.  
Wanneer de constructie van een wolkenkrabber wordt ontworpen, moet verder nog een 
aantal criteria worden beschouwd. 

• het constructief oppervlak neemt meer dan evenredig toe met de hoogte van het gebouw; 
• grote belastingen op een relatief klein oppervlak op de ondergrond; 
• zettingen van de ondergrond; 
• het aantal funderingspalen neemt meer dan evenredig toe met de hoogte; 
• invloed van de locatie op de fundering neemt bij hogere gebouwen toe; 
• bijzondere belasting (aardbevingen, temperatuurwisselingen, botsingen); 
• interactie tussen gebouw en ondergrond; 
• onderverdeling in ontwerp voor de fundering en bovenbouw; 

5.8.3 Bouwfysica 

Specifiek voor hoogbouw zijn turbulentie-effecten van de wind rond de torens. Drukverschillen 
verplaatsen zich naar de begane grond en kunnen daar te hoge windsnelheden veroorzaken. 
De plek rond de toren is een belangrijk aandachtspunt. Een ontwerp dient bouwfysisch te 
worden onderzocht met windtunnelproeven. Daarbij moet niet alleen aandacht worden 
besteed aan het windklimaat op het openbare domein maar ook aan het windklimaat in hoge 
buitenruimten of balkons. Elke (werk)plek in hoogbouw dient over een voorgeschreven 
hoeveelheid daglicht (daglichteis) en een zekere mate van uitzicht te beschikken. Hierdoor is 
in Nederlandse (kantoor)gebouwen de afstand tussen de gevel en de kern niet groter dan 9 
meter: 1,80 meter voor de gang en maximaal 7,20 meter voor de werkplekken. Bij 
woontorens moeten betonwanden tussen appartementen met het oog op geluidsisolatie 
minimaal 230 millimeter dik zijn. Er moet aandacht geschonken worden aan het ontwerp van 
installaties, zoals luchtbehandelingsystemen, liftinstallaties en gevelreinigingssystemen. 
Vanzelfsprekend mag hierbij de invloed op het milieu niet vergeten worden. Toepassing van 
hoogbouw heeft vaak consequenties voor het verblijfsklimaat in de directe omgeving van 
hoge gebouwen. Zo zijn bezonning (schaduwkegel) en het windklimaat (windhinder) van de 
omgeving van grote invloed op de beleving en het gebruik van de openbare ruimte aan de 
voet van hoge gebouwen. Voor gebouwen hoger dan 16 meter geldt een minimale 
brandwerendheidseis  en brandveiligheid van 120 minuten. Voorkomen moet worden dat in 
trappenhuizen een schoorsteeneffect zou kunnen optreden ten gevolge van de wind. 

5.8.4 Bouwtechniek 

Zoals bij elk bouwwerk is de detaillering bij hoogbouw enorm belangrijk voor de realisatie van 
een ontwerp. Hierbij moet aan een aantal zaken voldoende aandacht worden geschonken. 
 
• Mate van flexibiliteit (installaties, scheidingswanden, plafonds); 
• vervormingen van afbouwconstructies; 
• verwerking van hoge materiaalkwaliteiten; 
• maatonnauwkeurigheid en de toleranties met overige constructiedelen; 
• milieubewustzijn 
 
Ook is het type gevel belangrijk dat gebruikt wordt. Dichtheid, duurzaamheid, 
vervuilingsgevoeligheid van de gevelelementen spelen een niet te onderschatten rol. Ook 
moet tijdens het ontwerp gedacht worden aan de mogelijkheid tot gevelreiniging en de 
mogelijkheid tot inspectie van de gevelelementen tijdens de gebruiksfase.  
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5.8.5 Uitvoering 

Nadat het gebouw ontworpen is, moet het vervolgens ook gebouwd kunnen worden. Een 
aantal uitvoeringstechnische aspecten speelt juist bij hoogbouw een zeer grote rol.  
 
• Hoogbouw vindt plaats in stadscentra: klein bouwterrein, weinig plaats voor opslag; 
• Bouwtijd: hoog tempo: gelijktijdige uitvoering van ruwbouw, gevelmontage en installaties; 
• Verticaal transport tijdens de bouw (windverlet) en in gebruiksfase 
• Vereiste organisatiegraad (kraanbeslag); 
• Bouwtijd met daaraan gekoppeld renteverlies; 
• Cyclustijd: een week per verdieping kan haalbaar zijn 
• Invloed van de wind tijdens de bouw (windhinder) 
• Veiligheid en arbeidsomstandigheden; 
• Hoogbouw biedt nieuwe methoden om sneller en efficiënter te bouwen; 

5.8.6 Stedenbouw 

De invloed van het gebouw op de omgeving (andere gebouwen) is groot. Men kan denken 
aan schaduwwerking en windhinder. Belangrijk is dat de keuze van de locatie oplossingen 
biedt voor bestaande stedenbouwkundige knelpunten en een versterkende sfeerverbeterende 
invloed heeft op de publieke ruimte. Met name de beleving op maaiveld niveau en de 
hechting aan de historie van de stad is daarbij van belang. Torens moeten bij voorkeur 
geplaatst worden in zichtlijnen. De aanhaking op doorgaande routes en het opvangen van 
hoogteverschillen zijn belangrijke ontwerpuitgangspunten. Met behulp van maquettes of 
digitale modellen moet duidelijk worden hoe hoogbouw in de stad wordt ervaren. Ook de aard 
van de gebruikers mag niet worden vergeten. Parkeren dient niet alleen kwantitatief maar ook 
kwalitatief goed opgelost te worden.  
 
Het plaatsen van hoogbouw in het stratenpatroon wordt een esthetische beslissing, waarbij 
de toren op zorgvuldige wijze geplaatst moet worden als stedenbouwkundig accent. Van 
dichtbij gezien samenklonterend tot een amorf geheel maar op enige afstand uitsplitsend in 
een unieke skyline waarin elke toren weer zijn eigen silhouet heeft. Het bouwen van torens 
biedt mogelijkheden om het stadsbeeld minder saai te maken. Door te kiezen voor 
afwisselende composities van lage middelhoge en hoge bebouwing wordt het stadsbeeld 
beweeglijker en verbetert de mogelijkheid tot oriëntatie en herkenning. 

5.8.7 Vastgoed 

Bij een analyse van hoogbouw in de kantoorsector valt op dat een eigenaar tegelijk ook 
gebruiker is. Een andere categorie is de hoogbouw die wel geïnitieerd is door de gebruiker, 
maar waarvan het eigendom met een langlopend huurcontract is gegeven aan een belegger. 
Het is namelijk voor een projectontwikkelaar eenvoudiger hoogbouw te ontwikkelen als de 
gebruiker vooraf bekend is, dan wanneer er meerdere, nog onbekende huurders zijn. Kiest de 
ontwikkelaar voor een huurprijs per verdieping die gerelateerd is aan de bouwkosten per 
verdieping, dan komt hij tot een enorme differentiatie in huur. 
 
• Hoe exorbitanter de grondprijs, hoe zinvoller een exorbitante gebouwhoogte wordt;  
• verhouding netto/bruto vloeroppervlak blijkt lager te zijn en daarmee ongunstiger; 
• niet de techniek, maar de stichtingskosten zijn bepalend; 
• Kosten en rendement: directe bouwkosten zijn enorm; 
• Bouwsom en bouwtijd: renteverlies tijdens de bouw; 
• Regelgeving (arbeidsinspectie); 
• Bouwtijdrisico. 
 
Hieruit blijkt dat hoogbouw per definitie duur is, veel duurder dan laagbouw. Snel bouwen 
wordt door de hoogte van het gebouw in negatieve zin beïnvloed. Het verticaal transport van 
bouwmaterialen neemt met de hoogte meer tijd in beslag. Met toenemende opvoerhoogte 
wordt het kraanbeslag groter en de benodigde tijd voor het oppikken van een last wordt 
langer. Dit betekent naarmate men hoger gaat bouwen er naar alternatieven gezocht moet 
worden die deze negatieve invloeden uitsluiten of zoveel mogelijk beperken.  
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6 Programma van Eisen 

6.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk is kort het programma van eisen weergegeven. De bovengenoemde criteria 
voor hoogbouw behoren ten alle tijden tot het programma van eisen. Het is duidelijk dat voor 
een kwalitatief goed ontwerp aan alle bouwkundige disciplines voldoende aandacht moet 
worden geschonken. Qua architectuur mag de woontoren als een prachtig verschijning 
beschouwd worden. Constructief gezien zal het gebouw voldoende stabiel, stijf en sterk 
moeten zijn als gevolg van optredende belastingen. Stedenbouwkundig zijn onder meer de 
historie, de functionele structuur, de oriëntatie en routes in het gebied van belang. De eisen 
voor de overige disciplines zullen verder niet expliciet genoemd worden, omdat de meeste 
aandacht wordt besteed aan het constructief ontwerp. 

6.2 Functie en functie-eisen 

Ook in Heerlen bevat de toekomstige populatie steeds meer mensen die willen wonen in 
moderne woningen van stedelijke allure zonder tuinen: hoogbouw. Als gevolg van het groot 
aantal woningen op een klein oppervlak is een toren gewenst. Horeca en winkels moeten op 
de eerste twee lagen komen en woningen in de koop- en huursector dienen op de hogere 
bouwlagen te worden gerealiseerd. De ondergrondse parkeergarage moet behouden blijven 
na realisatie van de woontoren. Als gebruikers kan gedacht worden aan starters, 
tweeverdieners, empty-nest ouders en senioren. Voor hen dient een aantal verschillende 
soorten appartementen gerealiseerd te worden. De woontoren moet een functionele 
gebruikswaarde, economische toekomstwaarde en zeker een culturele belevingswaarde 
bevatten.  

6.3 Randvoorwaarden 

Aanvullende eisen annex randvoorwaarden zijn als volgt:  
 
• De algemene verschijningsvorm dient bij de Heerlense architectuur te passen; 
• De woontoren moet een herkenningspunt ofwel een extra dimensie voor Heerlen en de 

regio zijn (het silhouet van de stad wordt er door bepaald); 
• De indeling van de plattegronden moet functioneel ontworpen worden; 
• De toren moet in het centrummodel passen; 
• De culturele waarde van het plein en de schouwburg mag niet afnemen; 
• De windhinder op pleinniveau dient zo veel mogelijk beperkt te worden; 

Belevingswaarde en identiteit 

• Hoogbouw moet een meerwaarde zijn voor het vernieuwende imago van Heerlen; 
• Gezien het silhouet van de stad worden hoge eisen worden gesteld aan de architectuur, 

karakter, sfeer en uitstraling van de toekomstige hoogbouw (sculpturale kracht); 
• Heerlen moet haar eigen identiteit kunnen herkennen in de woontoren; 
• Een hoge attractiviteit door onder meer winkels en horeca is gewenst; 
• bewoners moeten mooi uitzicht hebben. 
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Prestatie-eisen, logistiek 

• Trappenhuis;  
• Minimaal drie liften; 
• Toegang via maaiveld en parkeergarage; 
• Verticaal leidingtransport. 
 
Indeling verdiepingen 
 
• Kelder: bergingen en parkeergarage; 
• Begane grond: detailhandel, entree, containerruimte; 
• Verdieping 1: detailhandel (o.a. een boekhandel); 
• Halverwege en bovenste verdieping: installaties 
• Overige verdiepingen: appartementen 
 
Oppervlak appartement en toebehoren 
 
• Woonkamer   9 * 5    = 45    m2 
• Keuken   4 * 5    = 20    m2 
• Slaapkamer   4 * 4    = 16    m2 
• Logeerkamer   2 * 3    =   6    m2 
• Buitenruimte/ balkon  4 * 2    =   8    m2 
• Badkamer    3 * 3    =   9    m2 
• Berging in appartement  3 * 3    =   9    m2 
• Garderobe    1 * 2,5  =  2,5 m2 
• Toilet    1 * 1,5  =  1,5 m2+ 

   117 m2 

 
• Berging in kelder               4 * 4     = 16    m2 
• 1 parkeerplaats in kelder      5 * 2,5  = 12,5 m2+ 

totaal oppervlak                                        146 m2 
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III Voorlopig ontwerp 
7 Mijn opzet 

7.1 Ontwerp van F. Houben als basis 

Naar aanleiding van het bestaande ontwerp voor de Lange Jan en Lange Lies is een eigen 
ontwerp gemaakt. Ook dit wordt uitgevoerd in beton. Hierbij is het constructieve aspect 
benadrukt. Uit het Programma van Eisen (PvE) volgen onder meer de functie-eisen en 
randvoorwaarden. De uitgangspunten staan in paragraaf 7.2 beschreven. Door de eigen 
identiteit zal ook deze woontoren uniek zijn voor Heerlen. Het idee is een gebouw te creëren 
dat bestaat uit twee met elkaar dansende torens of deze moeten elkaar al vallend steunen. 
De twee “schoorstenen” moeten daarbij duidelijk te herkennen zijn. Er wordt gestreefd naar 
een interessant constructief ontwerp. Vervolgens is een variantenstudie uitgevoerd. Er is een  
aantal varianten ontwikkeld voor de combinatie van twee slanke twee torens tot één gebouw. 
De varianten zijn in hoofdstuk 8 beschreven. Deze torens zijn ieder 100 meter hoog en 
hebben beiden een vloeroppervlak van 20 bij 20 m2. Op basis van een aantal criteria is de 
meest interessante vorm gekozen. Interessant voor de constructie is de scheve hoogbouw, 
die ontstaat door dansende en of vallende torens.   
 

7.2 Uitgangspunten vormstudie 

De herinnering aan het mijnbouwverleden moet middels mijn ontwerp levend moet worden 
gehouden. Het moet ook goed passen in het huidige straatbeeld: het plein en de schouwburg 
mogen niet worden vergeten. Twee slanke torens staan symbool voor de schoorstenen de 
Lange Jan en Lange Lies van de ON I in Heerlen. Zo moet één gebouw met een eigen 
identiteit ontstaan. Ook in mijn ontwerp wordt op de eerste twee lagen detailhandel geplaatst. 
Op de overige lagen worden per verdieping vier appartementen gesitueerd. De woontoren 
moet minimaal een hoogte van 70 meter hebben om van huidige hoogbouw te spreken. De 
overige uitgangspunten komen uit het PvE. Specifiek voor mijn ontwerp is over een grote 
hoogte de scheve stand (vallend annex dansend) van de torens. Hierdoor moet 
architectonisch gezien een bijzonder gebouw ontstaan. Door de scheve torens ontstaan grote 
excentriciteiten bij de afdracht van de belasting. Niet onbelangrijk is dus dat de woontoren 
een goed constructief ontwerp bevat. Dit wordt vanaf hoofdstuk 9 nader onder de loep 
genomen. Ook niet onbelangrijk daarbij is hoe de desbetreffende vorm constructief kan 
worden verwezenlijkt. 
 

7.3 Criteria 

Op basis van een aantal criteria zijn verschillende vormen annex gebouwen met elkaar 
vergeleken. In de eerste plaats is de situering van het verticaal transport vergeleken. 
Functioneel is een centrale plaats. Vervolgens is de mate van samenspel tussen de twee 
torens bekeken. Daarna is gekeken naar het gevelbeeld van de woontorens. Door 
verschillende combinaties ontstaan er interessante en minder interessante indrukken. Het 
aspect afwisseling geeft de mate aan in welke verschillende combinaties de twee torens zijn 
samengevoegd. Staan ze beide scheve of recht of leunt de één op de ander? Het volgende 
criterium geeft de mate aan waarin de desbetreffende vorm grensverleggend is voor het 
architectonische en of constructieve aspect. Daarna wordt bekeken of en welke mate van 
excentriciteit van toepassing is. Ook naar de slankheid wordt gekeken. Vervolgens wordt 
bekeken hoe en in welke mate de twee torens samen één gebouw vormen. Ook bepaalt een 
bepaalde rangschikking of de aantrekkingskracht van de woontoren groot is of juist niet. 
Daarna wordt gekeken hoe de torens met elkaar zijn verbonden. Staan ze direct tegen elkaar 
aan of is er een grote afstand tussen de torens onderling? Is dit een uitdaging ten opzichte 
van bestaande mogelijkheden? Tenslotte kan ook deze woontoren als een kunstobject 
worden beschouwd. Hoe wordt dit vormgegeven door de verschillende combinaties? 
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8 Vormstudie 

8.1 Bespreking varianten 

In de eerste plaats is uitgegaan van het bestaande ontwerp van F. Houben. Op de basis van 
dit architectonisch ontwerp zijn vervolgens een aantal varianten bedacht. Deze bestaan elk uit 
twee torens van 100 m hoog met een oppervlak van 20 bij 20 m2, al dan niet geheel of 
gedeeltelijk scheefstaand. Ze zijn allemaal verwezenlijkt in een vormmaquette (1:500). 
Hieronder, in afbeelding 8.1a t/m h, zijn de vergeleken varianten of als maquette of als model 
in Esa Prima Win weergegeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

a. optie 1                         b. optie 2                        c. optie 3                             d. optie 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

e. optie 5                          f. optie 6                        g. optie 7                             h. optie 8 
 
afbeelding 8.1. vormvarianten 1 t/m 8 

8.2 Vergelijking varianten 

Op basis van de in hoofdstuk 7 beschreven uitgangspunten en criteria zijn de verschillende 
modellen met elkaar vergeleken. Voor elk criterium is via een schaal van zeer negatief (--) tot 
zeer positief (++) aangegeven in welke mate dit aspect terug te vinden is in het 
desbetreffende model. Voor deze (uitgebreide) vergelijking wordt naar bijlage 1 verwezen. De 
resultaten zijn daarna in één tabel (tabel 8.1) bij elkaar gezet, waardoor een goed overzicht 
wordt verkregen.  

Tabel 8.1 . vergelijking criteria vormstudie 

Uit deze tabel komt duidelijk de meeste optimale vorm naar voren: optie 8. Deze variant wordt 
in de volgende paragraaf, paragraaf 8.3, nader toegelicht.  
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8.3 Keuze definitieve variant 

Uit tabel 8.1 blijkt dat de meeste plussen bij optie 8 zijn terug te 
vinden. Hieruit komt naar voren dat alle criteria bij deze variant zeer 
goed tot hun recht komen. Vormtechnisch gezien betekent dit dus dat 
dit model een interessante uitdaging vormt als woontoren. Het 
verticaal transport kan centraal in het gebouw worden geplaatst. Het 
samenspel van beide torens geeft een evenwichtig beeld. Het 
gevelbeeld varieert vanaf elke hoek van waaruit men kijkt. Hierdoor is 
er sprake van grote afwisseling van de verschillende bouwdelen. 
Door de scheve stand van de torens kan ook zeker gesproken 
worden over grensverleggend ontwerp. Door deze vorm zijn 
excentriciteiten in twee richtingen gecreëerd, waardoor een bijzonder 
ontwerp ontstaat. De slankheid is in tegenstelling tot het bestaande 
ontwerp constant gebleven. Beide torens hebben over de gehele 
hoogte hetzelfde vloeroppervlak. Ook is duidelijk te zien dat twee 
torens samen één geheel vormen. Door deze vorm ontstaat een 
grotere aantrekkingskracht naar het gebouw in vergelijking met een 
gewone rechte toren. De torens zijn tevens over de gehele hoogte          afbeelding 8.2. optie 8 
Met elkaar verbonden waardoor vanuit het centraal gelegen verticaal  
transport beide torens gemakkelijk bereikbaar zijn. Vanuit deze invalshoek  
is dus het duidelijk dat er een uitdaging is ontstaan de constructie in te  
passen in dit ontwerp. Tenslotte kan vooral deze variant gezien worden  
als een evenwichtig kunstobject met een grote toegevoegde waarde.  
Bij dit gebouw dansen de Lange jan en Lange Lies daadwerkelijk met  
elkaar. Ze vallen als het ware in elkaars armen.  
 

8.4 Terugkoppeling naar ontwerp F. Houben 

Nu vindt een terugkoppeling plaats van de gekozen vormvariant, optie 8, naar het bestaande 
ontwerp van F. Houben. Het verticaal transport is in beide ontwerpen centraal gesitueerd, met 
dien ten verstande dat dit in het ontwerp van F. Houben over de hoogte van de ene toren in 
de andere toren verloopt (afbeelding 1.2 ), terwijl dit in het nieuwe ontwerp over de gehele 
hoogte in beide torens is gesitueerd. In optie 8 is het samenspel tussen de Lange Jan en 
Lange Lies beter verwezenlijkt dan in het ontwerp van F. Houben. Optie 8 heeft 
excentriciteiten in twee richtingen in plaats van slechts in één richting in het bestaande 
ontwerp. Hierdoor ontstaan echter meer constructieve problemen. Ook ontstaat hier door een 
veel interessanter gevelbeeld met meer variaties. Door de grotere scheefstand en doordat 
deze in twee richtingen is ingezet, zal dit ontwerp een grotere aantrekkingskracht en daarmee 
vervolgens een grotere rol spelen als kunstobject in de stedelijke omgeving. Er zal een scheef 
gebouw verrijzen tussen rechte gebouwen. Uit bovenstaande variantenstudie wordt 
vervolgens geconcludeerd dat de laatste variant (optie 8) een veel interessanter gebouw kan 
worden dan het ontwerp van F. Houben. In de volgende hoofdstukken wordt vervolgens 
aangegeven hoe vorm en constructie in het nieuwe ontwerp zijn samengebracht.  
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9 Constructief model 

9.1 Opzet  

De constructie bestaat zoals al eerder geschreven uit beton. Deze toren kan gezien worden 
als een samenstelling van vier scheve bouwdelen die samen één geheel vormen. Eerst wordt 
getracht het krachtenspel van deze variant te beschrijven via een aantal staafmodellen. Deze 
combinatie van staven is vervolgens “vertaald” in een aantal wanden. Hoogbouw in beton 
bestaat uit een verticale kern (voor de stijfheid) met daaromheen een aantal kolommen of 
wanden (paragraaf 5.3). De staafmodellen annex wandmodellen zijn daarna met deze kern 
gecombineerd. Hieruit wordt getracht een logische constructief ontwerp te vinden voor de 
gekozen vormvariant. Voor de constructie zijn ook specifieke uitgangspunten aangegeven. 
Daarna zijn de toegepaste belastingen aangegeven. Computerberekeningen zijn gemaakt 
met het eindige elementenprogramma Esa Prima Win. Daarnaast zijn waar nodig of gewenst 
handberekeningen gemaakt. Uit dit ontwerpproces volgt uiteindelijk een voorlopig ontwerp 
voor de constructieve opzet van de woontoren. Deze wordt vervolgens uitgewerkt in deel IV.   

9.2 Uitgangspunten constructie 

Deze woontoren valt volgens de norm in veiligheidsklasse 3 en heeft een referentieperiode 
van 50 jaar (γf;g = 1,2 en γf;q = 1,5). In de buitenlucht is milieuklasse 2 van toepassing. Voor de 
bepaling van de windbelasting is de ligging van Heerlen van belang. In eerste instantie wordt 
beton met sterkteklasse B65 toegepast. Daarbij wordt wapening FeB500 gebruikt (fs = 435 
N/mm2). Voor de grenstoestanden zijn vervolgens hieronder de gestelde eisen weergegeven.  
De overige waarden zijn in bijlage 2 weergegeven. 
 
Uiterste grenstoestand (sterkte) 
 

B65  2
' /39 mmNf b = ,  2/3,4 mmNfbm = en 2

1 /86,0 mmN=τ  
 
Bruikbaarheidsgrenstoestand (vervorming)    
 

2' /38500 mmNEb =   kruip : 2' /10000 mmNEb =                     
-δ < h/500       per bouwlaag (als H = 100 m:  δ < 200 mm )                   
-w < 0,004 * lrep  bij vloeren (als h = 0,3 m:        w  < 40 mm ) 

 

          wind:  Htop *
500
1

<δ en 
EI

qH
top 8

4

<δ   EI > 3,65 109 kNm2  Inodig = 365 m4 

9.3 Belastingen 

Optredende belastingen zijn te onderscheiden in permanente en veranderlijke belastingen. 
Permanente belasting bestaat uit het eigen gewicht van het beton en de afbouwmaterialen. 
Veranderlijke belasting bestaat voornamelijk uit belasting tgv wind, personen en meubilair.  
Bijzondere veranderlijke belasting bestaat uit belastingen tgv aardbeving, explosie of brand.  
 
Permanent 
 
-beton    prep = 25 kN/m3 
-afbouw   prep = 2,5 kN/m2 

 

veranderlijk 
 
-personen en meubilair  prep = 1,75 kN/m2 

-wind    qrep;100 = 1,63 kN/m2 

 
Een uitgebreide weergave van deze belastingen is in bijlage 3 te vinden.  
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9.4  Windbelasting 

Kenmerkend voor hoogbouw is de windbelasting. Deze speelt normaal gesproken in 
vergelijking met de overige belastinggevallen een overheersende rol. De horizontale krachten 
en momenten ten gevolge van deze belasting op de fundering zijn hieronder weergegeven.  
 
qw;rep;48 = 1,36 kN/m2   qw;rep;96 = 1,63 kN/m2 
qw;d;48 = 2,04 kN/m2     qw;d;96 = 2,45 kN/m2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

afbeelding 9.1 windbelasting qw 

 
qrep;1 40 * 1,36 = 54,5kN/m gelijkmatig verdeeld: 0 < h < 96 m 
qrep;2 40*(1,63-1,36) = 10,7kN/m driehoeksbelasting  48 < h < 96 m 
 
Frep;1 54,5 * 96 = 5229kN 
Frep;2 10,7 ½ * 96/2 = 257kN 
  =  
Fw;rep 1,63 * 40* 96 = 6258kN 
  =  
Fd;1  1,5 * 5229 = 7844kN 
Fd;2 1,5 * 257 = 386kN 
  =  
Qw;d ½* 6258 = 9387kN 
  =  
Md;1 7844* 96/2 = 376518kNm 
Md;2 386*(96/2+ 2/3* 96/2) = 30862KNm 
  =  
Mw;d 9387*1/2*96 = 450587kNm 
  =  
Md 376518+ 30862 = 407380kNm 
 
Als gerekend wordt met een driehoeksbelasting voor de wind is deze kleiner dan wanneer 
qrep;96 over de gehele hoogte wordt genomen.   
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10 Staafmodellen 

10.1 Inleiding 

Het gekozen vormmodel, optie 8, wordt omgezet in een aantal staafmodellen. Zoals uit het 
vormconcept duidelijk is geworden vormen twee torens, elk 20 * 20 m2 en 100 m hoog 
hiervoor de basis. Voor de verdiepingshoogte is 3 m aangenomen. De hoogte dient dus een 
veelvoud hiervan te zijn. Zo wordt een 96 meter hoog gebouw als uitgangspunt genomen. 
Van grof naar fijn is stap voor stap het gedrag van de scheve bouwdelen ten gevolge van de 
belasting geanalyseerd. Zowel twee dimensionaal als drie dimensionaal zijn de constructie 
onderdelen bekeken. Door het gedrag van en klein deel te bekijken wordt het gedrag van het 
geheel duidelijk. Is er sprake van enige samenwerking tussen de torens onderling? Is deze 
positief of juist negatief voor de stabiliteit annex stijfheid ?. Aan de hand van de 
mechanicaschema’s wordt een antwoord gegeven op deze vragen.  
 

De staven bevinden zich op de ribben van de torens. Elke staaf bestaat uit een 
betonbalk met doorsnede b * h = 500 * 1000 mm2. Daarbij worden de (gevel-)vlakken 
vormvast gemaakt door middel van diagonalen. In elke knoop is een scharnierende 
verbinding tussen de staven onderling toegepast. Het gehele model is vervolgens eveneens 
scharnierend met de vaste wereld verbonden. Als gebouwbelasting is 3 kN/m3 (300 kg/m3 ) 
aangenomen. Daarnaast werkt op het model de windbelasting of in x-richting of in y-richting. 
Alle belastingen worden als puntenlasten op de knopen gezet. Het eigen gewicht van de 
staven in vergelijking met boven genoemde belasting is te verwaarlozen. De constructie is 
berekend in zowel de uiterste grenstoestand als de bruikbaarheidsgrenstoestand. In de 
betreffende paragraaf is de representatieve waarde van deze belasting aangegeven. 
 

Hierbij moet worden opgemerkt dat deze modellen zeker niet geschikt zijn voldoende 
stijfheid voor het gebouw te waarborgen. Uit het vooronderzoek blijkt namelijk dat bij een 
toren van beton de stabiliteit verzorgd wordt door een vierkant of U-vormige kern. Deze 
modellen dienen in eerste instantie slechts een inzicht te geven in het (vervormings-)gedrag 
van het desbetreffende model. Door een soort samenwerking van deze staven en de kern zal 
uiteindelijk een voorlopig constructief ontwerp gerealiseerd worden. Met behulp van Esa 
Prima Win is het gedrag van elk model bekeken. In bijlage x zijn de resultaten van deze 
berekeningen terug te vinden. Wat is het gedrag van deze modellen als gevolg van de 
toegepaste belastingen?  
 

10.2 Staafmodel 3D 1   

Optie 8 (afbeelding 8.2) wordt vertaald in een 3D staafmodel. 
 

 
 
 
 
 
 

 

afbeelding 10.1a t/m d:  respectievelijk maquette, wind –X, wind –Y en bovenaanzicht  model 1 
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De belastingen zijn:  
 
Gebouwbelasting 
 
Totaal F;rep = 3 * 20 * 20 * 96 * 2 = 230400 kN 
halve toren F;rep = 3 * 20 * 20 * 96 / 2 = 57600 kN 
Fhoek;rep = 57600/ 4 = 14400 kN 
Fmidden;rep = 14400 * 2 = 28800 kN 
 
Windbelasting:   
 
Fmidden;96;rep = 1,63 * 20 * 48/2 = 782 kN 
Fhoek;96;rep  = 1,63 * 20 * 48 = 391 kN 
Fmidden;48;rep = (1,63 * 20 * 48)/2 + (1,36 * 20 * 48)/2 = 1435 kN 
Fhoek;48;rep = (1,63 * 20 * 48)/4 + (1,36 * 20 * 48)/4 = 718 kN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afbeelding 10. 2a, b en c:  vervorming bij combinatie 3, 3D, 2D  en bovenaanzicht model 1 

 
De berekeningsresultaten staan in bijlage 4.1. en worden behandeld in paragraaf 10.4. 
 

10.3 Staafmodel 3D 2 

Vervolgens wordt bovenstaand model verdeeld in een aantal kleinere elementen. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

afbeelding 10.3a t/m d:  respectievelijk 3D model in Esa, wind –X, wind –Y en bovenaanzicht model 2 
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De belastingen zijn nu:  
 
Gebouwbelasting 
 
Massa Frep = 3 * 20 * 20 * 24 * 8 = 230400 kN 
Massa halve toren Frep = 3 * 20 * 20 * 24 * 4 = 57600 kN 
 
Fhoek;96;rep = 57600/ 8 = 7200 kN 
Fhoek;72;rep = 57600/ 8 = 7200 kN 
Fhoek;48;rep = 57600/ 8 = 7200 kN 
Fhoek;24;rep = 57600/ 8 = 7200 kN 
Fmidden;96;rep = 7200 * 2 = 14400 kN 
Fmidden;72;rep = 7200 * 2 = 14400 kN  
Fmidden;48;rep = 7200 * 2 = 14400 kN  
Fmidden;24;rep = 7200 * 2 = 14400 kN 
 
Windbelasting:   
 
Fmidden;96;rep = 1,63 * 20 * 24/2 = 391 kN 
Fhoek;96;rep  = 1,63 * 20 * 24/4 = 196 kN 
Fmidden;72;rep = (1,63 * 20 * 24)/2 + (1,63 * 20 * 24)/2 = 782 kN 
Fhoek;72;rep = (1,63 * 20 * 24)/4 + (1,63 * 20 * 24)/4 = 391 kN 
Fmidden;48;rep = (1,63 * 20 * 24)/2 + (1,36 * 20 * 24)/2 = 718 kN 
Fhoek;48;rep = (1,63 * 20 * 24)/4 + (1,36 * 20 * 24)/4 = 359 kN 
Fmidden;24;rep = (1,36 * 20 * 24)/2 + (1,36 * 20 * 24)/2 = 653 kN 
Fhoek;24;rep = (1,36 * 20 * 24)/4 + (1,36 * 20 * 24)/4 = 326 kN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

afbeelding 10. 4a, ben c:  vervorming bij combinatie 3, 3D en bovenaanzicht model 2 

De berekeningsresultaten staan in bijlage 4.2. en worden besproken in paragraaf 10.4. 

10.4 Resultaten berekeningen staafmodellen 3D 

Als voorbeeld wordt uitgegaan van belasting bestaande uit het eigen gewicht samen met wind 
in de y-richting. (ugt combinatie 6 en bgt combinatie 3). Hoewel beide modellen tgv deze 
belastingcombinatie ruim bezwijken, wordt duidelijk het gedrag van de constructie getoond. 
Ze worden met elkaar vergeleken aan de hand van onder meer de optredende vervormingen 
op halve hoogte en aan de top. Ook worden de interne krachten vergeleken in een staaf 
tussen deze twee punten. Vervolgens wordt gekeken naar de spanningen die optreden in de 
staven tussen de bovengenoemde hoogtes. Tenslotte staan ook de reacties in de knoop 
centraal in het grondvlak hieronder vermeld. Uit deze gegevens kan het constructief gedrag 
van het desbetreffend model worden opgemaakt. 
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De vervormingen in een hoekpunt aan de top (h = 96 m): 
 
Staafmodel 3D 1 (knoop 20)    Staafmodel 3D 2 (knoop 30) 
Ux = 786 mm      Ux = 299 mm    
Uy = 881 mm      Uy = 132 mm  
Uz = 439 mm       Uz = 458 mm 
 
De vervormingen in een hoekpunt halverwege (h = 48 m): 
 
Staafmodel 3D 1 (knoop 17)    Staafmodel 3D 2 (knoop 19) 
Ux = 431 mm      Ux = 151 mm    
Uy = 581 mm      Uy = 311 mm  
Uz = 325 mm       Uz = 314 mm 
 
De vervormingen van een diagonaal: 
 
Staafmodel 3D 1 (staaf 71)    Staafmodel 3D 2 (staaf109) 
Ux = 52 mm        Ux = 50 mm 
Uy = 33 mm       Uy = 67 mm 
Uz = 4521 mm        Uz = 1155 mm 
 
De maximale (interne) krachten in deze staaf: 
 
Staafmodel 3D 1 (staaf 71)    Staafmodel 3D 2 (staaf 109) 
Nx = 5005 kN      Nx = 1137 kN 
Vx = 0 kN      Vx = 0 kN 
Mx = 1 kNm      Mx = 1.5 kNm 
 
De maximale spanningen in deze staaf:  
 
Staafmodel 3D 1 (staaf 71)    Staafmodel 3D 2 (staaf 109) 
-46 < σ < 66 N/mm2     -28 < σ < 25 N/mm2   
τ = 0,9 N/mm2      τ = 0,7 N/mm2  
von Mises = 66 N/mm2     von Mises = 28 N/mm2  
   
De reactiekrachten in de knoop centraal in grondvlak: 
 
Staafmodel 3D 1 (knoop 2)    Staafmodel 3D 2 (knoop 1) 
Rx = 524 kN        Rx = 2194 kN 
Ry = 1355 kN        Ry = 8367 kN 
Rz = 122937 kN       Rz = 20781 kN 
 

Uit deze waarden blijkt dat model 2 een stuk beter uit de bus komt dan model 1. De 
waarden van model 2 zijn over het algemeen een stuk kleiner. De horizontale verplaatsing 
aan de top is bij model 2 ongeveer twee keer zo klein. De verticale verplaatsing (zakking) ligt 
in dezelfde orde van grootte. Dit zelfde kan gezegd worden van het knooppunt op halve 
hoogte. Voor de vervormingen van de desbetreffende staaf is hetzelfde beeld te zien. De 
normaalkracht in deze diagonale staaf is bij model 2 een stuk kleiner. Ook de maximale 
spanningen in deze staaf liggen een stuk lager. Uit de vergelijking van de reactiekrachten 
blijkt dat de belasting bij model 2 een veelmeer gelijkmatiger verdeeld wordt over het aantal 
oplegpunten. Hierdoor is de reactiekracht per oplegpunt aanzienlijk verminderd.  
 
Kniklast aan beide zijden scharnierende staaf  
  

2

2

4 k
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EIP π
=  
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Bij model 2 is de lengte van de diagonalen maar de helft van die bij model 1. Hierdoor 
worden bij model 2 kleinere driehoeken gevormd. Kortere staven hebben bij dezelfde 
doorsnede een kleinere kniklengte, waardoor de bezwijkbelasting twee keer zo is. Model 2 is 
door de kortere afstanden tussen de knopen dus een stuk stijver dan model 1. Door de 
kortere staven kan en het grotere aantal staven kan de belasting gelijkmatiger over de 
constructie verdeeld worden. Daardoor wordt elke staaf afzonderlijk minder belast dan bij 
model 1.   

 
Duidelijk is ook dat ondanks de driehoeken noch model 1 noch model 2 nauwelijks 

enige stijfheid bezit om voor deze hoogte de windbelasting op te nemen. Doordat de torens 
aan elkaar gekoppeld zijn, treedt torsie annex wringing op tgv van de windbelasting en de 
horizontale component uit de verticale belasting door de scheefstand. Dit blijkt duidelijk uit de 
grootte van de horizontale verplaatsingen. Om de deze binnen de perken te houden moet nog 
een voldoende stijf element worden toegevoegd. Vervolgens wordt het gedrag van model 2 
verder onderzocht aan de hand van een tweetal kleinere elementen. 

10.5 Staafmodel 2D 2a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afbeelding 10.5. a t/m c: 3D model 2a, zijaanzicht en  vooraanzicht  

Gebouwbelasting 
 
Fhoek;48 = 57600/ 8 = 7200 kN 
Fhoek;24 = 57600/ 8 = 7200 kN 
 
Windbelasting 
 
Fhoek;48 = (1,36 * 20 * 24)/4 = 163 kN 
Fhoek;24 = (1,36 * 20 * 24)/4 + (1,36 * 20 * 24)/4 = 326 kN 

 
De berekeningsresultaten zijn te vinden in bijlage 4.3. en worden besproken in 

paragraaf 10.7. Het omvallen van de toren door het eigen gewicht wordt verhinderd door de 
bevestiging aan de ondergrond aan de achterzijde. Hier treden nu enorme trekkrachten op. 
Door de grote excentriciteit annex scheefstand ontstaat tgv de verticale belasting een 
horizontale component. Deze wordt ook door de fundering opgenomen. Alle verticale 
belasting wordt bij dit model opgenomen in twee knooppunten (knoop 3 en 4) op de 
ondergrond. Ook ontstaan door de scheefstand horizontale vervormingen tgv van het eigen 
gewicht. Het spreekt voor zich dat de verticale vervormingen ook veel groter zullen zijn dan bij 
een verticale toren. Dit niet gunstig voor beton, dat vooral op druk belast moeten worden. Er 
treedt in dit geval geen wringing op, want er zijn nu geen elementen aanwezig waarmee een 
koppel gevormd kan worden.  
 

Uit bovenstaande blijkt dat een scheve toren meer problemen met zich meebrengt 
dan een  “normale”  verticale toren. Deze verschijnselen treden namelijk niet op bij een 
normale verticale toren, omdat daarbij nauwelijks enige excentriciteiten aanwezig zijn. Bij een 
rechte toren wordt de verticale belasting daarbij tevens gelijkmatig over de hoekpunten 
verdeeld. Toch moet het mogelijk zijn een ontwerp met grote excentriciteiten te realiseren. 
Daarbij moeten de vervormingen enigszins binnen de perken blijven. Hiervoor is in de 
volgende paragraaf een alternatief bedacht.  
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10.6 Staafmodel 2D 2b 

Nu is er in het zelfde vlak dezelfde excentriciteit in niet één maar twee richtingen toegepast. 
Welke invloed heeft dit op de resultaten van de krachten, vervormingen en spanningen?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 10.6. a t/m c: 3D model 2b, zijaanzicht en vooraanzicht   

Gebouwbelasting 
 
Fhoek;48 = 57600/ 8 = 7200 kN 
Fhoek;24 = 57600/ 8 = 7200 kN 
 
Windbelasting 
 
Fhoek;48 = (1,36 * 20 * 24)/4 = 163 kN 
Fhoek;24 = (1,36 * 20 * 24)/4 + (1,36 * 20 * 24)/4 = 326 kN 
 
De resultaten van dit model zijn te vinden in bijlage 4.4. Het onderste element valt naar 
rechts. Daarentegen valt het bovenste element naar links. Door de tegengestelde richtingen 
van de excentriciteiten van deze twee elementen is het totale gedrag van dit model gunstiger 
dan dat van model 2a (paragraaf 10.5). Het gedrag van het onderste element wordt namelijk 
gecompenseerd door het bovenste deel. Dit blijkt ook uit de vergelijking van de resultaten van 
beide modellen in de volgende paragraaf. 
 

10.7 Resultaten berekeningen Staafmodellen 2D 

Als voorbeeld wordt ook hier uitgegaan van belasting bestaand uit het eigen gewicht in 
combinatie met wind in de y-richting (ugt combinatie 6 en bgt combinatie 3). De 
bovenstaande twee modellen worden eveneens met elkaar vergeleken. De vervormingen op 
de top en op halve hoogte worden ook nu naast elkaar gezet. Ook worden de interne 
krachten vergeleken in een staaf tussen deze twee hoogten. Vervolgens wordt gekeken naar 
de spanningen in de staven tussen de bovengenoemde hoogtes. Tenslotte staan nu de 
reacties in de knoop rechts in het grondvlak hieronder vermeld. Uit deze gegevens wordt nu 
weer het gedrag van de desbetreffende constructie opgemaakt. 
 
De vervormingen in een hoekpunt aan de top (h = 48 m): 
 
Staafmodel 2D 2a (knoop 11)    Staafmodel 2D 2b (knoop 9) 
Ux = 3 mm      Ux = 4 mm    
Uy = 718 mm      Uy = 27 mm  
Uz = 676 mm       Uz = 139 mm 
 
 
 
 
 
 



Sander Put 

TUE - B - CO 38

De vervormingen in een hoekpunt halverwege (h = 24 m): 
 
Staafmodel 2D 2a (knoop 7)    Staafmodel 2D 2b (knoop 8) 
Ux = 17 mm      Ux = 2 mm    
Uy = 299 mm      Uy = 107 mm  
Uz = 357 mm       Uz = 103 mm 
De vervormingen van een diagonaal: 
 
Staafmodel 2D 2a (staaf 25)    Staafmodel 2D 2b (staaf 38) 
Ux = 193 mm        Ux = 74 mm 
Uy = 3 mm       Uy = 7 mm 
Uz = 967 mm        Uz = 133 mm 
 
De maximale (interne) staafkrachten in deze staaf: 
 
Staafmodel 2D 2a (staaf 25)    Staafmodel 2D 2b (staaf 38) 
Nx = 11665 kN      Nx = 13426 kN 
Vx = 22 kN      Vx = 43 kN 
Mx = 1 kNm      Mx = 2,2 kNm 
 
De maximale spanningen in deze staaf:  
 
Staafmodel 2D 1a (staaf 25)    Staafmodel 2D 2b (staaf 38) 
-50 < σ < 8 N/mm2     -42 < σ < 0 N/mm2   
τ = 0,6 N/mm2      τ = 0,15 N/mm2  
von Mises = 50 N/mm2     von Mises = 42 N/mm2 
 
De reactiekrachten in de rechter knoop: 
 
Staafmodel 2D 2a (knoop 3)    Staafmodel 2D 2b (knoop 3) 
Rx = 10877kN        Rx = 2570 kN 
Ry = 18579 kN       Ry = 743 kN 
Rz = 68209 kN       Rz = 38852 kN 
 
 

Het blijkt dat model 2b stijver is dan model 2a. De resultaten van model 2b zijn voor 
een groot deel eveneens kleiner dan model 1. Dit wordt veroorzaakt doordat bij model 2b het 
bovenste element in tegengestelde richting scheef staat. Hierdoor wordt de vervorming naar 
rechts gecompenseerd naar links. Dit blijkt duidelijk uit de waarden van de horizontale 
vervormingen bij zowel die van de knopen als die in de staven. De interne krachten van de 
diagonaal liggen ongeveer in dezelfde orde van grootte. Dit komt omdat de diagonaal hier in 
beide modellen dezelfde functie vervult. Daardoor worden de krachten intern beter verdeeld. 
Dus zijn de spanningen in deze staven ook ongeveer even groot. Bij model 2a ontstaan er 
drukkrachten aan de rechterzijde (knoop 3). Hier komt de meeste belasting op de fundering 
terecht. Aan de linkerzijde wordt de constructie daarentegen echter omhoog getrokken 
doordat deze wil vallen. Hier ontstaan dus grote trekkrachten. Bij model 2b vindt duidelijk een 
betere verdeling van de reactiekrachten plaats over de gehele constructie. Het principe van 
trek en druk blijft hetzelfde, maar doordat de belasting meer gespreid wordt, ontstaan kleinere 
druk- en trekkrachten.   

 
 Daartegen kan worden ingebracht dat model 2b echter een andere vorm is die van 

optie 9. daarom zal dit alternatief in eerste instantie niet worden toegepast. Deze is hier 
slechts ter illustratie weergegeven om een beter beeld te krijgen van het gedrag van een 
scheve toren. Model 2b is duidelijk een goed alternatief voor model 2a als deze constructief 
niet tot de mogelijkheden zou behoren. Voor de stijfheid van beide modellen geldt hetzelfde 
als voor de 3D modellen. In deze gevallen treedt geen torsie op, want er is hier sprake van 
slechts één toren. In de volgende paragrafen wordt de krachtswerking van deze modellen nog 
verder uiteengezet.  
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10.8 Krachtenverloop staafmodellen 2D  

Model 2D 1a 
 
Twee naast elkaar staande torens zijn aan elkaar gekoppeld (bijlage 4.5). Deze 
samenwerking kan zowel 2D als 3D bekeken worden. Door de scheefstand annex 
excentriciteit ontstaat dus in beide gevallen een horizontale kracht F tgv  de verticale 
belasting. Toch treedt er een geheel ander mechanisme voor de krachtswerking op.  
 

2D bekeken staan de twee torens in hetzelfde vlak. Door de excentriciteit in beide 
richtingen in één vlak steunen de torens elkaar, want deze twee krachten F werken in 
tegengestelde richting. Ze heffen elkaar op. De horizontale vervorming wordt namelijk 
gecompenseerd door de andere toren. In dit geval is dus duidelijk sprake van een positieve 
samenwerking tussen beide elementen (afbeelding 10.5a).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  F - -F = 0 én e = 0     F - -F = 0   maar e 0≠     
afbeelding 10.7 a en b verschil samenwerking in 2D en 3D vlak  afbeelding 10.8 reactiekrachten 

tgv scheefstand staafmodel 

 
Dit principe geldt echter niet in het 3D vlak. Hier ontstaat er namelijk een koppel door 

diezelfde horizontale krachten, want deze krachten liggen nu niet op dezelfde lijn. Dit koppel 
wordt veroorzaakt door een excentriciteit e tussen deze krachten. Door dit koppelmoment 
steunen beide torens elkaar niet. Ze werken echter nog wel samen, maar nu in verkeerde zin. 
Deze is namelijk negatief, want de vervormingen van de ene worden nu juist versterkt door de 
andere toren en vice versa (afbeelding 10.5b). Dit verschijnsel is duidelijk aan de resultaten 
van beide 3D modellen te herkennen. Deze torsie annex wringing moet dus worden 
opgenomen door een nog toe te voegen constructief element. 
 
Model 2D 1b 
 
Door model 3D 2 te splitsen in een aantal kleinere elementen zijn duidelijk de draaivlakken 
van dit model te herkennen (bijlage 4.6). Deze bevinden zich op ¼ H en ¾ H. Dit model is als 
het ware opgebouwd uit vier van deze elementen. Het principe van bovenstaand 
koppelmechanisme geldt eveneens voor dit model. 2D is er sprake van een positieve 
samenwerking. 3D is er sprake van een negatieve samenwerking. Een stijf element moet 
vervolgens de ontstane wringing annex torsie opnemen. Dit element zorgt dus voor de 
stijfheid van het gebouw. Hierdoor neemt de grootte van de trekkrachten als reactiekrachten 
voldoende af.    

 

 
 
 
 

afbeelding 10.9 a en b dwarsdoorsnede en 3D in Esa  

Voor de berekeningsresultaten van deze modellen wordt verwezen naar bijlage x. 
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11 Wandmodellen  

11.1 Opzet 

De staafconstructie wordt omgezet in een wandconstructie. Met behulp van Esa 
prima win wordt ook nu het gedrag van een aantal modellen beschreven. Vlakken in de 
gevels die dmv diagonalen stijf zijn, worden vervangen door wanden. Gerekend wordt hierbij 
met een dikte van 300 mm. Door deze dikte zijn de wanden toepasbaar als woningscheidend. 
Om een te breed constructief oppervlak te voorkomen wordt geen grotere wanddikte 
toegepast. Wanden zijn vooral stijf in hun vlak. Loodrecht op dit vlak kunnen ze nauwelijks 
enige belasting opnemen. De stijfheid van een wand is vooral afhankelijk van de lengte. Bij 
deze modellen wordt de belasting gebruikt zoals beschreven in paragraaf 9.3.  
 

De vloeren worden nu ook aangegeven in het constructief model. Zoals eerder 
geschreven wordt een verdiepingshoogte van 3 m toegepast. Een overspanning van 20 m 
kan met de bestaande mogelijkheden voor de woningbouw bijna niet tot stand worden 
gebracht. Daarom wordt aan elke toren een tussenwand toegevoegd. Hierdoor wordt de 
maximale overspanning voor de vloeren “slechts” 10 meter. Met normaal gewapend beton 
kan 5 á 6 meter gemakkelijk met een 300 mm dikke plaat worden overspannen. Om de hier 
gebruikte overspanning van 10 m te overbruggen wordt een keuze gemaakt uit een aantal 
verschillende prefab vloeren met dezelfde dikte (deel IV paragraaf x). Zo ontstaat in de 
appartementen een vrije hoogte van circa 2,7 meter.  
 

11.2 Verticaal transport 

Een niet onbelangrijk aspect bij hoogbouw is het verticaal transport. Alle bouwlagen moeten 
vanuit de liften en het trappenhuis gemakkelijk bereikbaar zijn. Ook geldt dit in principe voor 
leidingen voor gas, water en licht. Hiervoor moet centraal in het gebouw een installatie-
schacht aangebracht worden. Meest voor de hand hiervoor is: een verticale schacht centraal 
in de woontoren. Een ander optie zou een plaatsing van het verticaal transport evenwijdig aan 
de scheefstand van de torens zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn de liften in de Eiffeltoren 
te Parijs en de liften in de Thermae 2000 in Valkenburg. Deze wijze brengt in dit gebouw 
vooral problemen met zich mee ter plaatse van de hoek op halve hoogte. Daarbij brengt een 
scheve liftschacht en trappenhuis enorme meerkosten met zich mee in vergelijking met een 
verticale plaatsing. Ook is de uitvoerbaarheid een enorm ingewikkeld gebeuren. Uiteindelijk is 
daarom ook bit gebouw gekozen de liftschacht en het trappenhuis normaal verticaal centraal 
in de toren te plaatsen. Er wordt minimaal één trappenhuis geplaatst en uit de hoeveelheid 
appartementen komt naar voren dat er minimaal 3 liften nodig zijn. Deze bestrijken de gehele 
gebouwhoogte.  

11.3 Wandmodel 3D  

Resultaten berekeningen:  
 

Verplaatsing top (h = 96 m) (knoop 347) 
Ux = 188 mm 
Uy = 139 mm 
Uz = 132 mm 

 
Reactiekrachten  (knoop 13) 
Rx = 688 kN/m 
Ry = 4516 kN/m 
Rz =  7176 kN/m 

 
Maximale spanning (element 32752) 
σx = 12.2 N/mm2 
σy = 47.04 N/mm2 

Afbeelding 11.1 wandmodel 3D 1      σxy = 3,52 N/mm2 
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Uit de resultaten van de berekeningen (bijlage 4.5) van dit model met wanden in plaats van 
staven komt naar voren dat het principe van het gedrag van de constructie hetzelfde beeld 
(paragraaf 10.8) geeft. Ook hier treedt torsie annex wringing op tgv de verticale belasting door 
de excentriciteiten. Doordat wanden stijver zijn dan driehoeken wordt de orde van grootte van 
de resultaten kleiner. Door dat de constructie nu over een grotere lengte aanwezig is kan de 
belasting nu wel gelijkmatiger worden verdeeld. Doordat de scheve torens nu als het ware om 
deze schacht heen draaien, is de onderlinge afstand nog verder vergroot. De samenwerking 
is hierdoor een stuk minder geworden. Elke toren moet nu zijn eigen stijfheid en stabiliteit 
verzorgen. Het is duidelijk dat dit door de grote excentriciteiten echter niet te realiseren is in 
de huidige opzet. Zoals eerder vermeld blijkt dus duidelijk dat ook nu de torens gesteund 
moeten worden door een nog toe te voegen element.  Dit element is een rechthoekige kern 
waarin het verticaal transport is gesitueerd (paragraf 5.3).  
 

11.4 Kern 

De kern moet dus voldoende stijf zijn voor de opname van windbelasting (qw). Daarnaast 
moet de kern de wringing door de scheve torens (T1, T2, T3 en T4) opnemen. Het eigen 
gewicht van vloeren en wanden (qeg) wordt normaal verticaal naar de fundering afgedragen. 
Ook is de kern uitermate geschikt voor de plaatsing van het verticaal transport. De kern wordt 
dus centraal in het gebouw geplaatst. Uit deze eisen volgt de minimale grootte van de kern. 
Het vloeroppervlak bedraagt circa 10 * 10 m2. Voor de dikte is 300 mm aangenomen. Zo 
ontstaat een logisch constructieprincipe: de kern steunt de twee scheve gedraaide torens. 
Dan worden de trekkrachten bij de fundering aanzienlijk kleiner. De kern wordt nu 
daarentegen grotendeels juist gunstig op druk belast door de totale verticale belasting (qeg).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afbeelding 11.2 a en b:  belasting op kern    afbeelding 11.3 principe kern 

 
De grootte van deze belasting is: 
 
qw;rep = 1,63 kN/m2 
 
qeg;rep = 25 kN/m3 
 
T1rep = 244092 kNm 
 
T2rep = T3rep = T4rep = T1rep = 244092 kNm 
 
De bepaling van deze waarden is terug te vinden in bijlage 4.8. De horizontale belastingen 
tgv de scheefstand zijn ruimschoots groter dan die tgv de wind. Uit de resultaten van Esa 
prima Win (bijlage x) blijkt dat een vierkante kern geschikt is. De hoeken bieden voldoende 
weerstand tegen torsie. Het spreekt voor zich dat deze kern dus een groter element zal 
moeten zijn dan beide torens samen. Drie elementen worden nu geïntegreerd tot één 
gebouw. 
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12 Integratie 
 
De kern wordt nu gecombineerd met de twee scheefstaande gedraaide torens. Uit deze 
samenstelling volgt vervolgens één gebouw. De grootte van de kern enerzijds en de scheve 
torens anderzijds moet evenwichtig zijn. Via een drietal stappen is het eindresultaat 
gerealiseerd. In stap 1 wordt het staafmodel gesteund door een kleine kern. Deze heeft te 
weinig capaciteit om alle belastingen op te nemen en zal dus moeten worden vergroot. De 
koppeling tussen en kern en staven loopt mank. Stap 2 bevat een kern samen met de scheve 
en gedraaide torens geheel opgebouwd uit wanden. Door toepassing van een grotere kern 
wordt deze verhouding evenwichtiger. Door nog enigszins verder deze kern met torens de 
combineren ontstaat uiteindelijk stap 3. De constructieve opzet bestaat uit twee torens die 
rusten op de kern. De kern neemt de wringing tgv de twee torens op. De afmetingen van de 
kern zijn in dit geval groter dan die van de torens. Hierdoor dient de kern niet meer alleen 
voor het verticaal transport, maar ook als woonruimte. In dit constructief ontwerp is nu sprake 
van een duidelijke integratie van de drie elementen. Eén enkele kern is getransformeerd in 
een dubbele kern.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

     afbeelding 12. 1 integratie 3D stap 1,  stap 2 en stap 3 

 
 
    
 
 
 
 

      afbeelding 12. 2 integratie begane grond  stap 1, stap 2 en stap 3 

 
Het hier boven beschreven proces is in afbeelding 12.1 en 12.2 weergegeven. Op 

basis van stap 3 is het voorlopig ontwerp ontstaan. Dit is in hoofdstuk 13 constructief gezien 
verder uitgewerkt. Op de plattegrond van de begane grond is duidelijk de integratie van de 
kern met de twee torens waar te nemen. Er ontstaat uiteindelijk een meer evenwichtige 
verhouding tussen de aparte bouwdelen onderling. Terwijl de kern in de twee torens wordt 
opgenomen, worden deze tevens in de kern opgenomen. Hierdoor ontstaat als resultaat één 
geheel: de woontoren.   
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13 Voorlopig Ontwerp 

13.1 Constructieve opzet 

Door combinatie van het wandmodel met de kern ontstaat het Voorlopig Ontwerp ( V.O.). Dit 
is architectonisch annex vormtechnisch gezien een uniek gebouw. Dit telt 32 bouwlagen in 
een hoogte van 96 meter. Onder het maaiveld zijn daarnaast nog 3 lagen voor onder meer 
parkeren aanwezig. Specifiek voor dit ontwerp is de grote scheefstand van de twee torens. 
Omdat de aandacht hiernaar uitgaat, is de kern zo veel mogelijk ingesloten door de scheve 
bouwdelen. Dit is duidelijk waarneembaar aan zowel de voet als aan de top. Door deze grote 
excentriciteiten treden grote wringende momenten op, die door de kern worden opgenomen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afbeelding 13.1a constructiemaquette, b geheel  in Esa, c. kern in Esa 

Bij de constructiemaquette zijn gemakshalve niet alle vloeren aangebracht. Deze 
spelen daarentegen wel een rol bij de afdracht van de horizontale component naar de kern 
tgv van de windbelasting en verticale belasting. Dit blijkt uit de rekenresultaten (bijlage 4.9). 
Deze worden in paragraaf 13.5 besproken. Een aantal schuine gevels zijn vervallen, omdat 
deze een negatieve bijdrage leveren aan de horizontale component tgv de excentriciteit.  

13.2 Kern 

Uit het integratieproces komt als resultaat een samengestelde kern. Deze bestaat uit een 
binnenkern (10 * 10 m2) en een buitenkern (20 * 20 m2). Met behulp van een achttal wanden 
(l = 5 m) vormen beiden één geheel. Dit wordt voor zowel het verticaal transport als 
gedeeltelijk voor de appartementen gebruikt. Door de samenvoeging met de scheve torens is 
deze nieuwe kern gedeeltelijk uit scheve wanden opgebouwd. In afbeelding 13.2 is de 
totstandkoming van de kern te zien op de begane grond. Ook voor deze samengestelde kern 
geldt het belastingschema van paragraag 11.4.  

 
 
 
 
 
 

afbeelding 13.2 ontwerpproces kern 

Bepaling spanning tgv wringing (bijlage x) 
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De kern is uit een viertal verschillende wanden opgebouwd. Deze staan weergegeven in 
afbeelding 13.4. Een tweetal hiervan bevat een soort console: wand B en wand C. Hierop 
staan de gevels van de scheve torens. Bij wand 2 en wand 3 is de gevel juist opgehangen 
aan de uitkraging. Per wand is het gedrag tgv de windbelasting, het eigen gewicht en de 
veranderlijke belasting onderzocht. De resultaten van deze berekeningen staan in bijlage x.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afbeelding 13.3a t/m d respectievelijk wand B , C en wand 2 en 3 

13.3 Gevel 

Scheve gevels spelen ook een essentiële rol in het constructief 
ontwerp. Door de scheefstand zijn deze namelijk constructief zeer 
interessant. Een bouwdeel zoals in afbeelding 13.5 staat is 15 
meter lang en 48 meter hoog. De scheefstand veroorzaakt een 
horizontale component tgv de verticale belasting van en op de 
vloeren. Deze veroorzaakt vervolgens niet alleen torsie op de kern 
maar ook trekkrachten in de fundering aan de achterzijde van de 
wand (afbeelding 10.6). In zijdelingse richting wordt deze wand 
gesteund door de vloeren. Architectonisch ontstaat hierdoor echter 
een uniek gebouw. Het constructief gedrag wordt in het D.O. 
uitgebreid beschreven (hoofdstuk 15). Als eerste indicatie staan de 
berekeningsresultaten in bijlage 4.9. Omdat het lastig is deze gevel  
ter plekke te storten wordt deze opgebouwd uit een aantal prefab  afbeelding 13.4 gevel 
beton elementen.         

13.4 Vloer 

Het grootste vloeroppervlak (1) is gelegen tussen de 
kern (2) en de gevel en overspant 10 meter. Hiervoor 
is een prefab vloerconstructie toegepast. Uit een 
aantal opties wordt aan de hand van een aantal 
criteria de meeste geschikte mogelijkheid hiervoor 
gekozen. De belasting van en op deze vloeren 
veroorzaken torsie op de kern. Een overspanning van 
5 meter bevindt zich in de kern (vloer 2). Deze 
vloerdelen kunnen gemakkelijk in ter plekke gestort 
beton worden gerealiseerd. De overspanning tussen 
de liftschachten en het trappenhuis is slechts 2 
meter. Voor een uitgebreide uitwerking van de vloeren  
wordt naar het D.O verwezen (hoofdstuk 18.4).  afbeelding 13.5 vloer  verdieping 12 
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13.5 Constructie V.O. 3D totaal  

Vervolgens Hieronder zijn een aantal maximale waarden weergegeven (ugt combinatie 13 en 
bgt combinatie 7) van het voorlopig constructief ontwerp. De overige resultaten van deze 
berekening zijn te vinden in bijlage 4.9. 
 
Resultaten berekeningen:  
 
Verplaatsing top (h = 96 m) (knoop 373) 
Ux = 48 mm 
Uy = 58 mm 
Uz = 92 mm 
 
Reactiekrachten  (knoop 35) 
Rx = 171 kN/m 
Ry = 388 kN/m 
Rz = 4999 kN/m 
 
Maximale spanning (element 22816) 
σx = 12,34 N/mm2 
σy = 95,40N/mm2 
σxy = 10,85 N/mm2 
 
Maximale interne krachten (element 37029) 
nx = 10900 kN/m 
ny = 6180 kN/m                 afbeelding 13.6a en b voor aanzicht en zij aanzicht 
nxy = 1747kN/m 
 
De horizontale verplaatsingen aan de top zijn kleiner dan de maximaal toegestane waarde (u 
= 192 mm). Ook wordt de fundering voornamelijk op druk belast in plaats van op trek. Hieruit 
blijkt dat deze kern goed in staat is de torsie op te nemen en voldoende stijf is ten aan zien 
van de windbelasting. Via de schijfwerking van de vloeren wordt de horizontale component 
naar de kern afgedragen. De spanningen vallen daarentegen niet overal onder de toegestane 
waarde. Een zeer grote puntlast tgv de gevel en de vloeren bevindt zich rechts onder in 
afbeelding 13.4. Deze staat op het uiteinde van de console (wand B en C). Deze bevat te 
weinig capaciteit om de grote puntlast af te dragen. Uit deze resultaten blijkt dus dat de 
oplegpunten van de gevels op de consoles kritieke punten zijn in dit ontwerp. 
     

Er is nu een vrij logisch constructief ontwerp ontstaan. Twee scheve torens rusten op 
een grotere kern, waardoor de torsie wordt opgenomen. In plaats van een negatieve is er nu 
sprake van een positieve samenwerking. Daarbij moet echter worden opgemerkt dat de 
aansluiting van de gevels op halve hoogte nog enige aandacht verdient. In dit geval is nog 
geen sprake van een logische constructieve opzet. Doordat hier wanden loodrecht op elkaar 
staan, worden de bovenste gevels namelijk slechts op enkele punten verticaal ondersteund. 
Daardoor vindt hier een enorme concentratie van belasting plaats. Dit blijkt duidelijk uit de 
hoge spanningen bij deze knooppunten. Daarom is vervolgens voor het definitief ontwerp 
gezocht een betere spreiding van de belasting te verwezenlijken. Ook moet een oplossing 
worden gezocht om de grootte van de horizontale krachten te verkleinen.  
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14 Terugkoppeling naar ontwerp F. Houben 1 
 
Nu wordt dit voorlopig ontwerp terug gekoppeld naar het oorspronkelijke ontwerp voor de 
Lange Jan en de Lange Lies van F. Houben. In deel IV wordt het definitief ontwerp van de 
woontoren uitgebreid beschreven. De constructie wordt dan uitgebreid berekend. Het 
voorlopig ontwerp (hoofdstuk 13) wordt eerst aan de hand van het bestaande vormconcept 
(paragraaf 1.1.) vergeleken. Daarna wordt het voorlopig constructief ontwerp (hoofdstuk 13) 
vergeleken met het bestaande constructief ontwerp (paragraaf 1.2.). Ook het verticaal 
transport bij beide ontwerpen wordt met elkaar vergeleken. Ook wordt aandacht besteed aan 
de plattegrond. De functies in beide ontwerpen blijven gelijk.  
 

Uit de resultaten van de vormstudie blijkt dat het nieuwe ontwerp een stuk 
interessanter oogt. Duidelijk komt daarnaast naar voren dat het nieuwe ontwerp qua vorm 
een grotere uitdaging bevat. Architectonisch beschouwd is het voorlopig ontwerp zeker een 
stuk aantrekkelijker. Ook nu vormen twee torens de basis voor het ontwerp. Ze rusten op een 
stijve kern. Dit ontwerp kan als het ware gezien worden als een wokkel of als een combinatie 
van twee ellebogen om een kern. Hierbij is sprake van scheefstand in twee richtingen, terwijl 
bij het ontwerp van F. Houben slechts in één richting scheefstand optreedt. Ook is deze 
scheefstand in vergelijking met het bestaande ontwerp een stuk groter. Hierbij wordt direct 
opgemerkt dat deze vorm daarentegen wel een groter aantal problemen met zich meebrengt. 
Die zullen bij een rechte vorm niet voorkomen.  

 
In het voorlopig ontwerp is immers sprake van excentriciteiten in twee richtingen.  

Constructief gezien levert dit grote problemen op. De torens waarborgen hierdoor immers niet 
hun eigen stabiliteit. Er is ook sprake van enige samenwerking, omdat ze ook gekoppeld zijn. 
Deze samenwerking treedt echter in negatieve zin op. Voor de stabiliteit is een kern 
toegevoegd. Deze verzorgt zowel de stabiliteit voor de windbelasting als voor de 
torsiekrachten. Hierdoor wijkt het nieuwe ontwerp enigszins af van dat van F. Houben, want 
de woontoren bestaat nu uit drie elementen ipv twee. Normaal gesproken is de windbelasting 
de overheersende belasting. Hier is echter de horizontale component tgv de excentriciteiten 
maatgevend voor de stijfheid van de kern. Ook staan wanden nu loodrecht op elkaar, 
waardoor grote puntlasten op de oplegvlakken ontstaan. De problemen bij deze consoles 
dienen nog te worden opgelost. Wat dit betreft is het constructief ontwerp van F. Houben een 
stuk eenvoudiger opgebouwd. Dit bestaat gewoon uit wanden en een kern over de gehele 
hoogte. De orde van grootte van overspanning van de vloeren is daarentegen even groot. 
Voor de totaliteit van het constructief ontwerp zijn deze problemen daarentegen wel een 
mooie uitdaging.   
 

In beide ontwerpen is wat betreft het verticaal transport gekozen voor de meest 
logische optie: dit is in beide gevallen centraal het gebouw geplaatst. Lift, trappenhuis en 
leidingschachten zijn normaal in verticale richting omhoog geplaatst. Nadelig is echter bij het 
ontwerp van F. Houben dat deze zich niet over de gehele hoogte in beide torens bevinden 
door de scheefstand. Om de appartementen te bereiken moeten daarom tussen de torens 
enerzijds en de transportschacht anderzijds op een aantal verdiepingen loopbruggetjes 
worden aangebracht. Deze zijn overbodig in het nieuwe ontwerp, omdat het verticaal 
transport zich hier geheel in de kern en daarmee in het gebouw bevindt.  
 

Ook is de indeling van de plattegrond in vergelijking met het ontwerp van F. Houben 
een stuk complexer geworden. Door de scheve torens is deze is niet meer op elke verdieping 
hetzelfde. Omdat de toren scheve delen bevat staan de wanden niet zoals gewoonlijk in een 
lijn op elkaar maar treedt er per verdieping een trapsgewijze verplaatsing op van de gevels 
tussen de kern en de gevels op de buitenste stramienlijnen. Dit levert een interessant 
gevelbeeld op.  

 
Uit bovenstaande wordt geconcludeerd dat dit voorlopig ontwerp constructief gezien een 
grotere uitdaging bevat. Uitvoeringstechnisch zijn hierbij ook een aantal extra knelpunten 
ontstaan. Vormtechnisch gezien levert dit ontwerp een grotere aantrekkingskracht op. In zijn 
totaliteit wordt opgemerkt dat dit voorlopig ontwerp veel meer tot de verbeelding spreekt dan 
het ontwerp van F. Houben. 
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IV Definitief ontwerp 
15 Constructief gedrag 

15.1 Algemeen 

De knelpunten uit het V.O. worden in het Definitief ontwerp (D.O.) aangepakt. De torsie moet 
behoorlijk verminderd worden. Ook de oplegging van de gevels op de consoles op halve 
hoogte moet anders plaatsvinden. Aan de hand van een drietal varianten is de meest 
optimale mogelijkheid hiervoor gekozen. Om het vormconcept te behouden worden daarom 
een tweetal bouwdelen toegevoegd. Uiteindelijk bestaat de woontoren dan als het ware uit 
twee torens die op een kern rusten.  
 

Vervolgens wordt ook een aantal handberekeningen op het gebouw losgelaten voor 
een eerste schatting van het constructief gedrag. Het krachtenverloop op kleinere schaal 
wordt daarvoor eerst uiteengezet. Onder meer dynamica en de fundering komen hierbij aan 
de orde. Ook wordt de wapening op kritieke punten bepaald. Tevens wordt aandacht besteed 
aan een aantal details op constructief gebied betreffende de aansluiting tussen constructieve 
elementen. Daarnaast wordt de woontoren op uitvoeringstechnisch gebied nader beschouwd. 
Tenslotte wordt ook het D.O. teruggekoppeld naar het ontwerp van F. Houben.  
 

15.2 Scheve gevel 

De oplegging van de gevel op halve hoogte ( h = 48 m) is constructief gezien interessant. Per 
verdieping werkt een kracht Fvloer van de vloer op de scheve gevel. De horizontale component 
Fh;vl wordt via schijfwerking van diezelfde vloer afgedragen naar de kern. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 15.1 mechanicaschema scheve wand 

Het scharnier in punt A (afbeelding 15.1) bestaat uit drie aparte steunpunten.  
 
 
 
 
 

afbeelding 15.2. oplegging gevel 

 
In A1 rust de wand op de onderstaande scheve gevel. In A2 en A3 is deze op de consoles 
aan de kern opgelegd. Hierbij treedt in alle punten druk op. Uit berekening ( bijlage 5.1) blijkt 
duidelijk dat verticaal de grootste reactiekrachten in A2 en A3 (ugt combinatie 14) optreden.  
 
RdA1 = 600 kN   RdA2 = 10500 kN   RdA3 = 8500 kN 
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Doordat deze wand op slechts een drietal punten met een relatief zeer klein oppervlak (300 * 
300 mm2) is opgelegd, ontstaan in A2 en in A3 zeer hoge spanningen.  

afbeelding 15.3 spanningen horizontaal x (a) en verticaal y (b) 

 
σx+dA3 = 28,4 N/mm2 σx-dA3 = 18,1 N/mm2 
 
σy+dA3 = 95,4N/mm2 σy-dA3 = 33,1 N/mm2 
 
Deze spanningen moeten uiteindelijk onder de toelaatbare waarden vallen.  
 

15.3 Console 

Hoe is het krachtenverloop bij deze console ?  
 
 

 
 

 

 

 

 

 

afbeelding15.4 a. principe console, b. console wand B 

 
L 10 m  
h 19,2 m  
h1 0,5 m  
b 0,3 m  
1/4L 2,5 m  
1/4h 4,8 m  
ab 0,2 m  
1/2ab 0,1 m  
a 10,1 m  
lov 20,2 m  
lov/h 1,1     < 2,0 console 
z kleinste waarde van      
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z 11,7 m  
1,6a 16,2 m  
Dus    
z 11,7 m  
      
tanθ = z/a 1   
θ 49 graden  
 
Capaciteit Trekband   
 
Oppervlak  A = b * h = 0,3 * 0,5 = 0,15 m2 
 
Wapening Amax = 0,15 *106 * 3,6/100 =  5400 mm2 
 
Hmax = 5400 * 435 = 2349 kN 
 
Belasting wand op console  
 
Fd = RdA2 = 10500 kN    H = ½ Fd = 5250 kN  en  Fs = 1,13Fd = 11865 kN 
 
M = Fd * a = 10500 * 10,1 = 106050 kNm 
 

As = 220801
11700*435

10*106050
*

6

mm
zf

M

s

d ==  

2/8,1
19200*300

10*10500
*

3

mmN
hb

Vd
d ===τ  

 
τd - τ1 = 1,8 – 0,86 = 0,96 N/mm2 
 

210879
11700*435

10000*19200*300*96,0
*

***)( 1 mm
zf

yhb
A

s

d
sb ==

−
=

ττ
 

 
Niet het beton, maar de wapening neemt de horizontale trekkracht H op. Volgens 

deze berekening is er minimaal 20801 mm2 in deze horizontale trekstaaf nodig, terwijl er 
volgens de voorschriften slechts 5400 mm2 mag worden toegepast. De horizontale trekband 
beschikt dus niet over voldoende capaciteit om H uit Fd af te dragen. Een andere oplossing is 
dus noodzakelijk. RdA2 en RdA3 moeten daarvoor voldoende verlaagd worden. Als dat niet 
mogelijk is, moet de lengte van de oplegging worden vergroot. 

15.4 Vermindering eigen gewicht 

Eerst wordt de grootte van de belasting teruggebracht, waarbij het vormconcept blijft bestaan. 
Er wordt een dunnere vloer en een dunnere wand toegepast, waardoor het aandeel van het 
eigen gewicht van het beton kleiner wordt. Ook wordt het aantal raamopeningen verminderd. 
 
-vloer: d = 200 mm;  
-wand; d = 200 mm;  
-4 ramen per verdieping. 
 
Hieruit volgt:  
 
RdA1 =  632 kN   RdA2 = 6431 kN    RdA3 = 7337 kN 
 
σx+dA3 = 14.2 N/mm2 σx-dA3 = 19,9 N/mm2 
 
σy+dA3 = 70 N/mm2 σy-dA3 = 66 N/mm2 
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afbeelding 15.5 spanningen horizontaal x (a) en verticaal y (b) 

 
Fd = RdA2 = 7337 kN    H = ½ Fd = 3669 kN en   Fs = 1,13Fd = 11865 kN 
 
M = Fd * a = 7337 * 10,1 = 74104 kNm 
 

As = 214535
11700*435

10*74104
*

6

mm
zf

M

s

d ==  

2/3,1
19200*300

10*7337
*

3

mmN
hb

Vd
d ===τ  

 
τd - τ1 = 1,3 – 0,86 = 0,34 N/mm2 
 

24675
11700*435

10000*19200*300*34,0
*

***)( 1 mm
zf

yhb
A

s

d
sb ==

−
=

ττ
 

 
Uit berekeningen (bijlage 5.1) blijkt dat deze mogelijkheid nog niet voldoende is. Nu is 

minimaal 14535 mm2 nodig. De belasting kan dus niet zo ver verlaagd worden, dat de 
capaciteit van de consoles niet wordt overschreden. Daarom wordt de opleglengte van de 
wand vergroot.  

 

15.5 Vergroting oplegging 

Uit voorgaande berekeningen blijkt dat elke console (paragraaf 15.3) niet in staat is de 
scheve gevel en de vloeren te dragen. De spanningen op deze oplegpunten zijn veel te groot. 
Het oplegoppervlak (A = 300 * 300 mm2) van de wand op de console is namelijk veel te klein. 
In plaats van een geweldige concentratie van krachten op de opleggingen wordt hier een 
enigszins gelijkmatige verdeling van de belasting toegepast. Het vormconcept blijft gelijk.  
 

 
 
 
 
 
 

afbeelding 15.6. oplegging scheve gevel  



Sander Put 

TUE - B - CO 51

Door toevoeging van een extra scheve wand aan de consoles wordt de scheve wand 
nu op steunpunt A1 en over een lengte van 5 meter ( A4) opgelegd. Hierdoor vindt een betere 
spreiding van de belasting plaats (bijlage 5.1).  

 
Hieruit volgt:  
 
RdA1 =  512 kN   RdA2 = 2466 kN    RdA3 = 3393 kN 
 
σx+dA3 = 9,7 N/mm2 σx-dA3 = 13,6 N/mm2 
 
σy+dA3 = 35,4N/mm2 σy-dA3 = 33,3 N/mm2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 15.7 spanningen horizontaal x (a) en verticaal y (b) 

 
Fd = RdA3 = 3393 kN    H = ½ Fd = 1697 kN  en  Fs = 1,13Fd = 3834 kN 
 
M = Fd * a = 3393 * 10,1 = 34270 kNm 
 

As = 26722
11700*435

10*3393
*

6

mm
zf

M

s

d ==  

2/68,0
19200*300

10*3393
*

3

mmN
hb

Vd
d ===τ  

 
τd - τ1 = 0,68 – 0,86 < 0N/mm2  Geen beugels nodig 
   
  Ook nu zijn de spanningen nog niet voldoende klein. Er is te veel wapening nodig 
(6722 > 5400 mm2). De belasting moet dus op een andere wijze worden afgedragen. Daarom 
is een ander namelijk beter ontwerp noodzakelijk. De belasting moet nog meer gespreid naar 
de ondergrond worden afgedragen. Dit is enerzijds mogelijk door of door een grotere 
opleglengte of anderzijds door (een deel van) de belasting op een andere manier naar de 
kern te leiden. Voor een logisch constructief ontwerp zal het vormconcept dus enigszins 
moeten worden aangepast. 
 

Tabel 15.1 overzicht grootheden varianten binnen voorlopig constructief model  
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16 Drie varianten belastingafdracht scheve toren 

16.1 Opzet 

Bij het voorlopig constructief ontwerp is voor een goede afdracht van de belasting dus enige 
aanpassing noodzakelijk. Een deel van de belasting op de console moet dus op een andere 
manier worden afgedragen. Hiervoor zijn een drietal varianten onder de loep genomen. Ten 
eerste wordt de belasting via een vierendeelligger gecombineerd met een vakwerk direct naar 
de kern afgedragen (paragraaf 16.1). Ten tweede wordt een deel van de wand en een aantal 
vloeren aan een dikke plaat ter hoogte van het dak opgehangen (paragraaf 16.3). Tenslotte 
wordt de desbetreffende wand door een even lange wand tot op het maaiveld ondersteund 
(paragraaf 16.3). 

16.2 Vakwerkligger gecombineerd met vierendeelligger 

Uitgegaan wordt van twee vakwerken per verdieping. Deze dragen de vloeren en de 
wanden van het scheve bouwdeel en liggen op de kern. Een uitkraging van 10 m is zeer 
groot, maar noodzakelijk. De kolom in het midden van de uitkraging draagt bij aan een 
grotere stijfheid van de ligger. Hierdoor wordt de vrije ruimte van appartementen echter 
verkleind. De belasting qvl is als volgt opgebouwd: 
 
qrep;eg = 25 * 0,2 * 10 * 15/ 2/ 10 = 37,5 kN/m 
 
qrep;afbouw = 2,5 * 10*15 / 2/ 10 = 18,8 kN/m 
 
qvb;rep = 1,75 *10 * 15/ 2/10 = 13,2 kN/m 
 
 

afbeelding 16.1. vakwerk  gecombineerd met vierendeelligger 

Resultaten berekening (ugt c. 8, bgt c3)(bijlage 5.3) 
 
Vervormingen (knoop 1) 
Ux = 1,5 mm Uy = 0 mm  Uz = 175 mm 
 
Reacties (knoop 3) 
Rx= 820 kN Ry = 0 kN,  Rz = 1344 kN 
 
Spanningen (staaf 26, ugt c6) 
σx = 1200 N/mm2  τ = 226 N/mm2  Von Mises = 1200 N/mm2 
 

Deze waarden voldoen bij lange na niet aan de normen voor sterkte en stijfheid. De 
verticale verplaatsing van knoop 1 is veel te groot. Ook zijn de spanningen in de staven veel 
te hoog. Als gevolg van de belasting op de uitkraging ontstaan grote trekkrachten in de kern. 
Deze kunnen niet door het beton worden opgenomen. Verder is hier geen sprake van 
centrische plaatsing van de belasting. Er kunnen zeker niet meer verdiepingen door slechts 
twee vakwerken worden opgehangen. Uitvoeringstechnisch is het ook enorm arbeidsintensief  
zoveel vakwerken te plaatsen. Dus deze optie voldoet niet. De belasting moet dus op een 
andere manier naar de kern worden geleid.  
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16.3 Ophanging  

De wand en vloeren worden over 8 verdiepingen opgehangen aan het dak. Zo is de belasting 
op de console slechts de helft. Hiervoor is de console geschikt. De andere helft wordt 
afgedragen naar een verdiepingshoge stijve plaat op de kern gecombineerd met stalen 
vakwerken. Aan deze combinatie hangt een staalskelet overeenkomstig de gevelvorm. 
Hieraan zijn de vloeren en de gevelelementen opgehangen. Voorkomen moet worden dat 
deze wanden en vloeren toch steunen op de console. Omdat het gebouw wind- en waterdicht 
moet zijn, is het zeer moeilijk een voldoende grote opening te creëren.  
 

 

 

 

 

 

 

afbeelding 16.2. principe ophanging vloeren en wanden aan kern 

Resultaten berekening (ugt c. 8, bgt c3) 
 
Vervormingen (knoop 3) 
Ux = 18 mm Uy = 11 mm  Uz = 19 mm 
 
Reacties (knoop 195, c6) 
Rx= 244 kN Ry = 2 kN,  Rz = 5213 kN 
 
Spanningen (staaf 171, ugt c2) 
σx = 93,2 N/mm2  τ = 1,65 N/mm2  Von Mises = 93,15 N/mm2 
 

De overige resultaten zijn te vinden in bijlage 5.4. Hoewel de vervorming voldoende 
klein is, treden er in de kern enorme trekkrachten (reacties) op door de grote excentriciteit. De 
belasting werkt namelijk slechts aan één zijde van de kern. Deze trekkrachten kunnen niet 
door het beton worden opgenomen. Hiervoor zijn dus extra voorzieningen nodig. Daarnaast is 
deze methode zeer omslachtig. De krachten worden namelijk via een omweg naar de 
ondergrond afgedragen. De kern moet op deze manier op een grotere hoogte een grotere 
belasting verwerken. Door een puntlast aan de top wordt namelijk een hogere kniklast 
gecreëerd in vergelijking met een gelijkmatig verdeelde belasting over de gehele hoogte. 
Negatief daarbij is een grotere torsiebelasting door de excentrische belasting op de kern. Bij 
een normale verticale afdracht zal de top van de kern minder zwaar worden belast dan bij 
deze methode. Dit principe wordt daarom nauwelijks nog in de praktijk toegepast. Ook deze 
variant is dus niet geschikt voort dit ontwerp.  

 

16.4 Ondersteuning mbv nieuwe wand 

De desbetreffende wand wordt gespiegeld in de vloer op halve hoogte (h = 48 m). Het 
bestaande vormconcept blijft zo gehandhaafd. De belasting van de vloeren en de wanden 
wordt nu niet meer via de console, maar direct verticaal afgedragen. De oplegging is even 
lang als de wand zelf. Hierdoor is de console overbodig. Zo ontstaat de vorm van staafmodel 
2D 2b (paragraaf 10.6). De gehele wand wordt beschouwd als een geknikte kolom die 
geschoord is aan de verdiepingsvloeren.  
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afbeelding 16.3 ondersteuning dmv wand 

 
Resultaten berekening (ugt c2, bgt c3) 
 
Vervormingen (knoop 1) 
Ux = 0 mm Uy = 0,68 mm  Uz = 77,3 mm 
 
Reacties (knoop 1904) 
Rx= 0 kN Ry = 389 kN,  Rz = 4252 kN 
 
Spanningen  
σx = 10,31 N/mm2  σx = 10,31 N/mm2  σxy = 6,37 N/mm2 
 

Uit berekeningen (bijlage 5.5) volgt dat deze mogelijkheid voldoet. De grootste 
spanningen ontstaan nu aan de voet aan de drukzijde van de wand (afbeelding 10.8). Daar 
treden de grootste krachten op. Voor de afdracht van de verticale belasting is deze variant het 
meest logisch. Een kracht de hoek om leiden zoals bij het V. O. is namelijk zeer onlogisch en 
nauwelijks realiseerbaar bij deze belastingen. Nu ontstaat dus een logisch constructief 
ontwerp voor de gevel.  
 

16.5 Keuze definitieve variant 

Uit de vergelijking van de resultaten van de berekeningen van deze drie mogelijkheden blijkt 
duidelijk dat de verticale wand (paragraaf 16.4) het meest geschikt is. Deze optie is tevens 
gemakkelijk te realiseren. Er wordt namelijk gestreefd naar een logische constructieve opzet. 
Wel is er hierdoor enigszins sprake van aanpassing van de vorm. Door toevoeging van deze 
wanden in plaats van de consoles wordt namelijk een aanzienlijk bouwvolume toegevoegd. 
Dit komt overigens ten goede van de woonruimte. Uitvoeringtechnisch levert deze variant ook 
veel minder problemen op. Er kan gewoon gebouwd worden zonder extra voorzieningen. 
Doordat uit een verticale wand in feite drie driehoeken zijn verwijderd, ontstaat een V-vormige 
wand. Hierdoor ontstaat uiteindelijk een nieuwe gebouw binnen het bestaande vormconcept. 
Dit wordt vervolgens verder uitgewerkt.  
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17 Opzet Constructief ontwerp 

17.1 V-wand 

Doordat de (boven) gevel niet meer op de console staat, maar op een even lange wand, kan 
de belasting direct verticaal naar de fundering worden afgedragen. Duidelijk is dat de 
capaciteit van deze oplegging veel groter is dan slechts drie oplegpunten. Doordat de 
consoles zijn verwijderd ontstaat daarnaast een normale verticale rechte kern. Daaromheen 
fungeren de V-vormige wanden als gevels.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

afbeelding 17.1.totaal     afbeelding 17.2. V-wand 

 
Door toevoeging van twee dezelfde scheve bouwdelen in tegengestelde richting ontstaat 
uiteindelijk een logische constructieve opzet. Doordat op halve hoogte wanden niet meer 
loodrecht (consoles) maar direct op elkaar staan kan de belasting goed worden afgedragen 
naar de ondergrond. De horizontale component wordt daarbij door deze samenstelling 
opgeheven. 

 
 
 
 
 
 
 
 

afbeelding 17.2. opheffing horizontale component 

Opheffing horizontale component 
 
Fh +  -Fh = 0  
 

Door de toevoeging van twee torens ontstaat nog een koppelmoment in de kern. 
Doordat dit in tegengestelde richting van het eerder genoemde koppel werkt, wordt ook de 
torsie in de kern opgeheven. Over de gehele hoogte is de resultante van de horizontale 
component als gevolg van de verticale belasting nu gelijk aan nul. Daarbij blijft het 
vormconcept voldoende gehandhaafd.   

 

 

 

 

 

afbeelding 17.3. opheffing torsie 
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17.2 Verdiepingsvloer 

Deze V-vormige gevel is als het ware een geknikte kolom die geschoord is aan de 
verdiepingsvloeren. Via de kern en de schijfwerking van deze vloeren werken de scheve 
elementen met elkaar samen. De resultanten van de horizontale component treden op halve 
hoogte en aan de top van de kern op. Deze vloeren hebben daarom een grotere dikte (d = 
500 mm, bijlage x). 

 
 
 
 
 
 
 
 

afbeelding 17.4. werking horizontale component op h = 48 m 

 
Om de capaciteit van alle vloeren te vergroten voor deze horizontale krachten worden 

de vloeren over de gehele gebouwhoogte conform de scheve gevel uitgevoerd (afbeelding 
17.4). In de hoeken kragen de vloeren hierdoor over de gehele hoogte variërend in lengte uit. 
Door deze uitkraging worden de scheve elementen tot één geheel samengevoegd. Voor deze 
uitkraging zijn drie mogelijkheden te onderscheiden.  
 
-1. uitkragende vloeren aan trekzijde scheve gevel (bijlage 5.7)  
-2. uitkragende vloeren aan drukzijde scheve gevel (bijlage 5.8) 
-3. uitkragende vloeren aan zowel druk- als trekzijde scheve gevel (bijlage 5.9)  

 

afbeelding 17.5.a.opties 1,  b. optie 2       c. optie 3 

 
Tabel 17.1. overzicht waarden bij verschillende uitkragingen 

 
De spanningen aan de voet van de scheve gevel (drukzijde) zijn hierbij maatgevend. 

Met behulp van berekeningen is aangetoond dat alleen de eerste mogelijkheid voldoet. De 
horizontale component wordt namelijk door de extra belasting van de uitkragende vloeren 
gedeeltelijk opgeheven. Bij deze optie zijn de spanningen toelaatbaar. Meer belasting aan de 
drukzijde van de scheve gevel is ongunstig. Terwijl bij toegevoegde belasting aan de trekzijde 
juist een gunstige werking optreedt. De uitkragende vloeren moeten vanwege de 
doorbuigingseis minimaal 300 mm dik zijn. Vormtechnisch geeft de eerste mogelijkheid 
duidelijk één geheel gebouw aan. Deze mogelijkheid wordt dus het definitief ontwerp (D.O.).   
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18 Uitwerking Constructie 

18.1 Kern 

De kern bestaat uit acht wanden. Deze kern verzorgt de stabiliteit en stijfheid van de 
woontoren ten aanzien van de windbelasting. Zoals voorgaand beschreven rusten de scheve 
elementen op de kern. Door opheffing van de horizontale componenten wordt de kern niet 
meer op torsie belast. Naast transportfunctie vervult de kern in dit gebouw tevens een 
woonfunctie.    
 
Eigenschappen kern:  
 
H = 96 m. 
 
l = 20 m,  
 
d = 300 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 18.1.  kern 3D en plattegrond 

 
Bepaling Axiaal kwadratisch oppervlaktemoment (AKOM) (zonder ramen en deuren) 
 

23

12
1 AabhI y +=  

 
Iy  = 4 * 1/12 * 0,3 * 20,33 + 2 * 20,3 * 0,3 * 102 + 2 * 20,3 * 0,3 * 52 +  
 
      4 * 1/12 * 20,3 * 0,33 + 2 * 20,3 * 0,3 * 102 + 2 * 20,3 * 0,3 * 52 = 3881 m4 
 
Iz = Iy = 3881 m4 
 
 
De berekening van de doorbuiging van de constructie over de hoogte als gevolg van 
windbelasting is gebaseerd op de methode van het gereduceerde momentenvlak. Hieronder 
zijns als voorbeeld de waarden voor de 21e verdieping weergegeven. Elke verdieping is 3 m 
hoog: x = 12 * 3 = 36 m. Het gehele overzicht is weergegeven in bijlage 5.11.  
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afbeelding 18.2. Doorsnede kern 

 
Het buigend moment op het maaiveld als gevolg van qw  
 

 
 

 
Uit dit moment is de hoekverdraaiing per verdieping te bepalen 
 

 
 

 
 
Hieruit kan de totale helling van de 21e verdieping worden opgemaakt. Dit is de som van de 
individuele hoekverdraaiingen per verdieping gerekend vanaf de begane grond  

 
vervolgens is de horizontale doorbuiging per verdieping bekend 

 
 

 
 
De totale doorbuiging over de hoogte is de som van de doorbuigingen per verdieping 
 

 
 

 

radhx
x

i
i

4655

1
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Deze waarden kunnen in een grafiek worden uitgezet. 

afbeelding 18.3. vervorming woontoren t.g.v. windbelasting.  

 
De helling over de totale hoogte van het gebouw: 
 

 
  OK (kleiner dan 1/500) 
 

 
   OK (kleiner dan 1/300) 
 

 

afbeelding 18.4.a. Momentverloop     b. Dwraskrachtverloop 
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18.2 Stabiliteit  

Voor de bepaling van de stabiliteit wordt vervolgens het 2e orde gedrag van de kern bepaald. 
In dit geval is sprake van een gelijkmatige verdeelde horizontale en verticale belasting over 
de gehele hoogte. Nu wordt de kritische belasting bepaald. De kern kan nu worden berekend 
als een verend ingeklemde kolom, waarbij de gelijkmatig verdeelde belasting in een puntlast 
wordt omgezet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afbeelding 18.5. gedrag kern 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afbeelding 18.6. omzetting q-last naar puntlast 

 

AKOM fundering: 433 5,943*42*
12
1

12
1 mbhI y ===  

 
Bepaling veerconstante C van de funderingsplaat:  

afbeelding 18.7. verend ingeklemde staaf 
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Hieruit volgt Fk = 4805885 kN 
 
De totale verticale belasting op de kern: 
 
 Fd = N’vd  = 552978 kN (bijlage 5.13) 
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282 > 265 : dus een 2e orde berekening is noodzakelijk. 
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afbeelding 18.7 schematisering raamwerk gekoppeld aan de kern 

 
Som van alle horizontale krachten    Nh;d = 9389 kN 
 
Som van verticale krachten op kern:    N’d = 552978 kN 
 
Som van verticale krachten op het gehele gebouw  Fd = N’vd = 766677 kN 
 
Som van verticale krachten op raamwerk:   N’vd – N’d = 213699 kN 
 
Zie bijlage x 
 
De drukkracht (N’vd – N’d) veroorzaakt via de trekkracht T in de regel, een 2e orde moment MT 
 
MT   = T* l = (N’vd – N’d)* ltgα 2e orde 
MN’d =       N’d * ltgα  + 2e orde 
M2e orde = N’vd * ltgα 
 
De kern wordt berekend als een verend ingeklemde kolom met N’vd werkend op halve hoogte. 
 

 
 

 
    

 
 
0,5 h = 0,5 * 20 = 10 m  e0 = 0,81 < 0,5h = 10   
 
rechthoekige doorsnede: ψ = 1 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
     Mt = N’d * et = 552978 * 1,13 = 626916 kNm  (voetmoment: dimensionering kern) 
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18.3 Wanden 

Uit het totale constructieve model (bijlage 5.10) is het gedrag van de wanden opgemaakt. 
Hieronder staan de gegevens van een wand in de kern (wand C) weergegeven. De overige 
waarden en de andere wanden staan weergegeven in bijlage 5.14. 
 
wand C       
       
uiterste grenstoestand      
       
op fundering       
       
H    96m  
l    1m  
H;ond.mv    12m  
hoh    7,5m  
vd    3m  
aantal vloeren   35  
       
wand;eg;rep  (96 + 12) * 25 * 1*0,3  = 810kN  
vloer;eg;rep  (5+2,5) * 25 * 1 * 0,3 *35 = 1969kN  
afb;eg;rep  (5+2,5) * 2,5 * 1 * 35 = 656kN  
vb;rep  (5 + 2,5) *1,75 * 1 * 35 = 459kN +  
Frep;tot    3894kN  
       
Fd  1,2 * (810+1969+656) + 1,5 * 459 = 4811kN  
       
σ;d;max  3894 *103/(300 * 1000) = 16N/mm2  
       
f'b    39N/mm2  
       
u.c.  16/39 = 0,41< 1 voldoet 
       
op maaiveld       
       
interne krachten      
nx;max    3682kN  
ny;max    962kN  
qxy;max    863kN  
       
spanningen       
σ;x;max    13,2N/mm2  
σ;y;max    4,2N/mm2  
σ;xy;max    2,9N/mm2  
       
bruikbaarheidsgrenstoestand     
       
ux;max    26,3mm  
uy;max    26,2mm  
uz;max    41,1mm  
 
De met de hand berekende spanning is hoger dan die uit de computerberekening, omdat bij 
de handberekening de windbelasting niet is meegenomen. Doordat deze een opwaartse 
kracht veroorzaakt is de drukbelasting minder. Vervolgens zijn wand A en wand C (zie 
plattegrond) de berekende waarden (bijlage 5.15 en 5.16) aangegeven.  
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18.4 Vloer 

 
Er zijn drie typen vloeren in deze woontoren toegepast (afbeelding 13.5). De vloeren in de 
kern overspannen tussen de kernwanden (l = 5 m). De (verdiepings-)vloeren buiten de kern 
worden tussen de kern en gevels opgelegd (l = 10 m). De uitkragende vloeren zijn daar op de 
kern en de gevel bevestigd met behulp van hoedliggers tussen de scheve gevels en de kern. 
De lengte van de uitkraging is conform aan de scheefstand van de gevels. Voor de keuze van 
de vloer tussen de kern en de scheve gevels is een variantenstudie uitgevoerd. Op basis van 
een aantal criteria is de meest geschikte mogelijkheid bepaald.  
 

afbeelding 18.8.a. vloer kern - gevel,  b. vloer kern, c. vloer uitkraging 

tabel 18.1. vergelijking verschillende vloeren 

 
Uit deze vergelijking komt de breedplaatvloer als beste uit de bus. Voor meer gegevens over 
deze vloer wordt naar bijlage 7 verwezen. Aan constructieve prestaties en akoestische 
prestaties voldoet deze vloer zeer goed. Voor de uitkragende vloerdelen is een plaatvloer 
(18.4.c)(d = 300 mm) het meest geschikt. Bij de oplegging is deze bevestigd aan de 
breedplaatvloeren en waar mogelijk aan de kern. Op een aantal verdiepingen liggen de 
vloeren in de hoeken liggen de breedplaatvloeren op hoedliggers. De berekening van 
verdiepingsvloer 11 staat in bijlage 5.16. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afbeelding 18.9 principe oplegging vloer  
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18.5 Fundering 

De opbouw van de grondlagen onder het Schouwburgplein is vermeld in een 
funderingsonderzoek (bijlage 5.17.) Uit sonderingen blijkt dat een dik zandpakket vlak onder 
het maaiveld (+107m NAP) is gelegen dat voldoende dik is om de woontoren te dragen. De 
grondwaterstand bevindt zich op 99,1 meter boven NAP. Palen zijn overbodig, want de 
draagkrachtige laag bevindt zich namelijk dicht genoeg onder het maaiveld (12 m diep). Dus 
wordt de Lange Jan en Lange Lies gefundeerd op staal. De toren komt op een 3 meter dikke 
plaat te staan.  
 

afbeelding 18.10 sonderingsdiagram DZKM1 

 
Bepaling draagkracht van de fundering mbv Wolfer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
afbeelding 18.11. wanden op plaatfundering  

 
Beddingsconstante k = 8000 kN/m3 
 
Beton E’b = 10000 N/mm2 = 1*107 kN/m2 
 
Ontgravingsdiepte: t = 12 m 
 
Dikte samen te drukken laag:  z = 6 m 
 
E’b = 10000 N/mm2 
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Es;zand = 80 N/mm2 = 80000 kN/m2 
 
γzand 20 kN/m3 
 
a 42 m 
b 1 m 
h 3 m 
Iy 2,25 m4 
 
A 1*42 = 42
a/b 42/1 = 42
 
x = 2,95 (bijlage 5.16)
 
Belasting wand (per strekkende meter) 
 
Eg wand:  Fvd = 1,2 * 0,3 * 25 * (96 +12) * 1= 972 kN 
Eg vloer Fvd = 1,2 * 35 * 25 * 0,3* 7,5 * 1 = 2363 kN 
Afbouw:  Fvd = 1,2 * 35 * 2,5 * 7,5 * 1 = 788 kN 
Veranderlijk      Fvd = 1,5 * 35 * 1,75 * 7,5 * 1 = 690 kN 
 
Fwand C = Fwand B = F wand D = F wand E = 4813 kN 
 
Totale belasting bovenbouw (plaat +wanden) (per strekkende meter) 
 
F = 4 * 4813 + 25 * 3 * 42 = 22402 kN 
 

2/533
42*1

22402 mkN
A
Fp ===  

 
2/29312*20533*' mkNtpp =−=−= γ  

 
 
Bepaling veerconstante C 

 
 

 
 

 
 

 
 
Wand B  
 

 
 

 
Wand C 
 

 
 

 
Wand D: spiegelbeeld van wand C, wand E: spiegelbeeld van wand B 
 
Voor de bepaling momentcoëfficiënten en coëfficiënten voor de spanningen moeten de 
bijbehorende waarden opzocht worden in de desbetreffende tabellen (bijlage x). 
Momenten 

m
bC

IE
L b 54,6

1*49303
25,2*10*1*4

*
**4

4
7

4 ===

3/49303
293*95,2
533*80000

*
*

' mkN
px
pEC s ===

75,168,1
54,6

11
=>−=== LL L

x λλ 75,474,4
54,6

31
=>−=== RR L

x λλ

5,245,2
54,6

16
=>=== LL L

x λλ 00,498,3
54,6

26
=>−=== RR L

x λλ
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M = F * L = 4813 * 6,54 = 31477 kNm 
 
Coëfficiënten voor de momenten 
 
  FB FC FD FE 
          
Mo 0,000 0,000 0,000 0,001
          
M1 0,259 -0,004 -0,031 -0,006
          
M2 -0,029 0,025 -0,053 -0,015
          
M3 -0,015 -0,053 0,251 -0,029
          
M4 -0,006 -0,031 -0,004 0,259
          
M5 0,001 0,000 0,000 0,000
 
M0 = 0,001 * 4813 = 32 kNm 
M1 = (0,259 – 0,004 – 0,031 – 0,006) * 31477 = 6861 kNm 
M2 = (-0,029 + 0,251 – 0,053 – 0,015) * 31477 = 4847 kNm 
M3 = (-0,015 – 0,053 + 0,251 – 0,029) * 31477 = 4847 kNm 
M4 = (-0,006 – 0,0031 – 0,004 + 0,259) *31477 = 6861 kNm 
M5 = 0,001 * 4813 = 32 kNm 
 
Coëfficiënten voor de spanningen 
 
  FB FC FD FE 
          
q0 -0,062 -0,132 0,052 0,001
          
q1 0,521 0,330 -0,004 -0,014
          
q2 0,265 0,511 0,099 -0,022
          
q3 -0,022 0,099 0,511 0,265
          
q4 -0,014 -0,004 0,330 0,521
          
q5 0,001 0,052 -0,132 -0,062
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

q
bL

F *
*

=σ

2/104)001,0052,0132,0062,0(*
1*54,6

4813
0 mkN−=−−−−=σ

2/613)014,0004,0330,0521,0(*
1*54,6

4813
1 mkN=−−+=σ

2/628)022,0099,0511,0265,0(*
1*54,6

4813
2 mkN=−−−=σ
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Maatgevend 
 

Dus voldoet  
 
Zetting zandlaag 
 
zand     
Cc;d 0,003   
Cα;d 0   
γ 20kN/m3   
e 0,65 (poriëngetal) 
H 9m laagdikte  
 
σv;o;z;d 150kN/m2  
Δσv;z;d 224kN/m2 (bijlage 5.15)
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/628)265,0511,0099,0022,0(*
1*54,6

4813
3 mkN=++−−=σ

2/613)521,0330,0004,0014,0(*
1*54,6

4813
4 mkN=++−−=σ

2/104)062,0132,0052,0001,0(*
1*54,6

4813
5 mkN−=−−+=σ
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18.6 wapening 

Aan de onderzijde is de belasting het grootst. Met Esa prima win is de theoretische wapening 
berekend (bijlage 5.10). In wand A en wand C wordt aan de onderzijde de wapening 
berekend. Natuurlijk moet de aangebrachte wapening deze waarde overtreffen.    
 
Wand A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afbeelding 18.12 schema wand A begane grond.  afbeelding 18.13 wapening wand 
 
De benodigde wapening per strekkende meter wand op de begane grond wordt berekend. Er 
is in dit geval sprake van een geschoord raamwerk. Uit Esa Prima win volgt de 
belasting(bijlage 5.13): 
 
Q = 5000 kN/m  per m Fvd = N’d = 5000 kN 
 
Q = 1000 kN/m  per m Fhd = 1000 kN 
 
L = 3 m = 3000 mm en A = b * h = 300 * 1000 mm2 
 
B65: f’b = 39 N/mm2 en FeB500 fs = 435 N/mm2 
 

42,0
39*1000*300

10*5000'
*

3

===
b

d
n fÁb

N
α       hieruit volgt     5,025,0 << nα  

 
mmllc 21003000*7,07,0 ===  

 
Belasting vloer A-B ( l = 10 m) op wand A (afbeelding 18.8a) 
 
Permanent:  qvd = 1,2 * 0,3 * 25 * 1 = 9 kN/m 
Afbouw:  qvd = 1,2 * 2,5 * 1 = 3 kN/m 
Veranderlijk      qvd = 1,5 * 1,75 * 1 = 2,7 kN/m 
Qtotaal = 14,7 kN/m 
 
Deze vloer is in zowel de kern als wand A ingeklemd 

 
 

 
buiging om 2 assen: as 1-1 en as 2-2  
 

107
300
2100

<===
b
lc

hλ  101,2
1000
2100

<===
h
lc

hλ  

 

kNmqlMst 12310*7,14*
12
1

12
1 22 === kNmqlMv 6210*7,14*

24
1

24
1 22 ===



Sander Put 

TUE - B - CO 70

buiging om as 2-2- geeft dus de grootste hλ :  
 
minimale beginexcentriciteit 
 
as 1-1 
 

 (wand is scheef dus e0 valt binnen de doorsnede) 
 

as 2-2  
 
De grootste waarde van:      
 

      
  

 
         

       
    

 
dus e0 = 30 mm  
  
Hieruit blijkt dat een 2e orde berekening niet noodzakelijk is.  
 
N’d = 5000 kN en M’d = 3000 kNm om as 1-1, N’d = 5000 kN en M’d = 150 kNm  om as 2-2 
 
As 1-1  

 
 
  en  

 
volgens grafiek GTB 1990: r = 0  
 

en  
 

r = 0    dus     minimum wapening nodig:  
 
neem Φ16-150: As = 1340 mm2/m voor As1+ en As1- 
 
as 2-2  

 
en 
 

 
volgens grafiek GTB 1990:   
 
h = 300, r = 0, betondekking c = 30 mm,  
 
B65 f’b = 39 N/mm2  6,2=β  
 
r valt buiten de grafiek, dus hogere kwaliteit wapening nodig! FeP1860.  
 
dwarskrachtwapening wand A  

 
en 

 
dus in deze wand is dwarskrachtwapening noodzakelijk, per meter:  
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neem Φ20-150: As = 2094 mm2/m voor As2+ en As2- 
 
Bepaling wapening in breedplaat (per strekkende meter). (afbeelding 18.8a) 
 
h = 300 mm  d = 300 –30 = 270 mm  z = 0,9d = 0,9 * 270 = 243 mm 
 
inklemmingsmoment.  
  

 
Of 

 
 
Vloermoment 

 
of 

 
 
Inklemmingsmoment is maatgevend:  
Neem voor boven- en onderzijde Φ16-150: As = 1340 mm2/m voor As1 en As2 
 
Dwarskrachtwapening breedplaatvloer 
 
Fd = 1/2ql = ½* 14,7 *10 = 74 kN 
 

 
En  

 
Dus geen dwarskrachtwapening nodig  
 
Bepaling wapening in uitkragende verdiepingsvloer, vloer 12 (l = 7,5m)(driehoekige 
oppervlakte) 
 
Md = ½ ql2 = ½ * 14,7 * 7,52 = 414 kNm 
  

 
 

 
neem Φ25 -125: As = 3927 mm2/m voor As2+ en As2- 
 
Dwarskrachtwapening in uitkragende verdiepingsvloer 
 
Fd = 1/2ql = ½* 14,7 *10 = 74 kN 
 

 
en 

 
Dus geen dwarskrachtwapening nodig 
 
Wapening in randbalk (b* h = 300 * 900, l = 15 m) (detail 6) 
h = 900 mm  d = 900 –30 = 870 mm  z = 0,9d = 0,9 * 870 = 783 mm 
 
Belasting: 
 
Permanent:  qvd = 1,2 * 0,3 * 25 * 3,75 = 33,75 kN/m 
Afbouw:  qvd = 1,2 * 2,5 * 3,75 = 11,3 kN/m 
Veranderlijk      qvd = 1,5 * 1,75 * 3,75 = 9,85 kN/m 
Qtotaal = 55 kN/m 
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Steunpunt: neem 5Φ25: As = 2454 mm2 voor As2+,  
               
Veld: neem 5Φ25: As = 2454 mm2 voor As2-,  
 
Dwarskrachtwapening balk uitkraging verdiepingsvloer 
 
Fd = 1/2ql = ½* 55 *15 = 413 kN 

 
en  

 
 
Dus dwarskrachtwapening nodig 
 

 
 

 
 
Bepaling wapening wand C (hoh 7.5 m) per strekkende meter 
 
Belasting 
 
Permanent:  F = 1,2 * 32 * 0,3 * 25 * 7,5 * 1 = 2160 kN 
Afbouw:  F = 1,2 * 32 * 2,5 * 7,5 * 1 = 720 kN 
Wand  F = 1,2 * 25 * 0,3 * 1 * 93 = 838 kN 
Veranderlijk      F = 1,5 * 32 * 1,75 * 7,5 * 1 = 630 kN 
Fvdtotaal = 4348 kN 
 
Moment ten gevolge van de ingeklemde vloer 
 

 
 

 
Hieruit volgt: Mst = 123-31 = 92 kNm  
 
Dezelfde procedure als wand A moet worden gevolgd. Hieruit blijkt dat het minimum 
wapeningspercentage voldoet. 
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18.7 Detaillering 

In deze woontoren zijn een aantal details niet onbelangrijk. In eerste instantie is de 
aansluiting van de kern met de verdiepingsvloeren, zowel buiten als binnen de kern 
weergegeven. Er is aandacht besteed aan de aansluiting van de fundering met de 
kelderwanden. Ook is kort aangegeven hoe de zinken platen op het beton zijn bevestigd. 
Daarnaast is aandacht besteed aan de aansluiting van de scheve gevel met de 
verdiepingsvloeren.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

afbeelding 18.14. details 
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18.8 Dynamica 

Het spreekt voor zich dat een woongebouw een aangename verblijfplaats is. Merkbare 
bewegingen van het gebouw ten gevolge van de (wind)belasting worden niet geaccepteerd. 
De optredende horizontale versnellingen van het gebouw als gevolg van de windbelasting 
moeten daarom voldoende klein zijn. Het dynamisch gedrag moet daarom zorgvuldig in kaart 
worden gebracht (NEN 6702). Voor dit ontwerp is hiervoor een eerste aanzet gegeven. Door 
het grote eigen gewicht zal beton (Dempingsmaat D = 0,020) een grote rol spelen bij de 
demping van de versnellingen.  
 
De uitbuiging ten gevolge van de windbelasting is:  
 
 

 
  

 
 

 
Beton  
 
Gebouwafmetingen 
H = 96 m  B = 40 m L = 40 m 
 
De eerste frequentie van de constructie is bij benadering: 
 

 
 

 
De factor Φ2 brengt dat deel van de fluctuerende stuwdruk in rekening dat het gebouw 
aanstoot in de eerste eigenfrequentie en zo in trilling brengt. 
 

met    
 

 
 

 
en 

 
  

 
 

 
 

 
 
De stuwdruk is 
 
 
De horizontale maximale versnelling is als volgt: 
 
(Voor hoge gebouwen geldt Ct = 1.2) 
 
 

 
 
 
 

mm
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96000*40*45,2
8 12

44

0; ===
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afbeelding 18.15 begrenzingseis voor de versnelling door de wind voor verblijfsruimten in gebouwen 

 
Hieruit volgt dat het dynamisch gedrag van dit gebouw voldoet aan de eisen.  
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19 Uitvoering 

19.1 Inleiding  

Nadat een gebouw op papier een eerste keer is ontworpen, is de volgende stap het te 
verwezenlijken op de bouwlocatie. Hierbij doet uitvoeringstechniek zijn intrede. Het is 
verstandig in het ontwerpproces zo vroeg mogelijk met deze aspecten rekening te houden, 
zodat eventuele knelpunten voortijdig kunnen worden opgelost. Er wordt hierbij onder meer 
gewezen op het feit dat men buiten en zeker bij deze hoogte afhankelijk is van de 
weersomstandigheden. In de winter zal er bij te lage temperaturen geen beton gestort kunnen 
worden (vorstverlet), omdat bij deze temperaturen niet de voldoende sterkte kan worden 
verkregen. Bij een te grote windbelasting is het niet verantwoord de torenkraan te gebruiken 
(windverlet).  
 

In eerste instantie ontstaat de vraag wat de kosten zijn en hoe deze zijn opgebouwd. 
Ook is aangegeven welke materialen zijn gebruikt. Dan moet antwoord worden verkregen op 
de vraag wat de bouwvolgorde is en welk materieel daarbij nodig is. Welke bekisting wordt 
gebruikt? Vervolgens wordt een schatting gemaakt hoeveel tijd er verstrijkt tussen de eerste 
bouwactiviteit en de oplevering. Hiervoor wordt de geschatte bouwtijd van de ruwbouw van 
een willekeurige verdieping berekend. Hoeveel torenkranen zijn er daarbij nodig? Hoe worden 
de ramen van de buitenzijde bereikt? Belangrijk daarbij is de bereikbaarheid van de gevels. 
Na oplevering moet natuurlijk onderhoud worden gepleegd, zodat het de woontoren aan de 
verwachte prestatie-eisen kan blijven voldoen. Het laatste aspect, maar zeker niet 
onbelangrijk, is het Veiligheids- en Gezondheidsplan. Hierin wordt beschreven hoe 
werknemers op een veilige en gezonde manier de bouwwerkzaamheden moeten kunnen 
voltooien. In paragraaf 19.8 is hiertoe een aanzet gegeven. Deze en overige bovengenoemde 
zaken worden in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk behandeld.  

19.2 Kosten 

Kosten worden enerzijds kwalitatief en anderzijds kwantitatief beschouwd. Omdat binnen het 
kader van dit afstudeerproject het maken van een kwantitatieve beschouwing van de 
verwachte kosten niet aan de orde is, is dit in dit verslag niet gedaan. Daarentegen is wel een 
kwalitatieve beschouwing van de optredende kosten behandeld. In alle bedragen zijn de 
factoren tijd en geld aanwezig in de gedaante van drie productiemiddelen: materiaal, 
materieel en arbeid. Arbeidskosten zijn daarbij opgebouwd uit de bewerkingstijd en het 
uurloon. De grootte van het geveloppervlak speelt ook een grote rol in de opbouw van de 
(materiaal)kosten. 
 

Kosten bij een bouwproject volgen uit kostendragers, zoals resultaten, producten of 
diensten. Kostenplaatsen, organisatorische eenheden, komen ook hierbij in aanmerking. In 
de uitvoeringsfase is de kostprijs aan de hand van werkdelen te splitsen in werkkosten, 
bouwplaatskosten en bedrijfskosten. Werkkosten hebben daadwerkelijk betrekking op het 
uitvoeren van het bouwwerk. Bouwplaatskosten komen voort uit het inrichten, instandhouden 
en afbreken van de bouwplaats. Bedrijfskosten vloeien voort uit de waarborging van de 
instandhouding van het bedrijf.  

 
Samen met een zeker percentage voor winst en risico vormt de kostprijs de 

aannemingssom, die moet worden betaald door de opdrachtgever. De investeringskosten zijn 
vervolgens opgebouwd uit de grondkosten, bouwkosten, inrichtingskosten en bijkomende 
kosten (heffingen, verzekeringen en financieringen). Kosten kunnen in het algemeen op drie 
verschillende manieren worden ingedeeld. Bij variabele en vaste kosten gaat het om het 
verband tussen de grootte van de kosten en de productieomvang. Directe en indirecte kosten 
handelen over de wijze van toerekening. Tenslotte geldt bij tijdgebonden en niet-tijdgebonden 
kosten het verband tussen kosten enerzijds en tijd anderzijds.  

 
 



Sander Put 

TUE - B - CO 77

19.3 Bouwsysteem en bouwvolgorde 

De woontoren is uitgevoerd in zelfverdichtend beton, zowel in situ als in prefab. Van belang is 
de volgorde van plaatsing van de materialen en elementen. Voor de opbouw van de 
plattegrond wordt naar de bijlagen verwezen. Na de fundering wordt eerst per verdieping de 
kern opgetrokken. Dan worden de prefab trapelementen op hun plaats gehesen. Daarna 
volgen enkele lagen lager de wandelementen en de vloerplaten per verdieping rondom de 
kern. De uitkragende vloer wordt hierna gestort. Deze rust onder meer op hoedliggers die van 
kern naar de gevel overspannen. Vervolgens kunnen de werktuigbouwkundige en 
elektrotechnische voorzieningen en installaties worden aangebracht. Nadat de ruwbouw 
voltooid is, wordt de gevelbekleding aangebracht. Daarna worden de tussenwanden en 
plafonds geplaatst. Tenslotte kan aandacht worden besteed aan de inrichting. Nu wordt kort 
de ruwbouw verder uitgewerkt.  
 

Eerst wordt een 12 meter diepe gesloten bouwput uitgegraven. Damwanden en 
stempels voorkomen het instorten van de bouwput. De grondwaterstand wordt vervolgens tot 
vier meter onder de bouwput verlaagd, zodat een droge lege put met een zandbodem 
ontstaat. De zandlaag direct daaronder is voldoende draagkrachtig. Dit is in de sonderingen 
in bijlage 5.14 te zien. Op deze laag wordt de fundering aangebracht: een fundering op staal, 
bestaande uit een drie meter dikke betonplaat (42 * 42 m2), continu gestort. Hierop komt 
centraal een kern van beton te staan, 96 m hoog, wanden 300 mm dik en elk 20 meter lang, 
vervaardigd met een zelfklimmende bekisting (ACS-G). De kern is 10 bij 10 meter. Nadat de 
kern drie lagen is opgetrokken, kan de eerste vloer in de kern aangebracht worden. Deze 
vloeren, in situ, 200 mm dik, 5 meter overspannend, zijn op traditionele wijze bekist. Als de 
kern vervolgens voldoende hoog is opgetrokken, wordt een begin gemaakt met de overige 
wanden. Deze zijn in de kelderverdiepingen ook 300 mm dik en bestaan eveneens uit in situ 
beton.  

 
De verdiepingsvloeren in zowel de kelder als de hoogbouw bestaan uit prefab 

elementen, nl. breedplaatvloeren (800 elementen) (bijlage 7), (detail 1). De uitkragende 
vloerdelen worden ter plaatste gestort (detail 4). De wanden van de scheve torens, op de 
stramienlijnen A, F, 1 en 6, zijn boven het maaiveld opgebouwd via het assemblagesysteem. 
Deze bestaan uit prefab wandelementen van beton, sterkteklasse B65 ( 384 elementen). In 
een aantal elementen zijn raamopeningen (afbeelding 19.1).  

 
Prefab wanden zijn hier 

geschikt, omdat het zeer lastig is 
scheve wanden te bekisten en het 
repetitie-effect vrij groot is. Speciale 
aandacht moet worden besteed aan 
zowel de horizontale als de verticale 
voegen tussen de elementen. De 
horizontale verbinding (voegen) 
moet namelijk goed de verticale 
krachten kunnen overbrengen naar 
het onderstaande element. De 
verticale verbinding moet namelijk 
de horizontale krachten goed naar 
het er naast staande element kunnen  
overdragen.    afbeelding 19.1. principe prefab wandelement  
 
 

Als gevelpanelen zijn vervolgens zinken platen op de bouwplaats bevestigd. Deze 
gevelbekleding wordt aangebracht met behulp van hefsteigers (zie bijlage 6.2). In de 
gevelopeningen zijn aluminium kozijnen toegepast. De opbouw van de gevels wordt in de 
volgende paragraaf verder toegelicht.   
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19.4 Gevel 

Bij het aanbrengen en onderhouden van de gevelpanelen treedt een aantal 
uitvoeringstechnische problemen op. De gevel moet vanzelfsprekend overal en altijd 
bereikbaar zijn. Dit aspect speelt vooral een rol bij de gevels die door de scheve vorm van het 
gebouw niet direct vanaf boven of beneden bereikbaar zijn. Uit figuur 13.1, het zuid-oost 
aanzicht, blijkt duidelijk dat de gevelindeling een complexe situatie met zich meebrengt. Bij dit 
gebouw zijn een aantal verschillende soorten gevels toegepast. Hierdoor is het lastig alle 
gevels te bereiken en moeten er speciale voorzieningen worden getroffen. In de bijlage is in 
tabel 6.1 een overzicht weergegeven betreffende de bereikbaarheid van alle gevels. Deze is 
hieronder toegelicht.  
 

 De gevelpanelen voor de scheve wanden,  
oppervlak A en B, worden vanwege te grote toleranties niet 
in de fabriek aangebracht. Zinken platen worden met 
roestvrij stalen hoekjes door de isolatie aan de prefab 
betonelementen bevestigd. Deze worden op de bouwplaats 
aangebracht met behulp van hefsteigers. Deze worden 
evenwijdig aan de gevel verankerd. Aan deze hefsteigers 
hangt een platform, waarvandaan de gevelpanelen 
bevestigd worden. Voor meer informatie betreffende deze 
hefsteigers wordt naar bijlage 6.2 verwezen.  

 
Daar waar de kern ook als gevel (oppervlak C, D 

en E) functioneert, worden ook zinken platen toegepast. 
Deze worden eveneens op de bouwplaats aangebracht. 
Oppervlak C kan direct vanaf de torenkraan bereikt 
worden. Aan de hijskabel komt als hulpconstructie een 
soort vork (contragewicht nodig) te hangen, waarop een 
platform is aangebracht (zie bijlage 6.3). Dit geheel wordt 
vervolgens aan de betonwand bevestigd. Vanaf dat 
platform worden vervolgens de zinken platen bevestigd. 
Geveloppervlak D kan vanaf de verdiepingsvloeren           afbeelding 19.2 zuid –oost gevel 
gemakkelijk bereikt worden. Via een uitkraging kunnen de 
zinken platen daar worden aangebracht. Oppervlak E kan 
gemakkelijk vanaf het maaiveld bereikt worden. Daar 
kunnen dan de zinken platen met behulp van de eerder 
genoemde hefsteigers worden bevestigd. De hefsteigers 
staan in dit geval evenwijdig aan gevel B en steunen af op 
een verticaal element. Het principe van de bevestiging van 
de gevelbekleding is in bijlage 7 weergegeven.  
                       afbeelding 19.3 principe F en H 

De gevels F, G, H en I van de schuine torens 
bestaan elk uit een rechte “normale“ verticale pui. Deze ligt 
aan beide zijden 2 meter terug, waardoor een buiten-             
ruimte (balkon) wordt gecreëerd. Hier kunnen kozijnen en 
glas voor ramen deuren gemakkelijk van binnenuit worden  
aangevoerd. Deze worden dan vanaf het balkon bevestigd.  
Deze indeling is in afbeelding 19.3 en 19.4 te zien. In het 
midden van de verdieping staat de woningscheidende 
wand.                                          afbeelding 19.4 principe G en I  
 
 
 
 
 
 
 
 



Sander Put 

TUE - B - CO 79

19.5 Bekisting  

Nog altijd wordt de kern in het werk gestort om de vereiste stijfheid en stabiliteit van het  
gebouw te realiseren, want verbindingen tussen prefab betonelementen zijn hiervoor nog niet 
voldoende stijf. Om de totale productietijd te kunnen verkorten moet de productie van de kern 
onafhankelijk zijn van de productie van de verdieping. Daarom wordt ook bij dit project een 
zelfklimmende bekisting (ACS-G) toegepast om te kern te vervaardigen. Aan de binnenzijde 
van de kern blijft zo voldoende ruimte vrij om de vloeren te realiseren (G = galg). Een 
torenkraan is niet meer nodig voor de verticale verplaatsing van de bekisting, want deze 
wordt via een hydraulisch systeem voort bewogen. De kraan kan dan bij andere 
werkzaamheden ingezet worden. Klimmen is mogelijk bij alle weersomstandigheden. Nadat 
de wanden enkele verdiepingen zijn gestort, kunnen de vloeren op traditionele wijze in de 
kern worden gestort.   
 

Zo’n klimbekisting is een bijzondere vorm van een wandbekisting. Deze methode 
wordt vooral bij hoge en slanke gebouwen toegepast. Met een klimbekisting kan namelijk 
sneller worden gewerkt dan met een traditionele wandbekisting, want het is mogelijk om 
verdieping na verdieping betonwanden te maken zonder dat dit proces moet worden 
onderbroken om eerst vloeren te maken. De bekisting steunt daarbij op het al verharde beton. 
In 3 tot 5 dagen, de cyclustijd, wordt een verdieping verwezenlijkt. Zijn voorzieningen zoals 
sparingen aangebracht, dan kan er betonspecie worden gestort en na het ontkisten staat de 
volgende verdieping van de kern. Het werken aan een klimbekisting geschiedt altijd ca. 8 a 12 
meter hoger dan de daaronder liggende vloer (2 a 3 verdiepingen), door het volume van de 
bekisting. De voortgang van de kernen gaat meestal in hetzelfde tempo als de naastgelegen 
vloeren. De productiestappen per cyclus zijn als volgt: 
 
1. bekisting lossen;  
2. bekisting verticaal verplaatsen; 
2a. Ophangschoen plaatsen; 
2b. Klimvoorziening doorschuiven 
2c. Klimmen kist; 
3. plaatsen stelbekisting; 
4. voorzieningen maatvoeren; 
5. voorzieningen plaatsen; 
6. wapening aanbrengen;  
7. plaatsen sluitbekisting; 
8. beton storten.                                                           afbeelding 19.5: 3D - model ACS- G  
 
 

 
afbeelding 19.6: werkwijze ACS - G (Automatic Climbing System - Galg) 

 
 

 



Sander Put 

TUE - B - CO 80

19.6 Torenkraan 

Het spreekt voor zich dat bij de bouw van een toren van deze omvang een torenkraan 
onmisbaar is. Deze kan op twee plaatsen worden neergezet, nl. naast de toren: een 
vrijstaande torenkraan of op de kern: een kernkraan. Deze laatste optie is in Amerika vrij 
gebruikelijk. In Nederland daarentegen is een vrijstaande torenkraan vaker in beeld. Een 
vrijstaande kraan bereikt in drie fasen zijn hoogste punt. Twee keer wordt deze dan tijdens de 
bouw met 40 m opgetopt en is op een tweetal punten aan het gebouw verankerd. De 
kernkraan blijft even groot en zal met het gebouw de hoogte in gaan. Rekening moet daarbij 
worden gehouden met de windsnelheid. Is deze te groot, dan is er sprake van windverlet en 
ligt het werk stil.  
 

Een torenkraan is nodig voor het op zijn plaats brengen van zowel materiaal als 
materieel. Vooral in de ruwbouwfase is de druk op de capaciteit van de torenkranen hoog. In 
het eerste geval wordt gedacht aan het hijsen van de breedplaatvloeren, prefab wand 
elementen en prefab trappen. Ook moeten wapeningsnetten en gevelbekleding met behulp 
van een torenkraan op hun plaats worden gebracht. Tenslotte worden materialen voor de 
afbouw zoals kozijnen en gasbetonblokken en ander bouwmateriaal naar de plaats van 
bestemming gehesen. Verder wordt de torenkraan gebruikt voor verplaatsing van materieel. 
Zo moet de betonpomp op de klimbekisting steeds om de twee verdiepingen hoger worden 
geplaatst. Als de ruwbouw is voltooid moet de kraan de zelfklimmende bekisting verwijderen. 
Ook bij de opbouw en afbraak van de bouwlift (personen- en goederenlift) is het gebruik van 
een kraan onmisbaar.  

 
Om de kranen te ontlasten zijn alternatieve transportmiddelen ingezet. Een 

betonpomp zorgt voor een snellere en meer constante aanvoer van betonspecie dan met 
kubels, waarbij een torenkraan nodig zou zijn. Vooral het gebruik van kubels voor aanvoer 
naar hogere niveaus duurt te lang met een torenkraan. Ook de zelfklimmende kernkist 
(paragraaf 19.5) beperkt het aantal hijshandelingen aanzienlijk. Deze kist verplaatst zonder 
kraan naar de volgende verdieping. 

 
Het spreekt voor zich dat de hijstijd langer wordt, 
naarmate het gebouw hoger wordt. De 
hijssnelheid is circa 1m/s. De hijscapaciteit van 
een kraan is bepalend voor de bouwsnelheid en 
wordt aangegeven in tonmeter (tm). De maximale 
massa van de elementen is afhankelijk van de 
kraancapaciteit. Deze bedraagt bij een gieklengte 
van 40 m 15 ton. Het spreekt voor zich dat bij een 
langere gieklengte de capaciteit kleiner wordt. 
Voor meer informatie van de toe te passen torenkraan         afbeelding 19.7 torenkraan 
wordt naar bijlage 6.4 verwezen. Een betonnen  
gevelelement weegt:      
 
m = 25 * 0,3 * 5 * 3 = 112,5 kN  m = 11,25 ton.  
 
Bij een giek van 40 m is de kraancapaciteit  
11,25 * 40 = 450 tm.  

 
Aan de hand van de geschatte bouwtijd 

van een verdieping van de ruwbouw in de volgende 
paragraaf wordt bepaald of er 1 dan wel 2 kranen 
op deze bouwplaats nodig zijn. Vanaf een gevel is 
het niet mogelijk met deze kraan het gehele 
vloeroppervlak te bereiken. 1 torenkraan zou 
daarvoor centraal in het gebouw moeten staan. 2 
torenkranen naast het gebouw kunnen daaren-
tegen gemakkelijk wel het gehele oppervlak 
bestrijken. Daarbij is het natuurlijk onhandig als ze 
elkaar in de weg staan.        afbeelding 19.8: plaatsing torenkranen 
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19.7 Bouwtijd  

Elke projectfase, behalve de gebruiksfase, mag zo kort mogelijk duren. De bewerkingstijd is 
de tijd die nodig is om een werkzaamheid uit te voeren. Als zo’n werkzaamheid meerdere 
malen wordt herhaald spreekt men over de cyclustijd. De intervaltijd is de tijd tussen de start 
van twee werkzaamheden (1. plaatsen wanden, 2. plaatsen vloeren) als deze niet direct 
achtereenvolgend plaats kunnen vinden. Het harden van de druklaag van de vloer duurt 
namelijk minimaal drie dagen. De bouwtijd worden uitgedrukt in werkbare dagen (8 uur per 
dag, 5 dagen per week) die in tijdschema’s op een werk- of bouwschaal worden uitgezet.  
 

Nu wordt een schatting gemaakt van de bouwtijd van de ruwbouw aan de hand van 
de bouwtijd van een verdieping. Aangenomen wordt dat de materialen en elementen reeds op 
de bouwplaats aanwezig zijn. De berekende tijd is in dit geval die tijd die nodig is om een 
element vanaf de tussenopslag of vanaf de vrachtwagen op zijn plaats te bevestigen. De 
cyclustijd wordt als voorbeeld berekend op de 9e verdieping. De kern is voltooid tot en met 
verdieping 10 en de delen daaromheen tot en met verdieping 8. Nu wordt de bouw van de 
volgende laag besproken. Er wordt gestreefd naar een bouwsnelheid c.q. cyclustijd van 1 
verdieping per week. In dit geval is gebruik gemaakt van één torenkraan. Uit deze gegevens 
kan opgemaakt worden of er niet meer torenkranen aanwezig moeten zijn. De bewerkingstijd 
is terug te vinden in bijlage 6.5. De werkzaamheden van de ruwbouw bestaan uit de volgende 
activiteiten:  

 
-a. het storten van de kern; 
-b. het plaatsen van de prefab wandelementen; 
-c. het aanbrengen van de breedplaatvloeren; 
-d. het aanbrengen van de hoedliggers; 
-e. het storten van de uitkragende vloer; 
-f. het plaatsen van de prefab trapelementen.        

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
afbeelding 19..9a fase 1: kern 10, vloer 8                    afbeelding 19.9 b fase 2: kern + 1, gevel + 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

afbeelding 19..9c fase 3: vloer + 1                               afbeelding 19.9d fase 4: uitkraging vloer 
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Vervolgens is een totaalbeeld op te maken. Een torenkraan is voor deze 
werkzaamheden niet onmisbaar. De totale tijd dat deze in gebruik is, is in afbeelding 19.10a 
en 19.10b weergegeven en is afgeleid uit bijlage 6.5. Hierin staan de bouwtijden aangegeven 
voor elke handeling afzonderlijk. Elke dag bestaat uit 8 werkbare uren. Deze zijn met behulp 
van de zwarte strook weergegeven. Rood geeft de bewerkingstijd aan. De blauwe kleur geeft 
aan wanneer een torenkraan nodig is voor de betreffende werkzaamheid.  

 

  afbeelding 19.10a: werktijd 1 torenkraan                      afbeelding 19.10b: werktijd 2 torenkranen 
 

Uit bovenstaande schema’s is te concluderen dat met één kraan een cyclustijd van 
6,5 en met twee kranen een cyclustijd van 5 werkdagen voor de ruwbouw gehaald kan 
worden. De geschatte bouwtijd met één kraan is 1,2 weken * 35 verdiepingen: 42 weken. De 
geschatte bouwtijd met twee kranen is één verdieping per week: 35 weken. Eén kraan zal de 
gehele tijd in gebruik zijn. Als twee kranen worden gebruikt, kunnen twee hijswerk-
zaamheden tegelijkertijd worden gedaan. Ze zouden ieder echter een leeglooptijd van 11 uur 
hebben, omdat er op woensdag geen werk is. Doordat bij twee kranen leegloop ontstaat in 
tegenstelling tot bij één kraan, is de effectiviteit bij twee torenkranen een stuk lager. 

 
Door de verhardingstijd van de druklaag van de vloeren en de beton in de gaines van 

minimaal drie dagen ontstaat er namelijk nauwelijks tijdwinst bij twee kranen. Als twee 
torenkranen elkaar in de weg staan, heeft de hoogste kraan altijd voorrang, waardoor ook nog 
eens wachttijdverlies optreedt. Als de huur 1000 euro per dag kost, is deze bij één kraan 7 * 
42 * 1000 = 294000 euro. Bij twee kranen is de huurprijs 7 * 35 * 2 = 490000 euro. Met 2 
torenkranen kan de woontoren twee maanden sneller worden opgeleverd, maar de 
meerkosten daarvoor zijn 490/ 294 = 1.67 ->  67% hoger dan bij het gebruik van 1 kraan. Dit 
staat niet in verhouding met maar twee maanden kortere bouwtijd. Omdat ook de huurkosten 
dus niet onbelangrijke rol spelen, zonder dat de tweede kraan een grote meerwaarde 
oplevert, is het dus duidelijk dat een tweede torenkraan inefficiënt en overbodig is. Ook de 
meerkosten van twee keer zoveel arbeiders voor een tweede kraan is een niet overbodige 
factor. Dus wordt bij dit project één torenkraan gebruikt. Deze kraan staat centraal op de kern 
waarvandaan met een giek van 40 m de gehele toren bereikbaar is.  
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19.8 Veiligheids- en Gezondheidsplan 

Werken in de (ruw)bouw vindt meestal niet plaats zonder risico’s. Er wordt daar bij een grote 
aanslag gepleegd op de gezondheid van bouwvakkers. Door grote fysieke belastingen staat 
het beroep bekend als lichamelijk zeer zwaar. Nu is tegenwoordig niet alleen het gebouw 
belangrijk, maar ook hoe dit “aangenaam” gerealiseerd wordt. Ook bij dit project moet daarom 
voldoende aandacht besteed worden aan arbeidsomstandigheden. In de loop der jaren is er 
steeds betere wetgeving tot stand gekomen met als doel betere humanisering van de 
arbeidsomstandigheden op de bouwplaats. Hiervoor is het Veiligheids- en Gezondheidsplan 
(V&G-plan) bedacht. Bij dit project is er echter geen sprake van projectspecifieke problemen. 

 
Bouwen wordt vanuit deze context gezien als het organiseren van goede 

arbeidsomstandigheden. Voor de Nederlandse bouwwereld is de Richtlijn “Veiligheid en 
Gezondheid op het Werk” (Kaderrichtlijn) en de daaruit voortkomende Richtlijn “Tijdelijke 
mobiele bouwplaatsen” (TMB) van groot belang. Deze laatste richtlijn heeft geleid tot het 
Bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet, 1983). Sinds 1990 is via deze wet 
vastgelegd dat het veiligheids-, gezondheids- en welzijnsaspect van de arbeider niet mag 
worden verwaarloosd. De werknemer moet hierbij niet langer worden beschouwd als een te 
beschermen object, maar als een volwaardig en zelfstandig drager van rechten en plichten.  
 

Het Bouwprocesbesluit is in de praktijk op te splitsen in drie documenten: de 
kennisgeving, het V&G-plan en het dossier. Het gaat hierbij om de afspraken en maatregelen 
in deze papieren. Ter kennisgeving moet de opdrachtgever het bouwwerk melden aan I-SZW 
Dienst voor Inspectie en Informatie van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, indien de voorwaarden voor bouwtijd, arbeidsdagen en/ of risico’s van 
kracht zijn. Voor elk werk waarvoor een kennisgeving is vereist, dient een V&G-plan 
opgesteld te worden. Het dossier dient tenslotte als informatiebron voor het onderhoudsplan.  
   

Het V&G-plan is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en 
actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Per fase van planontwikkeling van het 
gehele gebouw moet er steeds meer informatie beschikbaar komen. Van belang is dat er voor 
aanvang van de desbetreffende werkzaamheden in de uitvoeringsfase een analyse op 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s en daarmee samenhangende of samenvallende overige 
werkzaamheden moet plaatsvinden. De resultaten daarvan inclusief de te treffen maatregelen 
moeten in dit plan worden vastgelegd. De inhoudsopgave van het V&G-plan moet minimaal 
de volgende onderdelen bevatten: 

 
a. Een beschrijving van het te maken werk; 
b. Een overzicht van wie bij de totstandkoming van het werk op de bouwplaats 

betrokken zullen zijn; 
c. De naam van de Arbo-coördinator voor de ontwerpfase; 
d. De naam van de Arbo-coördinator voor de uitvoeringsfase; 
e. een inventarisatie en evaluatie van de gevaren overeenkomstig artikel 4 van de 

Arbowet; 
f. de wijze waarop uitvoering zal worden gegeven aan de samenwerking van 

werkgevers op de bouwplaats, welke voorzieningen daartoe zullen worden getroffen 
en op welke wijze op die voorzieningen toezicht zal worden uitgeoefend; 

g. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de samenwerking tussen werkgevers 
en werknemers op de bouwplaats en de wijze waarop voorlichting en onderricht van 
deze werknemers plaatsvindt. 

 
In de ontwerpfase moeten in ieder geval de gegevens vermeld onder a, c, en e in het V&G-
plan staan. Het V&G-plan wordt vervolgens gesplitst in het V&G-plan Ontwerp en het V&G-
plan Uitvoering. Dit ontwerpplan dient deel uit te maken van het bestek. Ook moet er een 
overzicht van de bouwactiviteiten per periode en de bijbehorende taak- en risicoanalyse 
worden gemaakt. Daarnaast moet er per bouwactiviteit en bouwfase een inventarisatie van 
de knelpunten en maatregelen worden gemaakt. Omdat er gedurende de afbouw nog meer 
partijen op de bouwplaats aanwezig zijn, is dan zeker een goede regeling voor de veiligheid 
en gezondheid van de werknemers noodzakelijk.  
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19.9 Onderhoudsplan 

Het spreekt voor zich dat bewoners vanaf het moment van oplevering geen te grote 
achteruitgang dulden qua comfort van hun woongenot. Ze willen graag wonen in een 
gezonde en aangename omgeving. Na oplevering dient het bouwwerk daarom onderhouden 
te worden. Hierdoor worden prestaties van bouwmaterialen in stand gehouden. Het gebouw 
wordt namelijk gedurende de gebruiksfase blootgesteld aan klimaatsinvloeden en slechte 
invloeden uit de omgeving zoals biologische aantasting of vandalisme. Er kan ook brand 
optreden, dus moeten blusvoorzieningen (sprinklerinstallaties) in het gebouw aanwezig zijn.  

 
Dus moet er tijdens de ontwerpfase ook een onderhoudsplan worden opgesteld. Dit 

plan bevat het geheel van alle technische en organisatorische acties, die er toe dienen een 
gebouw in een technische staat terug te brengen of te behouden, waardoor het gedurende 
een bepaalde gebruiksperiode functioneel en technisch kan blijven voldoen aan het 
programma van eisen. Het gebouw zal steeds aan de technische eisen van de normen 
moeten blijven voldoen. Er bestaan veel soorten onderhoud, zoals onder meer gepland en 
klachten onderhoud. Onderdelen kunnen partieel hersteld worden of eventueel vervangen 
worden. De constructie zal tijdens de gebruiksfase niet vervangen hoeven worden.  

 
Bij het onderhouden van de gevelpanelen en het wassen van de ramen treedt bij dit 

ontwerp ook een aantal specifieke uitvoeringstechnische problemen op. Een gebroken 
gevelpaneel moet ten allen tijden kunnen worden vervangen. Dit kan op een aantal manieren 
gebeuren. Het wassen van de ramen aan de buitenzijde kan eveneens op verschillende 
manieren gebeuren. Voor de aanduiding van de verschillende geveldelen wordt naar 
paragraaf 19.4 verwezen. In bijlage 6.1 is hiervan een overzicht te zien.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
afbeelding 19.11a: raam in kern       afbeelding 19.11b: ramen in het betonelement 
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Bewoners kunnen de ramen in de verticale wanden F, G, H en I (figuur 19.3 en 19.4) 

aan zowel de buitenzijde als de binnenzijde zelf wassen. Dus is in dit geval geen 
glazenwasinstallatie met bijbehorende voorzieningen (rails) nodig. Een gebroken ruit kan in 
dit geval ook probleemloos van binnenuit worden vervangen. Deze moet wel kleiner zijn dan 
de afmetingen van de lift. 

 
Doordat zowel in de kern (deel C, D en E) als in de gevels A en B overal de 

mogelijkheid aanwezig is een raam naar de binnenzijde te openen, zijn de ramen aan de 
buitenzijde van binnenuit bereikbaar. Het glas kan dan gewassen worden door of de 
bewoners zelf of als ze dit te gevaarlijk vinden door professionele glazenwassers. Als 
valbeveiliging dient hiervoor wel op heuphoogte een borstwering worden geplaatst. Het is de 
vraag of deze methode verantwoord is en geaccepteerd wordt door de Arbo-wetgeving. In dit 
geval kan een gebroken ruit ook van binnenuit zonder problemen worden vervangen.  

 
Als tweede optie voor de gevels van de kern en de scheve torens kan gedacht 

worden aan zelfreinigend glas. Aan de buitenzijde de glazen wassen is dan niet meer nodig: 
het glas wast zich zelf. Het is opgebouwd uit een gewone ruit met een speciale coating aan 
de buitenkant. Blootgesteld aan daglicht zorgt deze voor een tweeledige chemische reactie. 
Ten eerste wordt al het organische vuil afgebroken en ten tweede kan het water een laagje 
op het glas vormen, waardoor het losgemaakte vuil wordt weggespoeld. Een nadeel is echter 
dat deze werking na 10 jaar minimaal zal zijn, waardoor dit glas al snel vervangen zal moeten 
worden. Ook heeft dit speciale glas een hoge prijs.  

 
Als derde optie kan gedacht worden aan een platform dat met behulp van een kraan 

op het dak kan worden bevestigd aan rails die in de kern (C en D) en evenwijdig aan de 
scheefstand in de gevels A en B zijn aangebracht. Deze rails zijn in dit geval nodig, omdat de 
gevel scheef staat. Dit platform beweegt zich vervolgens langs de gevel, waardoor de ramen 
en gevelpanelen op elke verdieping bereikbaar zijn. Zo kunnen eenvoudig de ramen 
gewassen worden.  

 
Een gebroken ruit of gevelpaneel kan gemakkelijk worden vervangen. Een plaat op 

de geveldelen A en B kan worden vervangen met behulp van het platform dat ook voor het 
glazen wassen wordt gebruikt. Dit kan ook van binnenuit worden vervangen. Een gevelpaneel 
op gevel C kan worden vervangen met behulp van een hoogwerker. Een zinken plaat op 
gevel D kan worden vervangen met een mobiele kraan. Voor de vervanging van een 
gevelpaneel op gevel E is een torenkraan noodzakelijk.  

 
 
 

 

 

 

 

afbeelding 19.12 principe glazenwasinstallatie gevel 
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20 Uitvoer 

20.1 Maquette 

afbeelding 20.1 maquette D.O. (1:500) 

20.2 Tekeningen  

 
Aanzichten 

 
Plattegronden 

 
Doorsneden 
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21 Terugkoppeling naar ontwerp F. Houben 2 

21.1 Conclusies 

In dit project heb ik getracht geen “standaard” hoogbouwproject te ontwikkelen. 
Nadruk moest hierbij liggen op het creëren van een aantrekkelijk en interessant constructief 
ontwerp in beton met grote excentriciteiten over de gehele hoogte. Bij hoogbouw is de 
constructie niet onbelangrijk. Duidelijk is gebleken dat bij hoogbouw de constructie niet wordt 
bepaald door de architectuur maar juist andersom. Uit het vooronderzoek blijkt dat een 
verticale kern noodzakelijk is voor de stabiliteit. Niet de sterkte, maar de stabiliteit en stijfheid 
zijn nu maatgevend. Naast windbelasting ontstaat door de scheefstand ook een horizontale 
component als gevolg van de verticale belasting. Ook worden bij een scheefstaande toren 
trekkrachten bij de fundering niet alleen door de wind veroorzaakt ook de horizontale krachten 
moeten voor evenwicht naar de fundering worden afgedragen. Deze moeten daarom naast 
de windbelasting ook opgenomen worden door een verticale element: de kern. Doordat de 
horizontale krachten uiteindelijk door in tegengestelde richting staande scheve elementen 
geheel worden opgeheven, wordt torsie in de kern voorkomen. De schijfwerking van de 
verdiepingsvloeren zorgt namelijk voor de overdracht van horizontale component. In plaats 
van trek vind nu in de gehele fundering druk plaats. Zo is uiteindelijk ook voor deze 
woontoren een degelijk en logisch constructief ontwerp verwezenlijkt. De constructie is 
voldoende stijf, sterk en stabiel. 

 
Uitvoeringstechnisch zijn juist bij deze woontoren een aantal zaken bijzonder 

interessant. Het kostenplaatje zal vrij hoog zijn door de unieke gebouwvorm. De bouwtijd is 
hierdoor ook langer dan een standaard hoogbouwproject van deze orde. Door de scheefstand 
is het aanbrengen en het onderhoud van de gevels een stuk complexer. Een aantal vloeren 
en gevels hebben geen rechthoekige vorm. Ook dit gebouw kan met de huidige stand van 
zaken eenvoudig gerealiseerd worden.  

 
Omdat ik mij geen beperking door kosten wilde laten opleggen is hier nauwelijks 

aandacht aan besteed. Ik heb daarentegen mijn creativiteit in dit gebouw volledig kunnen 
benutten. Na afloop van het ontwerpproces heb ik veel opgestoken over het gedrag van 
beton als constructiemateriaal in hoogbouw.   

 
De uitdaging was een kwalitatief hoogwaardige woontoren in scheve hoogbouw te 

ontwerpen op basis van de reeds bestaande stedenbouwkundige en architectonische 
gedachte. Uit de praktijk blijkt dat grote excentriciteiten bij deze bouwvorm zeer lastig 
toepasbaar zijn. Uit de combinatie van een verticale kern met een aantal scheefstaande 
elementen is uiteindelijk een unieke woontoren ontstaan. Deze is als het ware opgebouwd uit 
de twee schoorstenen: de Lange Jan en de Lange Lies. Ze omarmen elkaar en dansen om 
de kern. Daarnaast is de vorm van een koeltoren duidelijk herkenbaar. Zo wordt het 
mijnverleden van Heerlen niet vergeten. Dus kan hieruit worden geconcludeerd dat uit het 
oorspronkelijke architectonisch concept een geslaagd alternatief ontwerp van een hoge 
kwaliteit is gerealiseerd. Duidelijk komt naar voren dat in de woontoren door alle scheve 
elementen samen met de kern één geheel wordt gevormd. Doordat de woontoren hoog 
boven de bestaande bebouwing uitsteekt, neemt deze stedenbouwkundig eveneens een 
belangrijke positie in. Zowel in het heden als in het verleden vormen de Lange Jan en Lange 
Lies een goede relatie met hun omgeving. Vormtechnisch geeft deze woontoren een sterke 
verwijzing naar dit steenkooltijdperk. 
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21.2 Aanbevelingen 

Duidelijk blijkt dat de kleinste scheefstand annex excentriciteit een ongunstige invloed 
heeft op het constructief gedrag van hoogbouw. Niet alleen ten gevolge van de wind, maar 
ook ten gevolge van het eigen gewicht treden dan horizontale krachten op. Voor een 
aangenaam gebruik moet de horizontale verplaatsing als gevolg hiervan zo klein mogelijk 
zijn. Omdat een scheve toren niet in staat is zijn eigen stabiliteit te verzorgen, dient er altijd 
verticaal een voldoende stijf element aanwezig te zijn: de kern. Voorkomen worden dat deze 
kern belast wordt op torsie. Er moet namelijk geen extra horizontale belasting gecreëerd 
worden dan alleen de windbelasting.  

 
Terwijl architectonische echter een scheef gebouw dus een interessanter beeld op 

levert, weegt dit niet op tegen de extra constructieve problemen. Omdat vooral bij hoogbouw 
zeer grote krachten optreden, speelt de constructie een overheersende rol bij het 
architectonisch ontwerp. Bij een logisch constructief ontwerp moet de verticale belasting op 
een eenvoudige manier naar de fundering worden geleid. Het spreekt voor zich dat de 
werking van de zwaartekracht niet vergeten kan worden. De constructieve elementen moeten 
voldoende capaciteit bevatten voor de afdracht van de krachten. In plaats van constructieve 
problemen creëren moeten deze juist problemen worden opgelost. Grote excentriciteiten 
moeten bij hoogbouw daarom zo veel mogelijk worden voorkomen.  
 

Bij hoogbouw moet het verticale transport altijd goed zijn geregeld. Omdat vanuit een 
centraal punt in de plattegrond een verdieping bereikbaar moet zijn, wordt dit vaak in de 
centrale kern geplaatst. Zo worden de integratie van constructie en functionaliteit optimaal 
benut.  
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1 Vormstudie 
 
Keuzemogelijkheden 
 
optie 0: het ontwerp van F. Houben; 
optie 1: twee verticaal naast elkaar geplaatste torens; 
optie 2: twee in scheefstand naast elkaar geplaatste rechte torens; 
optie 3: één rechte toren met één geknikte toren; 
optie 4: twee verticale torens met scheefstand vanaf halve hoogte; 
optie 5: twee scheve torens met daarop verticaal geplaatste torens vanaf halve hoogte; 
optie 6: twee scheve vanaf halve hoogte geknikte torens; 
optie 7: één rechte toren met scheefstand vanaf halve hoogte en één scheve toren met recht   
            stuk vanaf halve hoogte; 
optie 8: twee scheefstaande in elkaar gedraaide torens. 
 
--   = zeer negatief, voldoet helemaal niet aan verwachtingspatroon 
-    = negatief, degradatie, bestaand beeld verslechterd 
0   = neutraal, normaal, voegt niets toe en/ of breekt niets af aan bestaand beeld 
+   = positief, meerwaarde voor omgeving 
++ = zeer positief, uniek gebouw 
 
uitgangspunten 
 
herinnering aan mijnbouwverleden 
Twee slanke torens (Lange Jan en Lange Lies) 
Grote excentriciteiten (vallende/ dansende torens) 
Gebouw van minimaal 70 meter hoog 
Gebouw met eigen identiteit 
Woningen en detailhandel 
Goede relatie met plein en schouwburg (passend in straatbeeld, passend in stadsbeeld) 
Constructief interessant ontwerp 
Architectonisch interessant ontwerp 
Functionele organisatie plattegrond; 
Functionaliteit, cultuur en beleving; 
Sculpturale kracht en artistieke toevoeging; 
 
criteria 
 
Verticaal transport  
Samenspel twee torens 
Gevelbeeld 
Afwisseling 
Grensverleggend 
Excentriciteit 
Slankheid 
Uiting 2 torens in een gebouw 
Aantrekkingskracht  
Verbinding tussen torens 
Uitdaging op constructief gebied 
Gebouw als kunstobject  
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1.1 Optie 0:  

Ontwerp van F. Houben 
 
Verticaal transport  
 
-Liftschacht en trappenhuis centraal in 
plattegrond: zeer positief 
-Niet alle verdiepingen worden direct 
bereikt: loopbruggetjes nodig: negatief   
-aparte leidingschachten voor elke toren: 
zeer negatief 
 
Samenspel twee torens 
 
-een toren leunt tegen de ander aan: 
goede samenwerking: positief 
 
Gevelbeeld 
 
-in breedterichting verschillende 
gevelbeelden: positief 
 
Afwisseling 
 
- van alle kanten zijn twee torens duidelijk 
zichtbaar: positief 
- gevarieerd beeld als je om het gebouw 
loopt:positief  
- slechts 2 scheve delen: negatief 
 
Grensverleggend 
 
- excentriciteiten op halve hoogte in een 
richting: positief 
- centrale kern met wanden: negatief  
- hoogbouw bestaat uit 2 delen: positief 

Excentriciteit 
 
- excentriciteit over halve hoogte: positief  
- excentriciteit slechts in een richting: 
negatief  
- excentriciteit in beide torens: positief 
 
Slankheid 
 
- twee vierkante torens: positief 
- geen verjonging over de hoogte: negatief 
- ruimte tussen torens aan de top en op 
het maaiveld: positief 
 
Uiting 2 torens in een gebouw 
 
- 2 torens vormen samen een gebouw: 
positief 
 
Aantrekkingskracht  
 
- Torens hebben een verschillende 
hoogte: positief 
- excentriciteiten in beide torens: positief 
 
Verbinding tussen torens 
 
- Loopverbinding in gebouw op halve 
hoogte: positief  
- geen constructieve verbinding op 
maaiveld en aan de top: negatief 
- alleen halverwege een constructieve 
koppeling: negatief  
- loopbruggen van de ene naar de andere 
toren: positief  
 
Uitdaging op constructief gebied 
 
- Excentriciteiten : positief 
- koppeling torens op halve hoogte: 
positief 
-kernen: positief 
-wanden: negatief 
 
Gebouw als kunstobject  
 
-Torens zijn niet even hoog: positief 
-excentriciteit halverwege: positief  
-excentriciteiten slechts in één richting: 
negatief 
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1.2 Optie 1:  

Twee rechte torens 
 
Verticaal transport 
 
-liftschacht en trappenhuis centraal in 
plattegrond: zeer positief 
-aparte leidingschachten voor elke toren: 
zeer negatief 
  
Samenspel twee torens 
 
-Twee los naast elkaar staande torens: 
geen samenwerking: negatief 
 
Gevelbeeld 
 
-in breedterichting hetzelfde gevelbeeld: 
negatief 
 
Afwisseling 
 
- van alle kanten zijn twee torens duidelijk 
zichtbaar: positief 
- weinig gevarieerd beeld als je om het 
gebouw loopt: negatief 
-geen scheve delen: zeer negatief 
 
Grensverleggend 
 
- geen excentriciteiten: negatief  
- kernen met wanden: negatief  
- hoogbouw bestaat uit 2 aparte torens: 
negatief 
 
 
 

 
 
Excentriciteit 
 
-geen excentriciteit over in beide torens: 
zeer negatief 
 
Slankheid 
 
-Twee vierkante torens: positief,  
- geen verjonging over de hoogte: negatief 
 
Uiting 2 torens in een gebouw 
 
-2 torens staan los naast elkaar, lijken 2 
gebouwen ipv een: negatief 
 
Aantrekkingskracht  
 
-Torens zijn beide even hoog: negatief 
-de torens gaan kaarsrecht omhoog: 
negatief 
-geen vierkante plattegrond: positief 
 
Verbinding tussen torens 
 
-geen loopverbinding in gebouw: negatief 
-geen constructieve verbinding: zeer 
negatief 
 
Uitdaging op constructief gebied 
 
-Geen excentriciteiten: negatief  
-geen koppeling torens: negatief  
-kernen: positief  
-wanden: zeer negatief 
 
Gebouw als kunstobject  
 
-Torens zijn even hoog: negatief  
- geen excentriciteit: negatief 
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1.3 Optie 2:  

Twee scheve torens 
 
Verticaal transport 
 
-liftschacht en trappenhuis centraal in 
plattegrond: zeer positief  
-aparte leidingschachten voor elke toren: 
zeer negatief  
 
Samenspel twee torens 
 
-Twee torens werken zijdelings samen: 
positief 
 
Gevelbeeld 
 
-in breedterichting gevarieerd gevelbeeld: 
positief 
 
Afwisseling 
 
-van alle kanten zijn 2 torens duidelijk 
zichtbaar: positief  
-gevarieerd beeld als je om het gebouw 
loopt: positief  
-geen afwisseling over de hoogte: negatief  
 
Grensverleggend 
 
-excentriciteiten over de hele toren in een 
richting: positief 
-hoogbouw bestaat uit 2 delen”: positief  
-standaard constructieprincipe: negatief  
 
 
 
 

 
 
 
Excentriciteit 
 
-Excentriciteit over hele hoogte: positief – 
-excentriciteit slechts in één richting: 
negatief 
-excentriciteit in beide torens: positief 
 
Slankheid 
 
-Twee vierkante torens: positief  
-geen verjonging over de hoogte: negatief  
-gebouw bestaat duidelijk uit twee aparte 
torens: positief 
 
Uiting 2 torens in een gebouw 
 
-twee los naast elkaar staande scheve 
torens vormen samen niet duidelijk een 
gebouw: neutraal 
 
Aantrekkingskracht  
 
-Torens zijn even hoog: negatief 
-de torens staan scheef: positief 
-geen vierkante plattegrond: positief 
 
Verbinding tussen torens 
 
-loopverbinding in gebouw: positief 
-constructieve verbinding: positief 
 
Uitdaging op constructief gebied 
 
-Excentriciteiten: positief  
-maar slechts in één richting: negatief 
- koppeling torens over hele hoogte: 
positief 
 
Gebouw als kunstobject  
 
-Torens zijn even hoog: negatief  
-excentriciteit: positief  
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1.4 Optie 3:  

Eén rechte en één scheve toren 
 
Verticaal transport 
 
-liftschacht en trappenhuis centraal in 
plattegrond: positief 
-aparte leidingschachten voor elke toren: 
zeer negatief 
 
Samenspel twee torens 
 
-Een toren draait om de ander:goede 
samenwerking: positief 
 
Gevelbeeld 
 
-in breedterichting gevarieerd gevelbeeld: 
positief 
 
Afwisseling 
 
-van alle zijden zijn 2 torens duidelijk 
zichtbaar: positief  
-gevarieerd beeld als je om het gebouw 
loopt: positief  
-bij een toren afwisseling over de hoogte 
bij de andere niet: neutraal 
-rechthoekige plattegrond op maaiveld en 
op topverdieping: negatief 
 
 
 

 
 
Grensverleggend 
 
-excentriciteiten over de hele toren in twee 
richtingen: zeer positief  
-hoogbouw bestaat uit 2 delen: positief -
standaard constructieprincipe één toren: 
negatief 
Excentriciteit 
 
-Excentriciteit over hele hoogte: positief  
-excentriciteit in twee richtingen: positief  
-excentriciteit in een toren: positief 
 
Slankheid 
 
-Twee vierkante torens: positief 
-geen verjonging over de hoogte: negatief 
-gebouw bestaat duidelijk uit twee aparte 
torens: positief 
 
Uiting 2 torens in een gebouw 
 
-twee torens vormen samen één gebouw: 
positief 
-rechte toren krijgt nadruk: negatief 
 
Aantrekkingskracht  
 
-Torens zijn even hoog: negatief 
-slechts één toren staat scheef: positief  
-rechthoekige plattegrond op maaiveld en 
topverdieping: negatief 
 
Verbinding tussen torens 
 
-loopverbinding in gebouw: positief 
-constructieve verbinding: positief 
-scheve toren is constructief totaal 
afhankelijk van rechte toren: verstoring 
van evenwicht: negatief 
 
Uitdaging op constructief gebied 
 
-Excentriciteiten in twee richtingen: positief 
-koppeling torens over hele hoogte: 
positief  
-één toren draagt de andere toren: positief  
-standaardprincipe rechte toren: negatief  
 
Gebouw als kunstobject 
 
-Torens zijn even hoog: negatief  
- excentriciteit in twee richtingen: zeer 
positief 
- geen evenwichtig beeld: negatief 
- rechthoekige plattegrond op maaiveld en 
topverdieping: negatief  
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1.5 Optie 4:  

 
Verticaal transport 
 
-liftschacht en trappenhuis centraal in 
plattegrond: positief 
-aparte leidingschachten voor elke toren: 
zeer negatief 
-zowel rechte als scheve torens bereikbaar 
vanuit een schacht: positief 
 
Samenspel twee torens 
 
-tot halve hoogte twee los naast elkaar 
staande torens: geen samenwerking: 
negatief 
-vanaf halve hoogte steunen de scheve 
torens elkaar: positief +  
 
Gevelbeeld 
 
- in breedterichting tot halve hoogte 
hetzelfde gevelbeeld: negatief  
- in breedterichting vanaf halve hoogte 
gevarieerd gevelbeeld: positief  
 
Afwisseling 
 
-van alle zijden zijn 2 torens duidelijk 
zichtbaar: positief 
-gevarieerd beeld als je om het gebouw 
loopt: positief 
-onderste helft is recht, bovenste helft is 
scheef: positief 
 

 
 
Grensverleggend 
 
-Twee scheve delen vanaf halve hoogte: 
positief  
 
Excentriciteit 
 
- Excentriciteit vanaf halve hoogte: positief  
- excentriciteit slechts in een richting: 
negatief 
- excentriciteit in beide torens: positief 
 
Slankheid 
 
2 vierkante torens: positief  
-geen verjonging over de hoogte: negatief  
-gebouw bestaat duidelijk uit twee aparte 
torens: positief 
 
Uiting 2 torens in een gebouw 
 
2 torens staan los naast elkaar, lijken 2 
gebouwen ipv één: neagtief 
 
Aantrekkingskracht  
 
-excentriciteiten in beide torens: positief 
-slechts vanaf halve hoogte en in één 
richting: negatief 
-Torens zijn even hoog: negatief  
-de torens staan scheef: positief 
-geen vierkante plattegrond: positief 
 
Verbinding tussen torens 
 
-loopverbinding in gebouw: positief  
-constructieve verbinding: positief  
-nauwelijks verbinding qua plattegrond: 
negatief 
 
Uitdaging op constructief gebied 
 
-standaardprincipe rechte torens: negatief  
-Excentriciteiten vanaf halve hoogte: 
positief   
-koppeling torens vanaf halve hoogte: 
positief  
 
Gebouw als kunstobject 
 
-Torens zijn even hoog: negatief  
- evenwichtig beeld: positief 
-geen vierkante plattegrond: positief 
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1.6 Optie 5:  

Verticaal transport 
 
-liftschacht en trappenhuis centraal in 
plattegrond: positief 
-aparte leidingschachten voor elke toren: 
zeer negatief 
-zowel rechte als scheve torens bereikbaar 
vanuit een schacht: positief 
 
Samenspel twee torens 
 
-tot halve hoogte steunen de scheve 
torens elkaar +, op halve hoogte twee los 
naast elkaar staande rechte torens -  
 
Gevelbeeld 
 
-in breedterichting tot halve hoogte 
gevarieerd gevelbeeld: positief,  
-in breedterichting vanaf halve hoogte 
zelfde gevelbeeld: negatief 
 
Afwisseling 
 
-van alle zijden zijn 2 torens duidelijk 
zichtbaar : positief  
-gevarieerd beeld als je om het gebouw 
loopt: positief  
-onderste helft is scheef, bovenste helft is 
recht: positief 
 
 
 
 

 
Grensverleggend 
 
-Twee scheve delen tot halve hoogte: 
positief  
 
Excentriciteit 
 
-Excentriciteit tot halve hoogte: zeer 
positief 
-excentriciteit slechts in een richting: 
negatief  
-excentriciteit in beide torens: positief 
 
Slankheid 
 
-2 vierkante torens: positief 
-geen verjonging over de hoogte 
-gebouw bestaat duidelijk uit twee aparte 
torens: positief 
 
Uiting 2 torens in een gebouw 
 
-2 torens staan los naast elkaar, lijken 2 
gebouwen ipv één: negatief 
 
Aantrekkingskracht  
 
excentriciteiten vanaf halve hoogte in 
beide torens: zeer positief  
-Torens zijn even hoog: negatief  
- geen vierkante plattegrond: positief 
 
Verbinding tussen torens 
 
-loopverbinding in gebouw: positief  
-constructieve verbinding: positief  
-nauwelijks verbinding qua plattegrond: 
negatief 
 
Uitdaging op constructief gebied 
 
 
-Excentriciteiten tot halve hoogte: positief   
-koppeling torens tot halve hoogte: positief 
-standaardprincipe voor rechte delen: 
negatief 
 
Gebouw als kunstobject 
 
-Torens zijn even hoog: negatief  
-evenwichtig beeld: positief  
-geen vierkante plattegrond: positief  
-excentriciteiten vanaf de fundering: 
positief 
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1.7 Optie 6:  

 
Verticaal transport 
 
-2 aparte liftschachten en 2 aparte 
trappenhuizen nodig: negatief 
-2 aparte leidingschachten nodig: zeer 
negatief 
 
Samenspel twee torens 
 
-Twee torens steunen elkaar bij het 
maaiveld en aan de top; goede 
samenwerking: positief 
-torens staan over bijna de gehele hoogte 
uit elkaar: zeer negatief 
 
Gevelbeeld 
 
-In breedte en hoogte richting gevarieerd 
gevelbeeld: zeer positief  
 
Afwisseling 
 
-Twee torens zijn gespiegeld tov een 
denkbeeldige symmetrieas: negatief  
-excentriciteiten zijn anders over de 
hoogte: positief 
-torens gaan vanaf het maaiveld van 
elkaar af en komen vanaf halve hoogte 
naar elkaar toe: positief 
 
 
 
 

 
 
Grensverleggend 
 
-Torens zijn beide helemaal scheef in twee 
richtingen: zeer positief 
 
Excentriciteit 
 
-Excentriciteiten in twee richtingen: zeer 
positief 
 
Slankheid 
 
-2 vierkante torens: positief 
-geen verjonging over de hoogte: negatief 
-gebouw wordt duidelijk uit twee aparte 
torens gevormd: positief 
 
Uiting 2 torens in een gebouw 
 
-Twee  compleet losse torens vormen ipv 
een gebouw 2 aparte gebouwen: zeer 
negatief 
 
Aantrekkingskracht  
 
-Excentriciteiten in twee richtingen: positief 
-enorme opening tussen twee torens: 
positief  
 
Verbinding tussen torens 
 
-Enorme opening tussen 2 torens: geen 
goede verbinding tussen top en maaiveld 
mogelijk: negatief  
-alleen constructieve verbinding bij de top 
en het maaiveld: negatief 
 
Uitdaging op constructief gebied 
 
Grote excentriciteiten in twee richtingen: 
positief 
-torens steunen elkaar nauwelijks: positief 
 
Gebouw als kunstobject 
 
-Twee torens omsluiten een enorme 
opening: positief 
-excentriciteiten in twee richtingen: positief  
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1.8 Optie 7:  

 
Verticaal transport 
 
-liftschacht en trappenhuis centraal in 
plattegrond: zeer positief 
-aparte leidingschachten voor elke toren: 
negatief 
 
Samenspel twee torens 
 
-Twee torens werken constructief met 
elkaar samen: positief  
-twee torens vormen samen een geheel: 
positief 
 
Gevelbeeld 
 
In breedte en hoogte richting gevarieerd 
gevelbeeld: zeer positief 
 
Afwisseling 
 
-Een toren is recht tot halve hoogte en 
scheef vanaf halve hoogte, bij de andere 
toren is dit precies omgekeerd: zeer 
positief 
-rechthoekige plattegrond op het maaiveld 
en aan de topverdieping: negatief 
 
Grensverleggend 
 
-Excentriciteiten in twee richtingen: positief 
-hoogbouw bestaat uit twee delen: positief 
-2 rechte torendelen: negatief 
 

Excentriciteit 
 
-Excentriciteiten in twee richtingen: zeer 
positief 
-standaardprincipe rechte toren negatief 
 
Slankheid 
 
2 vierkante torens; positief 
-geen verjonging over de hoogte: negatief 
-gebouw wordt niet duidelijk uit twee 
aparte torens gevormd: positief,  
-gebouw krijgt log karakter doordat de 
twee torens op het maaiveld en aan de top 
recht naast elkaar zijn geplaatst: negatief 
 
Uiting 2 torens in een gebouw 
 
-Twee torens hebben een groot 
raakoppervlak waardoor duidelijk een 
gebouw ontstaat: zeer positief 
 
Aantrekkingskracht  
 
-Excentriciteiten in twee richtingen: positief 
-rechthoekige plattegrond op maaiveld en 
aan topverdieping: negatief 
-deze combinatie van recht en scheef 
geeft gebouw een te gesloten karakter: 
negatief 
 
Verbinding tussen torens 
 
-loopverbinding in gebouw: positief  
-constructieve verbinding: positief 
 
Uitdaging op constructief gebied 
 
-Grote excentriciteiten in twee richtingen 
zeer positief 
-torens steunen elkaar: negatief  
-standaardprincipe voor rechte 
onderdelen: negatief 
-openingen voor looproutes: positief 
 
Gebouw als kunstobject 
 
-Twee torens vormen een gesloten 
gebouw: negatief  
-rechthoekige plattegrond op het maaiveld 
en aan de topverdieping: negatief 
-weinig variatie over de hoogte: negatief 
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1.9 Optie 8:  

 
Verticaal transport 
 
-liftschacht en trappenhuis centraal in 
plattegrond: zeer positief 
-aparte leidingschachten voor elke toren: 
negatief 
 
Samenspel twee torens 
 
-Twee torens zijn om elkaar heen 
gedraaid; goede samenwerking: zeer 
positief 
 
Gevelbeeld 
 
-In breedte en hoogte richting gevarieerd 
gevelbeeld, zeer positief 
 
Afwisseling 
 
-Excentriciteiten in twee richtingen in beide 
torens: positief 
-geen rechte torens: positief 
 
Grensverleggend 
 
-Geen rechte hoogbouw: positief  
-hoogbouw bestaat uit twee delen: positief  

 
Excentriciteit 
 
Excentriciteiten in twee richtingen in beide 
torens: zeer positief 
 
Slankheid 
 
2 vierkante torens: positief 
-geen verjonging over de hoogte: negatief 
- torens draaien om elkaar heen waardoor 
een slank geheel ontstaat: positief 
-door excentriciteit in andere richting vanaf 
halve hoogte dan excentriciteit tot halve 
hoogte ontstaat twee gedraaide torens: 
positief 
 
Uiting 2 torens in een gebouw 
 
-Twee torens zijn om elkaar gedraaid dat 
resulteert in een geheel: een gebouw: zeer 
positief 
 
Aantrekkingskracht  
 
-Excentriciteiten in twee richtingen: positief 
-verschillende plattegrondvorm van onder 
tot boven: positief 
-gedraaide torens geven een open, 
interessante en slanke gebouw vorm 
weer: positief 
 
Verbinding tussen torens 
 
-loopverbinding in gebouw: positief 
-constructieve verbinding: positief 
 
Uitdaging op constructief gebied 
 
Grote excentriciteiten in twee richtingen: 
zeer positief  
-torens werken samen: negatief,  
-geen standaardprincipe voor hoogbouw : 
positief 
 
Gebouw als kunstobject 
 
-Twee om elkaar heen dansende torens 
die elkaar in de armen sluiten: positief – 
-variabele plattegrond over de hoogte: 
positief 
-één samenhangend geheel: positief  
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2 Betonschappen 
 
Sterkteklasse B65 
 

2.1 Uiterste grenstoestand (sterkte) 

 
Karakteristieke kubusdruksterkte  2' /65 mmNfck =   

Druksterkte 2'
; /8,46 mmNf repb =  

2' /39 mmNfb =   

Treksterkte  2
; /01,3 mmNf repb =  

2/15,2 mmNfb =  
2/3,4 mmNfbm =   

Schuifsterkte 2
1 /86,0 mmN=τ  

2
2 /7 mmN=τ  

 

2.2 Bruikbaarheidsgrenstoestand (vervorming)    

Milieuklasse 2 
 
Elasticiteitsmodulus  2' /38500 mmNEb =    

E bij kruip:   2' /10000 mmNEb =                     

2.3 Wapening 

FeB 500 fs;rep = 500 N/mm2, fs = 435 N/mm2, f ’s = 435 N/mm2, εsu = 2,75 % 
 
ω0;min = 0,27 % 
 
ω0;max = 3,6 % 
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3 Belastingen 
In ontwerpfase, gebouwbelasting 33 /300/3 mkgmN ==ρ     
 

3.1 Verticale belastingen 
     

Permanent      
Eigen gewicht beton 25kN/m3    
      
vloeren      
dikte binnen kern 0,3m    
p;rep 7,5kN/m2    
scheve toren      
breedplaatvloer, p;rep 3,5kN/m2    
      
Afbouw       
p;rep;afwerklaag (d = 50 mm) 1kN/m2    
binnenwanden 1kN/m2    
plafond/ leidingen  0,5kN/m2 +    
p;rep;tot 2,5kN/m2    
      
p;rep;tot binnen kern 10,0kN/m2    
p;rep;scheve toren 6,0kN/m2    
      
wanden      
dikte kern 0,3m    
dikte gevel 0,3m    
      
eg 7,5kN/m2    
afbouw gevel 1,5kN/m2 +    
p;rep;wand;kern 9,0kN/m2    
      
eg 7,5kN/m2    
afbouw gevel 1,5kN/m2 +    
p;rep;gevel 9,0kN/m2    
 
Parkeergarage 
 
Dek zonder grond en bestrating beton γ = 25 kN/m3 
 
of P = 400 kN op 2,0 * 2, 0 m2 of 21 kN/m2 of verkeersklasse VOSB 45 
 
dek met grond en bestrating of 17,5 kN/m2 of verkeersklasse VOSB 45 
 
Variabel (Personen, Meubilair)    
      
appartementen       
p;rep 1,75kN/m2  χ  0,4
      
Begane grond/ entree       
p;rep 5,0kN/m2  χ  0,5
      
Horeca/ detailhandel       
p;rep 5,0kN/m2  χ  1,0
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5816,0
40*029,096*021,094,0

1
029,0021,094,0

1
3/23/23/23/2 =

++
=

++
=

bH
B

8739,0
1620,0*71

5816,0*1620,0*71
71

*71
dim =

+
+

=
+

+
=

top

top

I
BI

C

Keldervloer      
p;rep 2,5kN/m2  χ  0,5
      
Installatieverdiepingen      
p;rep 5,0kN/m2  χ  1,0
      
Trappen, bordessen, gangen      
p;rep 2,0kN/m2  χ  0,25
      
Parkeergarage       
p;rep 2,5kN/m2  χ  0,5
      
Sneeuw, p;rep 0,56kN/m2  χ  0,0

3.2 Horizontale belasting 

Windbelasting 
 
Gebied 3, Heerlen, onbebouwd 
 
χ 0 
   
hoogte  H 96m 
lengte l 40m 
breedte b 40m 
 
Bepaling Cdim  
 
Met Turbulentie-intensiteit I 

 
En  
 
 
 

 
 

 

betonconstructie  
D 0,020
 

 
 

 

1620,0
)2,0/96ln(

1
)2,0/ln(

1
===

H
Itop

Hz
H

fe 44,0
96
4242

===

1730,0
)40*44,0*16,01)(96*44,0*10,01(020,0

44,0*0394,0
)16,01)(10,01(

0394,0 3/23/2

=
++

=
++

=
−−

bfHfD
f

E
ee

e

064,1
5816,0*1620,0*71

1730,05816,0*1620,0*71
*71

*71
1 =

+

++
=

+

++
=

BI

EBI

top

topϕ
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druk en of zuiging  
Cindex  
druk -> Cd 0,8
zuiging -> Cz 0,4
onderdruk, c0 0,3
wrijving --> Cf 0,04
Cindex 1,2
H/b 2,40
H > 50  
  
Ceq 1,0
 
Pw;48 1,22kN/m2 
Pw;96 1,46kN/m2 
 

2/36,122,1*064,1*0,1*2,1*8739,0**** 1dim50; mkNpCCCp weqindexrep === ϕ  

2/63,146,1*064,1*0,1*2,1*8739,0**** 1dim50; mkNpCCCp weqindexrep === ϕ  

3.3 Bijzondere belasting 

Aardbeving  
 

GkgMgaFrep ***)/( ==  
schaal van Mercalli VII:  

2/1 sma = , 2/10 smg =   
M = massa gebouw [kg] 

MGMFrep === *10/110**)10/1( ,  
F werkt horizontaal op zwaartepunt gebouw. 
 
Brand 
 
thermische belasting en mechanische belasting: 

repiirep QG ;*ψΣ+  

5,0=iψ bij permanente en veranderlijke belasting  
 Afbeelding 2.1: intensiteit  

2,0=iψ bij windbelasting      aardbevingen in Nederland 

 
Explosies  
 

2

0
0 )(

A
Ac

cp toti
rep =   bv met aardgas: 2/34,0 mkNci =  

 

Botsing 
vrk

vbk
vrrep E

E
FF

;

;=  

parkeergarage: personenauto’s en vrachtauto’s  kNFrep 300=   

bebouwde kom: vrachtauto’s kNFrep 1200=
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4 Berekeningen deel III V.O.  

4.1 Staafmodel 3D 1 
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4.2 Staafmodel 3D 2 
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4.3 Staafmodel 2D 2a 
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4.4 Staafmodel 2D 2b 
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4.5 Staafmodel 2D 1a 
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4.6 Staafmodel 2D 1b 
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4.7 Wandmodel 3D
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4.8 Kern 

Torsie tgv scheve torens  
   
1 vloer   
b 10m 
l 15m 
d 0,2m 
A 150m2 
volume 30m3 
   
eg;rep 525kN 
afbouw;rep 375kN 
veranderlijk;rep 263kN + 
Fv;rep;tot 1163kN 
   
eg;d 630kN 
afbouw;d 450kN 
veranderlijk;d 394kN + 
Fv;d;tot 1474kN 
   
aantal 16 
Fv;tot;d 23580kN 
   
horizontale component  
Fh 0,52Fv 
   
eg;rep 273kN 
afbouw;rep 195kN 
veranderlijk;rep 137kN + 
Fh;rep;tot 605kN 
   
eg;d 328kN 
afbouw;d 234kN 
veranderlijk;d 205kN + 
Fh;1verd;d 766kN 
   
aantal 16 
Fh;tot;d 12262kN 
   
arm a 15m 
   
M;1verd;rep 9068kNm 
M;1verd;d 11495kNm 
   
Mvloer;rep;tot 145080kNm 
Mvloer;d;tot 183924kNm 
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1 wand   
h 3m 
l 15m 
d 0,2m 
A 45m2 
volume 9m3 
   
eg;rep 309kN 
afbouw;rep 62kN + 
   
Fv;rep;tot 370kN 
   
eg;d 370kN 
afbouw;d 74kN + 
   
Fv;d;tot 445kN 
   
aantal 16 
Fv;tot;d 7112kN 
   
horizontale component  
Fh 0,52Fv 
   
eg;rep 161kN 
afbouw;rep 32kN + 
   
Fh;rep;tot 193kN 
   
eg;d 193kN 
afbouw;d 39kN + 
   
Fh;1verd;d 231kN 
   
aantal 16 
Fh;tot;d 3698kN 
   
arm a 20m 
   
M;1verd;rep 3853kNm 
M;1verd;d 4623kNm 
   
Mwand;rep;tot 61641kNm 
Mwand;d;tot 73969kNm 
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totaal linksom   
   
Mtot;rep = T1;rep 206721kNm 
Mtot;rep/m 4307kNm/m 
Mtot;d = T1 257893kNm 
Mtot;d/m 5373kNm/m 
   
3/4 hoogte   
   
T2;rep = 2T1;rep 413442kNm 
T2 = 2T1 515787kNm 
   
1/4 hoogte   
   
T3;rep = 4T1;rep 826885kNm 
T3 = 4T1 1031574kNm 
   
totaal rechtsom   
   
Mtot;rep = T1;rep 206721kNm 
Mtot;rep/m 4307kNm/m 
Mtot;d = T1 257893kNm 
Mtot;d/m 5373kNm/m 
   
3/4 hoogte   
   
T2;rep = 2T1;rep 413442kNm 
T2 = 2T1 515787kNm 
   
1/4 hoogte   
   
T3;rep = 4T1;rep 826885kNm 
T3 = 4T1 1031574kNm 
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4.9 Voorlopig Constructief Ontwerp 
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5  Berekeningen deel IV, D.O. 

5.1 Scheve wand A 
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5.2 Vakwerkligger 
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5.3 Ophanging 
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5.4 Ondersteuning: wand AV 
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5.5 Definitief Constructief Ontwerp 
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5.6 Uitkraging onderkant trekzijde 
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5.7 uitkraging onderkant drukzijde 
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5.8 Uitkraging onderkant trek en drukzijde 
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5.9 Definitief Constructief Ontwerp 
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5.10 Methode van het gereduceerd momentenvlak 

Kern  wind in y richting       
           
Pd;1 2,04kN/m2         
Pd;2 2,44kN/m2         
           
l;kern 20m         
b;kern 20m         
l;gebouw 40m         
b;gebouw 40m         
vdh 3m         
aantal vd 32         
h 96m         
           
Iy 3881m4         
E 10000N/mm2 1,00E+07kN/m2       
          2e orde 
verdieping h x h-x Iy M helling (i) helling (x) y(h) y(x) y(x) 
 (m) (m) (m) (m4) (kNm) (rad) (rad) mm mm mm 
           

32 3 3 93 3881 439 3,4E-08 3,88E-04 1,17 28,39 32,08
31 3 6 90 3881 1757 1,4E-07 3,88E-04 1,17 27,23 30,77
30 3 9 87 3881 3953 3,1E-07 3,88E-04 1,16 26,06 29,45
29 3 12 84 3881 7027 5,4E-07 3,88E-04 1,16 24,90 28,13
28 3 15 81 3881 10980 8,5E-07 3,87E-04 1,16 23,74 26,82
27 3 18 78 3881 15811 1,2E-06 3,87E-04 1,16 22,57 25,51
26 3 21 75 3881 21521 1,7E-06 3,85E-04 1,16 21,41 24,20
25 3 24 72 3881 28109 2,2E-06 3,84E-04 1,15 20,26 22,89
24 3 27 69 3881 35575 2,7E-06 3,81E-04 1,14 19,11 21,59
23 3 30 66 3881 43920 3,4E-06 3,79E-04 1,14 17,96 20,30
22 3 33 63 3881 53143 4,1E-06 3,75E-04 1,13 16,83 19,01
21 3 36 60 3881 63245 4,9E-06 3,71E-04 1,11 15,70 17,74
20 3 39 57 3881 74225 5,7E-06 3,66E-04 1,10 14,59 16,48
19 3 42 54 3881 86083 6,7E-06 3,61E-04 1,08 13,49 15,24
18 3 45 51 3881 98820 7,6E-06 3,54E-04 1,06 12,41 14,02
17 3 48 48 3881 112435 8,7E-06 3,46E-04 1,04 11,34 12,82
16 3 51 45 3881 126929 9,8E-06 3,38E-04 1,01 10,31 11,64
15 3 54 42 3881 142301 1,1E-05 3,28E-04 0,98 9,29 10,50
14 3 57 39 3881 158551 1,2E-05 3,17E-04 0,95 8,31 9,39
13 3 60 36 3881 175680 1,4E-05 3,05E-04 0,91 7,36 8,32
12 3 63 33 3881 193687 1,5E-05 2,91E-04 0,87 6,45 7,28
11 3 66 30 3881 212573 1,6E-05 2,76E-04 0,83 5,57 6,30
10 3 69 27 3881 232337 1,8E-05 2,60E-04 0,78 4,74 5,36

9 3 72 24 3881 252979 2,0E-05 2,42E-04 0,72 3,97 4,48
8 3 75 21 3881 274500 2,1E-05 2,22E-04 0,67 3,24 3,66
7 3 78 18 3881 296899 2,3E-05 2,01E-04 0,60 2,58 2,91
6 3 81 15 3881 320177 2,5E-05 1,78E-04 0,53 1,97 2,23
5 3 84 12 3881 344333 2,7E-05 1,53E-04 0,46 1,44 1,63
4 3 87 9 3881 369367 2,9E-05 1,26E-04 0,38 0,98 1,11
3 3 90 6 3881 395280 3,1E-05 9,79E-05 0,29 0,60 0,68
2 3 93 3 3881 422071 3,3E-05 6,74E-05 0,20 0,31 0,35
1 3 96 0 3881 449741 3,5E-05 3,48E-05 0,10 0,10 0,12
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5.11 Oppervlakte 

Kern    Scheve toren  
l 20m  l 15m 
b 20m  b 10m 
A 400m2  A 150m2 
       

  Akern   Aoverig   Atotaal   
verdieping             

-3 400 m2 1200m2 1600m2 
-2 400 m2 1200m2 1600m2 
-1 400 m2 + 1200m2 + 1600m2 + 

Atot;kelder 1200 m2 3600m2 4800m2 
              
0 400 m2 400m2 800m2 
1 400 m2 460m2 860m2 
2 400 m2 516m2 916m2 
3 400 m2 566m2 966m2 
4 400 m2 615m2 1015m2 
5 400 m2 651m2 1051m2 
6 400 m2 688m2 1088m2 
7 400 m2 718m2 1118m2 
8 400 m2 744m2 1144m2 
9 400 m2 764m2 1164m2 

10 400 m2 780m2 1180m2 
11 400 m2 782m2 1182m2 
12 400 m2 774m2 1174m2 
13 400 m2 744m2 1144m2 
14 400 m2 706m2 1106m2 
15 400 m2 658m2 1058m2 
16 400 m2 600m2 1000m2 
17 400 m2 658m2 1058m2 
18 400 m2 706m2 1106m2 
19 400 m2 744m2 1144m2 
20 400 m2 774m2 1174m2 
21 400 m2 782m2 1182m2 
22 400 m2 781m2 1181m2 
23 400 m2 764m2 1164m2 
24 400 m2 744m2 1144m2 
25 400 m2 718m2 1118m2 
26 400 m2 688m2 1088m2 
27 400 m2 651m2 1051m2 
28 400 m2 615m2 1015m2 
29 400 m2 566m2 966m2 
30 400 m2 516m2 916m2 
31 400 m2 460m2 860m2 
32 400 m2 + 400m2 800m2 + 

Atot;bovenbouw 13200 m2 + 21733m2 34933m2 
       
Atot 14400m2 25333m2 39733m2 
Kern   
   
wanden   
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H;verd. 3 m 
aantal 8  
l 20 m 
   
Abovenbouw 15360 m2 
   
   
deuropening   
l 1 m 
b 2,2 m 
A 2,2 m2 
aantal bi kern 256  
aantal bu kern 192  
Atot;deur 986 m2 
   
gevelopening   
b 1 m 
h 1,92 m 
Araam 1,92 m2 
aantal 40  
Araam;tot 77 m2 
   
Awand;tot 14298 m2 
   
   
Scheve toren   
   
wanden   
h;verd 3 m 
l 15 m 
Awand;1 verd. 45 m2 
Awand;tot 720 m2 
aantal 8  
   
Abovenbouw 5760 m2 
   
gevelopening   
b 1 m 
h 1,92 m 
Araam 1,92 m2 
aantal per vd 2  
Araam;vd 3,8 m2 
A;wand;vd 41,2 m2 
   
aantal 256  
Araam;tot 492 m2 
   
Awand;tot 5268 m2 
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5.12 Massa gebouw 

 
totaal     
     
bovenbouw     
     
N'vd     
vloeren     
eg;d  = 357600kN 
afbouw;d  = 119200kN 
vb;d  = 104300kN + 
Fd;tot   581099kN 
     
wanden     
kern;d  = 128678kN 
eg;d;scheef  = 47416kN 
afbouw;d  = 9483kN + 
Fd;tot   185578kN 
     
Fv;d   766677kN 
     
Kern     
     
vloeren     
eg;d  = 129600kN 
afbouw;d  = 43200kN 
vb;vloer;d  = 37800kN + 
Ftot;d   210600kN 
     
wanden     
eg;d  = 128678kN 
     
Fd (kern)   339278kN 
     
totaal - kern     
Fv;d - Fd  = 427399kN 
     
N'd   = 552978kN 
     
N'vd - N'd  = 213699kN 
     
Nh;d  = 9096kN 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sander Put 

TUE - B - CO 40

 

5.13 Wand A 2 
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5.14 wand C  
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5.15 D.O. Vloer 
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5.16 Fundering 

 



Sander Put 

TUE - B - CO 54

6 Uitvoeringstechniek 
 

6.1 Gevel 

 
Gevel stramienas kenmerk wijze wijze wijze wijze 
      aanbrengen  vervanging wassen vervanging 
      gevel gevel glazen glazen 
A 1 scheef hefsteiger glazenwas- 1.glazenwas- 1.glazenwas- 
        installatie installatie installatie 
          2.zelfreinigend  2. binnenzijde 
          3. binnenzijde   
              
B 1 scheef hefsteiger glazenwas- 1.glazenwas- 1.glazenwas- 
        installatie installatie installatie 
          2.zelfreinigend  2. binnenzijde 
          3.binnenzijde   
              
C 2 verticaal torenkraan kraan op dak 1.zelfreinigend  binnenzijde 
          2.binnenzijde   
              
D 2 verticaal verdiepingsvloer mobiele kraan nvt nvt 
              
              
E 2 verticaal hoogwerker hoogwerker 1.zelfreinigend  binnenzijde 
          2. binnenzijde   
             
              
F  1 --> 4 trapsgewijs binnen - balkon binnen - balkon 1.binnen - balkon binnen - balkon
          2.zelfreinigend    
              
G 4 --> 1 trapsgewijs binnen - balkon binnen - balkon 1.binnen - balkon binnen - balkon
          2.zelfreinigend    
              
H 4 --> 1 trapsgewijs binnen - balkon binnen - balkon 1.binnen - balkon binnen - balkon
          2.zelfreinigend    
              
I 1 --> 4 trapsgewijs binnen - balkon binnen - balkon 1.binnen - balkon binnen - balkon
          2.zelfreinigend    
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6.2 Hefsteigers 
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6.3 U-vork 
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6.4 Torenkraan 
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6.5 Bouwtijd 

Cyclustijd 1 verdieping met 1 torenkraan en 1 ploeg   
     
kern     
 tijd  tijd kraan  
werkzaamheid (min)  (min)  
     
1. Bekisting lossen na 3 dagen 120  0  
2. Bekisting verticaal verplaatsen     
2a. Ophangschoen plaatsen  120  0  
2b. Klimvoorziening doorschuiven  120  0  
2c. Klimmen kist  15  0  
3. Plaatsen stelbekisting 120  0  
4. Voorzieningen maatvoeren  120  0  
5. Voorzieningen plaatsen  120  0  
6. Wapening aanbrengen 640  640  
7. Plaatsen sluitbekisting  120  120  
8. Verplaatsing betonpomp 30  30  
9. Beton storten  84 + 84 + 
Totale tijd 1 verdieping 1609 min 874 min 
 27 uur 14,6 uur 
1 sandwichelement     
 tijd  tijd kraan  
werkzaamheid (min.)  (min)  
     
1. Ontkisten na 3 dagen 10  0  
2. Hijsen naar plaats  1  1  
3. Positioneren  10  10  
4. Stellen  10  10  
5. Bevestiging  9  9  
6. Verbinden elementen 5 + 0 + 
Totale tijd 45 min 30 min 
     
aantal  12 elementen 12 elementen 
     
Totale tijd 1 verdieping 540 min 360 min 
 9 uur 6 uur 
Tijd as A 2,3 uur 1,5 uur 
     
1 vloerplaat     
 tijd  tijd kraan  
werkzaamheid (min.)  (min)  
     
1. Ontkisten na 3 dagen 10  0  
2. Aanbrengen tijd. ondersteuning  10  5  
3. Hijsen naar plaats 1  1  
4. Positioneren  10  10  
5. Stellen  10  10  
6. Bevestiging 9 + 9 + 
Totale tijd 50 min 35 min 
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aantal  24 platen 24 platen 
7. Storten constructieve druklaag  11 min 0 min 
     
Totale tijd 1 verdieping 1244 min 840 min 
 20,7 uur 14,0 uur 
Tijd E-F 5,2 uur 3,5 uur 
 
 
1 hoedligger     
 tijd  tijd kraan  
werkzaamheid (min.)  (min)  
     
1. Hijsen naar plaats 1  1  
2. Positioneren  5  5  
3. Stellen  5  5  
4. Bevestiging 9 + 9 + 
Totale tijd 20 min 20 min 
     
aantal  4 hoedliggers 4 hoedliggers 
     
Totale tijd 1 verdieping 80 min 80 min 
 1,3 uur 1,3 uur 
Tijd 1-3-D-F 0,7 uur 0,7 uur 
     
1 uitkraging vloer hoek     
 tijd  tijd kraan  
werkzaamheid (min.)  (min)  
     
1. Ontkisten na 3 dagen 20  0  
2. Aanbrengen bekisting  24  24  
3. Beton storten 16 + 0 + 
Totale tijd 60 min 24 min 
     
aantal  2 hoeken 2 hoeken 
     
Totale tijd 1 verdieping 120 min 48 min 
 2,0 uur 0,8 uur 
Tijd 1-3-D-F 1,0 uur 0,4 uur 
     
1 Trapelement     
 tijd  tijd kraan  
werkzaamheid (min.)  (min)  
     
1. Hijsen naar boven 1  1  
4. Hijsen naar plaats  1  1  
4. Positioneren  10  10  
5. Stellen 10  10  
6. Bevestiging  8 + 8 + 
Totale tijd 30 min 30 min 
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aantal  2 elementen 2 elementen 
     
Totale tijd 1 verdieping 60 min 60 min 
 1,0 uur 1,0 uur 
     
totale tijd 1 verdieping 1 ploeg met 1 torenkraan 52 uur 
 
Cyclustijd 1 verdieping met 2 torenkranen en 2 ploegen  
     
kern     
 tijd  tijd kraan  
werkzaamheid (min)  (min)  
     
1. Bekisting lossen na 3 dagen 60  0  
2. Bekisting verticaal verplaatsen    
2a. Ophangschoen plaatsen  60  0  
2b. Klimvoorziening doorschuiven  60  0  
2c. Klimmen kist  15  0  
3. Plaatsen stelbekisting 60  0  
4. Voorzieningen maatvoeren  60  0  
5. Voorzieningen plaatsen  60  0  
6. Wapening aanbrengen 320  320  
7. Plaatsen sluitbekisting  60  60  
8. Verplaatsing betonpomp 30  30  
9. Beton storten  42 + 42 + 
Totale tijd 1 verdieping 827 min 452 min 
 13,8 uur 7,5 uur 
1 sandwichelement     
 tijd  tijd kraan  
werkzaamheid (min.)  (min)  
     
1. Ontkisten na 3 dagen 10  0  
2. Hijsen naar plaats  1  1  
3. Positioneren  10  10  
4. Stellen  10  10  
5. Bevestiging  9  9  
6. Verbinden elementen 5 + 0 + 
Totale tijd 45 min 30 min 
     
aantal  12 elementen 12 elementen 
     
Totale tijd 1 verdieping 270 min 180 min 
 4,5 uur 3 uur 
Tijd as A 2,3 uur 1,5 uur 
     
1 vloerplaat     
 tijd  tijd kraan  
werkzaamheid (min.)  (min)  
     
1. Ontkisten na 3 dagen 10  0  
2. Aanbrengen tijd. ondersteuning  10  5  
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3. Hijsen naar plaats 1  1  
4. Positioneren  10  10  
5. Stellen  10  10  
6. Bevestiging 9 + 9 + 
Totale tijd 50 min 35 min 
     
aantal  24 platen 24 platen 
7. storten constructieve druklaag  11 min 0 min 
     
Totale tijd 1 verdieping 622 min 420 min 
 10,4 uur 7,0 uur 
Tijd E-F 5,2 uur 3,5 uur 
 
1 hoedligger      
 tijd  tijd kraan   
werkzaamheid (min.)  (min)   
      
1. Hijsen naar plaats 1  1   
2. Positioneren  5  5   
3. Stellen  5  5   
4. Bevestiging 9 + 9 +  
Totale tijd 20 min 20 min  
      
aantal  4 hoedliggers 4 hoedliggers 
      
Totale tijd 1 verdieping 40 min 40 min  
 0,7 uur 0,7 uur  
Tijd 1-3-D-F 0,7 uur 0,7 uur  
      
1 uitkraging vloer hoek      
 tijd  tijd kraan   
werkzaamheid (min.)  (min)   
      
1. Ontkisten na 3 dagen 20  0   
2. Aanbrengen bekisting  24  24   
3. Beton storten 16 + 0 +  
Totale tijd 60 min 24 min  
      
aantal  2 hoeken 2 hoeken  
      
Totale tijd 1 verdieping 60 min 24 min  
 1,0 uur 0,4 uur  
Tijd 1-3-D-F 1,0 uur 0,4 uur  
      
1 Trapelement      
 tijd  tijd kraan   
werkzaamheid (min.)  (min)   
      
1. Hijsen naar boven 1  1   
4. Hijsen naar plaats  1  1   
4. Positioneren  10  10   
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5. Stellen 10  10   
6. Bevestiging  8 + 8 +  
Totale tijd 30 min 30 min  
      
aantal  2 elementen 2 elementen 
      
Totale tijd 1 verdieping 60 min 60 min  
 1,0 uur 1,0 uur  
      
totale tijd 1 verdieping 2 ploegen met 2 torenkranen  31 uur 
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7 Productinformatie 
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