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MO'I'EL HEERLEN -1-

Sarnenvatting 

Dit verslag behandelt ontwerp en konstruktie van 

een motel te Heerlen. Het ontwerp wordt eerst beschre

ven aan de hand van het prograrwr1a van eisen en de ui t

gangspunten voor het ontwerp. 

Met behulp van relatie-oppervlakte schema's wordt 

via verschillende ontwerpvarianten een definitief 

ontwerp gekozen. 

Dit definitieve ontwerp wordt in het laatste ge

deelte van het verslag konstruktief uitgewerkt. 
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§ 1. Inleiding 

Bij het woord "Motel" is men nauwelijks meer ge

neigd om alleen te denken aan een overnachtingsplaats 

voor autornobilist~n, zoals deze nog voorkornen in Arne

rika. 

Het gebeuren "Motel" heeft in ons land een veel 

ruirnere betekenis. Naast de mogelijkheid om te over

nachten zijn andere aktiviteiten, zoals restaurant, 

congressen, vergaderingen, een grote zo niet een gro

tere rol gaan spelen. 

Van de nevenz.ktiviteiten is het restaurant in een 

motel meestal de grootste bron van inkomsten. Ret . 
motel is dus meer en meer een wegrestaurant ge-worden 

waar men een kamer voor de na.cht kan huren .• 

Door deze verschuiving vt0rden de motels niet al

leen aan een internationale weg gesitueerd, maar ook 

net buiten een stad om van een groat afzetgebied ver

zekerd te zijn. 

Het motel Heerlen is dan ook een motel met rneer

dere functie.s. Naa.st bet verhuren van karners kan men 

in het restaurant dineren. Ven:ler kunnen er congres

s en en vergaderingen in het motel warden gehouden en 

tevens kan voor recepties van fcesten een zaal ge

huurd word en. 

-3-
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§ 2. Situering van het motel 

Welke situatie? 

Relevante punten: de plaatselijke horeca 

- stad in de omgeving 

- bij een internationale weg 

In Heerlen is geen groot restaurant waar tevens een 

ruime parkeergelegenheid bij is. 

Door het motel dichtbij het centrum van Heerlen te 

situeren is men verzekerd van een groot afzet,gebied. 

Orn goed bereikbaar en duidelijk zichtbaar te zijn 

voor de automobilisten wordt het motel bij een afrit 

van een internationale weg gepland. 

Conclusie: De situ.atie blijkt aan de drie criteria 

goed te voldoen,zodat de ligging van het 

gekozen perceel zeer gunstig is. 

Het bebouw.ings•~ . .<?_?rschrift van het perceel 

Citaat: Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstel

ling verlenen voor de bouw van een motel in 

2 of 3 bedrij fslagen en maximaal 2. dienst

woningen met een begane-grond-oppervlakte 

van ten hoogste 50% der tota1e bouw-kaveJ.

oppervlakte,en een installatie,uitsluitend 

ten behoeve van de verkoop van motorbrand~ 

stoffen,met dien verstande dat: 

2 a. het gebouwencornplex plat zal warden afgec1ekt,waar

bij het tocgestaan is,het plat dak in te richten 

als dakterras; 

-4-
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b. de inhoud per dienstwoning minimaal 150 m3 en maxi

maal 500 m3 zal bedragen,en indien deze woningen 

vrijstaand gebouwd worden,de hoogte 1 of 2 woon

lagen en de minimale voorgevelbreedte Sm zal be

dragen. 

c. bij deze bestemmings qua aard en afmeting passende 
-

andere bouwwerken en andere werken gerealiseerd 

mogen worden; 

d. de na realisatie van het (de) gebouw(en),andere 

bouwwerkenen andere werken overgebleven ·gronden 

uitsluitend gebruikt mqgen worden als tuin; 

3 a. gronden en opstallen uitsluitend gebruikt mogen 

worden overeenkomstig de in het plan gegeven be

stemming; 

b. Burgemeester en Wethouders vrijstelling kunnen ver

lenen van het bepaalde sub a van dit lid, t.b.v. 

een afwijkend gebruik,mits daardoor de handhaving 

-5-

of verwerkelijking van het plan niet wordt aangetast 

of bemoeilijkt en/of aan de bedoelingen van het plan 

geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan; 

c. Burgemeester en Wethouders vrijstelling verlenen 

van het bepaalde sub a van dit lid,als strikte toe

passing van de voorschriften leidt tot een beper

king van het meest doelmatige gebruik,die niet 

door dringende redenen gerechtvaardigd wordt; 

Einde citaat. 

Verwerking van het bebouwingsvoorschrift 

Het eindontwerp van het motel zal bestaan uit 2 

of 3 bedrijfslagen en in het hoofdgebouw opgenomen 

l dienstwoning. Op het terrein zal geen benzinepomp 

I 
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worden aangelgd, omdat in de onmiddellijke o~geving 

van het motel reeds.2 tankstations aanwezig zijn. 

De overgebleven gronden zullen als parkeerruimte 

worden ingericht. De vrijstelling van art.2 sub d 

wordt verlennd, omdat een tuin om het motel leidt 

tot een tekort aan parkeerruimte wat een ondoelmatig 

functioneren van het motel tot gevolg heeft. Dit in 

overeenstem~ing met art.3 sub c. 

-6-
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§ 3.1. Programma van eisen 

Het programma van eisen is onderverdeeld naar 

de aktiviteiten die in en rond een motel voorkomen. 

Deze aktiviteiten_zijn: 

a. bet overnacbten in bet motel 

b. bet eten in bet motel 

c. de bedrijfsvoering van bet motel 

d. overige aktiviteiten t.b.v. de motelgasten 

e. nevenaktiviteiten t.b.v. bet personeel 

f. bet parkeren bij bet motel 

Hieronder worden de benodigde ruimten per aktiviteit 

opgesomd: 

ad a) ten beboeve van bet overnacbten 

- 100 2-persoonskarners 

karners met bad,doucbe,toilet, 

wastafel,balkon en zithoek. · 

- 5 linnenopslagplaatsen (per 20 karners) 

ad b) ten beboeve van bet eten 

restaurant met 600 zitplaatsen 

keuken 

opslagplaats voor de goederen 

aan - en afvoerplaats voor de goederen 

ad c).ten beboeve van de bedrijfsvoering 

- directiekantoor 

- administratiekantoor 

- receptie 

- dienstwoning 

-7-
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add) ten behoeve van de motelgasten 

- lounge 

bar,ontspanningsruimte 

feestzaal 

vergaderruimte 

expositieruimte 

telefooncellen 

garde robe 

winkeltje voor souvenirs 

toilet ten 

hal 

entree 

ad e) ten behoeve van het personeel 

kantine 

kleedruimte 

douches 

toilet ten 

eigen entree 

ad f) ten behoeve van het parkeren 

- voor de motelgasten 100 plaatsen bij de kamers 

- voor de restaurantgasten 200 plaatsen bij de 

hoofdingang 

-8-

- voor het personeel 10 plaatsen bij de personeels

ingang 
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§ 3.2. 

kamers : 

Programma van eisen voor de benodigde ruimte 

en de oppervlakte bepaling. 

Elke kamer zal worden uitgerust met een natte eel, 

waarin naast een wastafel en een toilet, een douche 
-

-9-

en een ligbad aanwezig zal zijn. Deze extra voorziening 

wordt aangebracht omdat de kamers bestemd zijn voor 

verschillende mensen met verschillende ven,,achtingen 

en eisen. 

In de kai11er komt, naast twee eenpersoonsbedden, 

een zitje bestaande uit twee gomakkelijke stoelen en 

een tafeltje. Tevens zal er langs een wand een werk

blad gemaakt worden. 

Tenslotte zal er ook een vaste hangkast ingebouwd 

warden en zal elke kamer een eigen balkon hebben. 

Oppervlakte van de karner + 30 m2, inclusief de natte 

eel. Voor de indeling van de kamer zie de tekening 

op de volgende bladzijde. 

li nnenopsl a_gplaats : 

De linnenkarner herbergt het linnengoed van 20 kamers 

en enige schoonmaakartikelen. De ligging van de linnen

kamers rnoet dus bij de kamers zijn. 

OppervlaJcte van de linnenkarner + 12 m2 

restaur.?mt : 

Er wordt gekozen voor een a la carte restaurant 

met een capaciteit van 1000 maaltijden per dag. Deze 

1000 maaltijdcn per dag geeft een benodigd aantal zit

plaatsen van 600. 

Bet restuurant zal zo ontworpen worden, dat het 

geheel door middel van scheidingswanden in sectoren 

I 
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Kamerindeling 

balkon 

kamer 

-10-
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te verdelen is. 

De oppervlakte van het restaurant wordt berekend uit 

het gegeven dat bij .een ruime opzet van de indeling 

van het restaurant gemiddeld 1,5 m2 ruimte per per

soon nodig is. De oppervlakte wordt dus 900 m
2 

keuken: 

In de keuken kunnen de volgende aktiviteiten 

onderscheiden worden: 

- voorbereiding van groente, vlees, vis en gevogelte 

- bereiding: warme keuken 

koude keuken 

gebak en koffie afdeling 

- reiniging: afwasmachine 

reinigingsplaats pannen 
-

De inrichting van de keuken wordt bepaald door 

de loop van de volgende wegen: 

- personeelswegen 

- goederenwegen 

- serviesgoedwegen 

- pannen en pottenwegen 

- afwaswegen 

Voor het goed functioneren van een groot keuken 

dient men te zorgen voor korte en rechte wegen, 

duidelijke routes van serviesgoed, potten en pannen 

en het vermijden van kruisingen van afval-eri goed

erenwegen 

De detaillering van de indeling zal worden over

gelaten aan specialisten op het gebied van de keuken

indeling. 

De oppervlakte van de keuken wordt geschat op een 

derde van de Dppervlakte van het restaurant. 
2 Dus de opperv~akte wordt ~ 350 m. 

-11-
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onslagplaats voor de goederen: 

Deze opslagplaatsen zullen tussen de keuken en de 

aan- en afvoerplaats gesitueerd worden. De opslag

plaats voor gekoelde dranken zal bij het buffet ge

pland worden, terwijl de wijnopslag een plaats vindt 

in het restaurant en is toegank~lijk voor de bezoeker 

van het motel. 

aan- en afvoerplaats : 

De aan- en afvoer plaats moet makkelijk te berei

ken zijn voor de leverQnciers en moet tevens niet of 

nauwelijks zichtbaar zijn voor de bezoeker van het 

motel. 

directiekantoor en administratiekantoor: 

Dit kantoor zal direct achter de receptie komen te 

liggen om de loopwegen voor het personeel miniem te 

houden. 

2 Oppervlakte + 20 m 

de receEti.§_..:.. 

De receptie is het centrale punt van het motel en 

zal daarom goed zichtba.ar moeten zijn voor de gasten 

die het motel bir~en komen. 

Het werk van de receptloniste zal bestaan uit het 

inschrijven van motelgasten, het afrekenen met de ver

trekkende rnotelgasten, het reserveren van het restau

rant of de feestzaal, het afrekenen van de telefoon

kosten {'!n het af rc-:kenen van de souvenirs ui t het win-· 

keltje. Dit laatste houdt in dat hct winkeltje naast 

de receptie in de hal moet komen. 

OppervJakte + 12 m2 

-12-
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de dienstwoning: 

De dienstwoning is noodzakelijk omdat het bedrijf 

dag en nacht bewaakt en beheerd rnoet warden. De dienst

woning. zal in het hoofdgebouw worden opgenomen. 

Oppervlakte .±. 100 m 2 

de lounae: 

De lounge dient in eerste instantie als zitruimte 

voor de moteigasten, maar wordt ook gebruikt als ont

vangsthal en wa.chtruimte voor de bezoekers. 

Oppervlakte ~ 60 m 
2 

par, ontspanningsruimte: 

Deze voorziening is alleen bestemd voor de mensen 

die in het motel overnachten. In de ruimte moet naast 

een bar een aantal tafels staan waaraan de gasten kun

nen zitten om te praten of te kaarten. 

2 
Oppervlakte .±. 100 rn 

feestzaal : 

De feestzaal kan word.en afgehuurd voor recepties, 

voor feestavonden van bedrijven of voor demonst::catie

middagen of lezingen. 

Oppervlakte + 250 m2 

verqaderruimt.e 

Voor de vergade.>:ruimte is het noodzakeli.jk dat 

die gelegen is in het rustige gedcQl te van het gebouw·. 

Opperv1akte + 40 m2 

de exnosj_ tier:uirnte : 

Deze ruimte is niet zo zeer een apa.rte ruirnte n1aar 

I 
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meer een buffer tussen de hal en de feestzaal. De 

ruimte zal zo ruirn worden dater een expositie ge

plaatst kan worden. 

2 Oppervlakte + 35 m 

telefooncellen : 

5 telefooncellen die in de hal een plaats vinden. 

2 Oppervlakte 5 m 

garderobe: 

Ook de garderobe komt in de hal van het motel. 

Oppervlakte 15 m2 

winkeltje voor souvenirs : 

Dit winkeltje zal zoals reeds vermeld direct,naast 

de receptie komen te liggen. 

Oppervlakte 25 m
2 

toilet ten 

Bij de bepaling van het aantal toiletten is uit

gegaan van de volgende regels : 

voor 80 100 heren 2 urinoirs en 1 we. 

- voor 80 - 100 dames 3 wc's. 

Voor het motel waar gerekend wordt op.:!:. 600 gasten 

wordcn voor de heren 8 urinoirs en 4 wc's aangebrilcht 

en voor de dames 12 wc's. 

2 oppervlakte totaul .:!:. 60 m 

de hal : 

De hal moet groot van opzet zijn en moet een duide

lijk beeld geven op de rnogelijkheden van het rnotel, 

-14-
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waaruit de bezoeker kan kiezen. 

Oppervlakte ± 70 m2 

entree: 

De entree wordt ruim opgezet om het geheel een 

uitnodigend karakter te geven. 

Oppervlakte + 12 m2 

kantine personeel: 

Gelegen bij de personeelsuitgang. 

Oppervlakte + 35 m2 

kleedruimte personeel (d+h): 

Voor het personeel wordt een kleedruimte met dou

ches gecreeerd om het p·ersone~l de gelegenheid te ge

ven zich op het werk om te kleden. 

Oppervlakte totaal + 60 m2 

toiletten personeel (d+h) : 

In het personeelsgedeelte van het motel. 

Oppervlakte totaal + 24 m2 

parkeren: 

De parkeerplaatsen van de motelgasten komen in de 

kelder van het slaapgedeelte. 

Voor het parkeren van de restaurantgasten is bij 

-15-

2 een ruime indeling van de parkeerhavens per auto± 22 m 

oppervlakte nodig. Bij 200 plaatsen komt het totale 

oppervlak op 4000 - 4500 m2 • 
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§ 3.3. Uitgangspunten voor.het ontwerp. 

Na het programma van eisen en een globale opper

vlakte bepaling van de ruimte volgt in het ontwerp

proces het bepalen van uitgangspunten voor het ontwerp. 

- Door het stadsgerichte karakter van het motel zal 

een representatiefgebouw de voorkeur verdienen. 

- Het publiek, dat graag gezien wordt in het motel, 

heeft in het algemeen een hoger inkomen dan de ge

middelde nederlander. Er komt daarom een restaurant 

a la carte in het motel om te voldoen aan de eisen 

en verwachtingen van de motelgasten. 

Ook zullen de motelkamersluxueusworden ingericht, 

met elk een eigen oatte eel. 

- Orn bij de indeling en opzet van het ontwerp de 

mogelijkheid te bieden tot kleinewijzingenin de 

plattegrond wordt een zekere mate van flexibiliteit 

wenselijk geacht. 

Bij het ontwerp van het motel wordt de splitsing 

gemaakt tussen: 

I : hooggebouw, waar alle aktiviteiten 

plaats vinden. 

II: slaapgedeelte voor de overnachting 

van de motelgasten. 

I.Uitgangspunten voor het hoofgebouw zijn. 

a) het restaurant wordt naar de autoweg gericht. 

b) de entree moet een duidelijk en uitnodigend 

karakter krijgen. , 

c) de _keuken wordt op het noord-oosten georienteerd. 

I 
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d) de personeelsingang kornt aan de achterzijde van 

het hoofdgebouw. 

e) de loopwegen van het personeel en rnotelgasten 

warden duidelij k gescheiden gehouden ·• 

f) de aan- en afvoerplaats zal makkelijk bereikbaar 

moeten zijn en nauwelijks zi.chtbaar voor de be

zoekers van het motel. 

-17-

g) de dienstwoning wordt in het hoofdgebouw opgenomen. 

ad a) Het restaurant moet vanaf de autoweg zichtbaar 

zijn, om als het ware de weggebruikers uit te 

nodigen een stop te maken. 

ad b) Wanneer men op het terrein van het motel aan

komt, moet de ingang van het motel zo duidelijk 

zijn dat de bezoeker niet naar de ingang hoeft 

te zoeken. 

ad c) Deze orienterj__ng houdt verband met de oven.re

gend zuid-westen wind in ons land. Hierdoor 

worden de hinderlijke luchtjes van de keuken 

niet over het terrein gebJazen. 

add) De personeelsingang wordt op deze manier ont

trokken aan het zicht van de rnotelqasten. 

ad e) De scheiding wordt gemaakt om in het motel geen 

personeel in werkkleding te krijgen. op plaatsen 

die toegankelijk zijn voor de motelgasten. 

Voor een overzicht van de looproutes in het 

hoofd9ebou1:1 wordt verwezen naar hoofdstuk 3. 4. 

ad f) De reden voor dit uitgangspunt is tevens het 

onttrekken van de aan- en afvoerplaats aan het 

zicht van de bezoekers. 

I 
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ad g) Indien de dienstwoning als aparte woning ge

bouwd zou worden, kan dat als storend element 

in het geheel ·ervaren worden. Tevens wordt door 

de opnrune van de dienstwoning in het hoofdge

bouw de looproute van de nachtwaker verkort. 

II.Uitgangspunten voor het slaapgedeelte zijn. 

a) vluchtwegen niet langer dan 20 meter. 

b) elke karner wordt voorzien van een natte eel. 

c) de natte cellen worden naar de binnenkant van het 

gebouw gericht. 

d) de linnenkamers komen op een centrale plaats in 

het slaapgedeelte. 

e) de parkeergelegenheid komt onder de kamers. 

ad a) Door deze eis ten aanzien van de veiligheid 

kunnen er maximaal 10 kamers naast elkaar ko

men te liggen met aan weerskanten een trappen

huis. 

ad b) Het comfort van de mote.lkamer wordt mede be

paald door de aanwezigheid van alle sanitaire 

voorzieningen per kamer. 

ad c) De natte cellen behoeven geen lichttoetreding 

en kunnen tevens makkelijk als buffer dienen 

tussen de gang en de kamer. 

-18-

ad e) Iedere motelgast krijgt een eigen paciceerplaats. 

De parkeergelegenheid wordt dicht bij alle ka

mers gepland orn de loopafstand van auto tot ka

rner te beperken. 
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§ 3.4. De looproutes personeel en gasten 

Bij het maken van een ontwerp is het van belang een 

beeld te krijgen van de looproutes door het gebouw. 

Eerst worden de verschillende groepen van mensen be

paald, die in een motel voorkomen. 

Deze zijn: - personeel 

- restaurantgasten 

- motelgasten 

Uitgangspunten voor een doelmatige indeling van de 

ruimten zijn hierbij geweest: 

a) korte en duidelijke loopwegen. 

b) scheiding in het motel tussen het 

personeel en de gasten. 

ad a) Korte en duidelijke loopwegen zijn aan te be

velen om zo op een efficiente manier gebruik 

te maken van de beschikbare ruimte. 

ad b) Dit uitgangspunt is r~eds aangestipt in hoofd

stuk 3.3. onder punt e van deel 1. 

Op de volgende pagina zijn de looproutes in relatie 

tot de benodigde ruirnte weergegeven. 

I 
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LOO?ROUTES PERSONEEL EN GASTEN 
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§ 3.5. Het relatie - oppervlakte schema 

In deze figuren worden de onderlinge relaties tus

sen de verschillende ruimten vastgelegd in een schema. 

Tevens is de grootte van een rechthoek overeenkomstig 

met het oppervlak van de genoemde ruimte. 

.Indien de ruimte door een· cirkel wordt aangeduid, 

dan betekent dit, dat de oppervlakte van die ruimte 

nog niet vast ligt. 

Diverse structuren (plattegrond, drie dimensionaal) 

hebben uiteindelijk geleid tot een schema van drie 

bouwlagen waarin de dienstwoning is opgenomen·. 

Overwegingen voor·die keuze zijn geweest: 

- eenvoudige inwendige organisatie (weinig gangen) 

- compacte bouwvorm 

- terrein gebruik: a) be2erkte terreingrootte 

b) mogelijke ligging op het 

terrein i.v.m. geluid e.d. 

- de samenvoeging van aktiviteiten op een verdie

ping: a) hoofdaktiviteiten op de begane grond 

b) nevenaktiviteiten en beheer op de 

eerste verdieping 

c) nevenaktiviteiten voor de motelgasten 

en personeel in de kelder 

I 
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KANTINE 

PERS ONEEL 

FJi'l'REE 
1Tm2.l 

DIENSTTRAP 

HAL 
PERSONE 

15 m2 

HER 
TOILET TOIL 

PEliSONEEL 

12 m
2 

12 m 

KELDER 

AAN- EN AFVOER

PLAATS GOEDEREN 

50 m2 

.30 m2 .30 m
2 

SERVICERUIHTE 

MEUBELOPSLAG 

50 m2 

VERT. 

TRANSPORT 

25 m
2 

INSTALLATIERUIHTE 
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DIENST-

TRAP 
2 20 m 

FEESTZAAL 250 rn
2 

e 
1 VERDIEPING 

DIEtlSTi/ONING 100 m
2 

EXPOSITIERUH:TE 

40 m2 

BAR 

VER'.!'. 

'.l'RA/ISPORT 
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§ 3.6. Uitgangspunten voor 9e indeling 

van het terrein. 

-24-

De ligging van het hoofdgebouw aan de kant van de 

autoweg is, om goed zichtbaar te zijn vanaf de autoweg. 

Het hoofdgebouw werkt tevens als geluidbuffer tussen 

de lawaaierige autoweg en het slaapgedeelte van het motel. 

De ligging van het slaapgedeelte komt aan de achter

zijde van het terrein. Dit inverband met het stille ka

rakter van het slaapgedeelte. 

Ook zal de ingang van het perceel niet te dicht bij 

het slaapgedeelte komen om het geluidsoverlast te be

perken. 

De parkeergelegenheid voor de restaurantgasten komt 

bij het hoofgebouw. 

Een globale indeling van het terrein geeft de volgende 

tekening weer. 

§ 3.7. Ontwerp en materiaal. 

Voor de architektonische uitwerking van de samen

hang van§ 3.5. wordt verwezen naar de tekeningen. 

Het gebouw is in de volgende materialen gedacht: 

- r9od bakstenen metselwerk 

- stalen puien en kozijnen 

De draagkonstruktie en bijbehorende materiaal~ 

keuze worden in hoofdstuk 4 uitgewerkt. 

I 
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§ 4.0. De konstruktie van h~t motel. 

In dit hoofdstuk zullen de uitgangspunten van de 

konstruktie van het motel worden besproken. De kon

struktie van het motel wordt gesplitst in drie onder

delen. 

a) de hoogbouw van het hoofdgebouw 

b) de laagbouw van het ~oofdgebouw 

c) het slaapgedeelte van het motel 

§ 4.1. 

§ 4.2. 

§ 4.3. 

Bij de bespreking van de verschillende onderdelen 

zullen de volgende punten behandeld worden. 

- Materiaalkeuze 

- Mogelijke konstruktie systemen 

- Voor- en nadelen van de konstrukie systemen 
-

- Keuze bepaling 

- Schematisering 

Als opmerking wordt hier vermeld dat de konstruk

tie systemen, die met elkaar vergeleken worden, niet 

alle in het definitieve ontwerp passen. 

Het definitieve ontwerp is tot stand gekomen door 

de wisselwerking tussen en de integratie van het 

schetsontwerp en het gekozen konstrutt~e systeem. 

-26-
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§ 4.1. De hoogbouw van het hoofdgebouw. 

( 3 bouwlagen) 

Materiaalkeuze 

-27-

Het gebouw, dat een openbaar karakter heeft en waar 

veel rnensen tegenlijk aanwezig zijn, dient ten aanzien 

van brand een goede veiligheid te bezitten. 

In dit verband wordt dan ook gekozen voor beton, dat 

een goede brandwerendheid heeft. Een andere reden om 

voor beton te kiezen is de grote veranderlijke belasting 

van 4 kN/m2 • Bij de grote belasting vind ik een kon

struktie materiaql met veel massa beter passen in het 

ontwerp. 

Konstruktie systemen 

Als konstruktie systemen worden met elkaar ver

geleken: a) dwarsbalken systeem 

b) balkloze vloeren 

Rasterkeuze 

De rasterkeuze wordt mede bepaald door de mogelijk

heden van kolomplaatsing in het on:t,werp. De overspan

ningen worden aan de minimale kant begrensd door het 

functioneel gebruik en aan de maximale kant door de 

kosten. 

Voor- en nadelen van de konstruktie systemen 

ad a) dwarsbalken systeem raster 3,60m x 7,20m 

- De spanten van kolommen en balken kunnen de 

stabiliteit leveren in dwarsrichting, terwijl 

voor de stabiliteit in de langsrichting schijven 

dienen te warden aangebracht. 

- De randkolommen kunnen in de gevel worden opge

nomen. 

I 
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- Met deze rastermaten komen veel kolommen vrij 

in een n1imte te staan. 

- De balken belemmeren in horizontale richting 

een makkelijke doorgang van leidingen. 
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I 

.:f x .3,born 

Dimensionering: 

vloer ht : 120 mm 

balk bxh-t : 250 x 500 rrun 2 

middenkolom: 250 x 300 mrn2 

randkolorn : 2 50 x 3 50 rnrn2 
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ad b) puntvonnig ondersteund~ vloer 

raster 7,20m x 7,20m 

De konstruktie heeft een geringe hoogte. 

Er komen slechts weinig kolommen vrij in een 

ruimte te staan. 
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- De leidingen kunnen makkel~jk worden doorge

voerd langs de onderzijde van de vloer zonder 

obstakels tegen te komen. 

- Omdat de kolommen in de gevel staan zullen 

deze kolomrnen extra belast worden op dwars

kracht en moment ( ponsprobleem ). 

- De stabiliteit zal verkregen worden uit ker

nen voor zowel dwars- als langsrichting. 

Keuze bepaling 

Gekozen heb ik voor de puntvonnig ondersteunde 

vloer met ko1omp1aten, waarbij de randkolom'11en in 

de gevel geplaatst worden. 

De stabiliteit van deze konstruktie zal verzorgd 

worden door twee kernen. 

Overwegingen voor deze keuze zijn: 

- Door het aantal kolommen gering te houden 

zullen weinig kolommen vrij in een ruimte 

komen te staan. 

- Door de realisering van een skelet kan men 

de indeling van het ontwerp zeer flexibel 

houden. 

- De konstruktie heeft een geringe hoogte en 

de doorvoer van leidingen in horizontc1le 

richting levert geen problemen op. 

- Voordelen van de koJ.omplaatsing in de geve1 

zijn : 
a) geen onbruikbare n-:struimten achter de 

randkolo~nmen. 

b) ge~n moeilijkheden met de rasteraan

sluiting van de laagbouw. 

- Het nadeel van deze kolomplaatsing is het 

-30-
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ponsprobleem in de randkolom. 

- Aangezien mijn onderzoek gaat over het pro

bleem pons bij vloer-kolom aansluitingen, is 

het aardig om dit probleem ook in het ontwerp 

tegen te komen. 

Als schematisatie van de konstruktie is gekozen 

voor de raarnwerkmethode. 

§ 4.2. De laagbouw van het hoofdgebouw. 

( 1 bouwlaag) 

Materiaalkeuze 

In verband met de kleine veranderlijke belasting 

en het feit dat het dak niet als dakterras gebruikt 

gaat worden, wordt gekozen voor staal als konstruktie 

materiaal. 

-31-

Dit houdt echter wel in dater ten aanzien van de 

brandwerendheid voorzieningen moeten worden getroffen. 

Konstruktie syst2~ 

Als konstruktie systernen komen in aanmerking 

Rasterkeuze 

a) liggers met gordingen 

b) vakwerkliggers- met dakplaten van spant 

tot spant 

Bij de rasterkeuze zal rekening gehouden worden 

met -het raster van het hoofdgebonw o:n eenheid te 

krij gen tussen hoogboEw en 1 aagbonw. · De rcistermaten 

zullen dus veelvouden vc:m 7, 20m zijn. 

I 
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Keuze bepaling 

Als konstruktieve oplossing is gekozen voor de 

vakwerkliggers met dakplaten van spant tot spant. 

Deze vakwerkliggers worden ondersteund door stalen 

kolommen, echter aan de kant van de betonnen hoog

bouw liggen de vakwerkliggers op konsoles. 

De overspanning van de vakwerkliggers in het res

taurant bedraagt 14,40m en in verband met het beno

digde oppervlak in het entree gedeelte is daar de 

overspanning 18,00m. De vakwerkliggers liggen op 

een onderlinge afstand van h.o.h. 7,20m. 

De stabiliteit loodrecht op de vakwerkliggers zal 

door schijven rnetselwerk verzorgd worden. 

overwegingen voor deze keuze zijn: 

- Door deze konstruktievonn krijgt men een gro

te konstruktiehoogte, zodat bet restaurant en 

entreegedeelte rneer bouwvolume hebben. Deze 

vergroting van bouwvolw-ne past architektonisch 

beter bij de betonnen hoogbouw van 3 verdie--

pingen. 

- Er komen nauwelijks kolommen vrij in een ruim

te te staan en ook de doorvoer van kanalen 

levert nauwelijks proble;11en. 

- De stabiliteit kan ontleend worden aan ge

metselde schijven omdat de horizontale be

lastingen bij de geringe bouwhoogte laag zijn. 

Dit is niet gebruike1ijk maar, bij deze k1cine 

.belastingen en de kleine kans op het wegbreken 

van rnurcn, toelaatbaar. Door deze oplossing 

van de stabiliteit behoeven er geen pennanente 

verbanden in het gebouw te warden aangebracht. 

We! dienen de vak\verkliggers onder1ing gokop

peld te word.en. 

-32-

I 



I 

MOTEL HEERLEN -33-

§ 4.3. Het slaapgedeelte van het motel. 

Materiaalkeuze 

Omdat ook hier de brandwerendheid voorop staat 

en tevens een goede geluidsisolatie tussen de motel

kamers verlangd wordt, valt de keuze voor het kon-· 

struktiemateriaal op beton. 

Als konstruktie systeern komt alleen een schijven 

konstruktie in aanmerking. 

Rasterkeuze 

Bij de rasterkeuze moet rekening warden gehouden 

met de parkeermogelijkhedcn in de kelder van het ge

bouw en met de breedte van de motelkamers. Door een 

goede combinatie van deze twee gebruiksmogelijkheden 

kan men de ·rasterbreedte bepal~np Gekozen is voor een 

rasterbreedte van 7,20m. In de parkeerkelder kunnen 

dan 3 auto's naast elkaar geparkeerd worden en daar

boven wordt een veld van 7,20m door een scheidings

muur in tweeen gedeeld, zodat de wanden van de ka

mers h.o.h. 3,60m uit elka2r staan. 

Omdat de ruimte tussen de· rijen .geparkeerde auto's 

in verband met het indraaien bij het parkeren niet 

te klein mag zijn, krijgen de kam~rs oak een lang 

gerekte vorrn. 

Keuze b._~paU.;.Qg 

De gekozen schijven konstruktie bestaat uit wanden 

van 200m:n dikte en staan h.o.h. 7, 20m. De vloeren, 

2 30:n:-n dik, overspcmnen een lengte van 7, 2 Orn en worden 

nog extra in het midden van de overspanning bGlast 

door een 1ij n1ast. tgv. de scheid:ingsrnuur. 

I 
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: De stabiliteit van het slaapgedeelte wordt in 

dwarsrichting geleverd door de schij~en en in langs

richting door de samenwerking van de vloeren en de 

wanden. 

I 
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§ 5.1. Berekening vlakke plaatvloer 

Als konstruktie van de hoogbouw is gekozen voor 

een vlakke plaatvloer met kolomplaten. De stabiliteit 

wordt verzorgd door twee kernen. 

Afmetingen: vloer ht: 280 mm 

kolom bxht: 400 x 400 mm2 

kolomplaat: 1000 x 1000 x 140 

B 30 en FeB400 

. De kolommen staan h.o.h. 7, 20 m zowel in X- als 

in Y-richting. 

mm 

fi~:t:========.:i:.:'.:ia,=.:i:========ii=-:W::=r:==~:::::::::i'.:::li:'.'.lr:-=-·~=-=1r:, ---=---=---=-=1=iil.- l:J 
,_____,___, J 

:{ 

i 

s 
De vloer wordt berekend volgens de raamwerkme

thode. Bij het bepalen van de stij fh.eid van de regels 

mag worden uitgegaan van een ongescheurde doorsnede. 

Bij net bepalen van de stijfheid van de stijlen dient 

rekening te worden gehouden met vervormingen in de 

3 
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plaat over de breedte van een veld ter plaatse van 

de negatieve overgangsmomenten. Hierdoor zal de ge~ 

middelde hoekverdraaiing van de plaat over de veld

breedte groter kunnen zijn dan de hoekverdraaiing 

die plaat en koiom ondergaan op de plaats van de 

buigstijve aansluiting. Voor een momentenverdeling 

die veroorzaakt wordt door een vertikale belasting 

op de plaat houdt ·dit in, dat de kolom in de kon

struktie zich minder buigstijf gedraagt dan wanneer 

de gemiddelde hoekv~rdraaiing van regel en stijl 

gelijk zijn. Orn dit in de berekening te kunnen be

trekken, wordt bij de schematisatie de.stijfheid 

van de stijlen gereduceerd met een factor 1· Deze 

factor? varieert tussen 0,5 en 1,0 en wordt be

paald door de grootte van de kolomplaat. Hoe groter 

de kolomplaat, des te groter wordt de waarde van 7 . 

Plaatdikte: 

Voor het hoekveld geldt: 

-e; -:-

e; -; 

~I' -:::-

--t:x - 2 i1x 

1- ,< 7,y 

~06. C,3 /,, o/. 200 = 

soo - .:?/..? 

7zoo 
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ll_ _____________________ ___.l 

(;~)~ ..J 

a, ;- ... f4zo) :::: -3,4 
t1 180 

~, =- e<I,< .t 
..3,. 1/ - / 

{,o...3 mrn 
.3, I/ f .s; y. o,o ~ . C:01/-1200 = 

t7: C c; ,: 7-?oo - ,<, -1,-1),3 -: 6.3:JI,, ~~ 

~~r"< ~ ?:,~.5" Vr £3J~) 2- ,I- {6..3:Jl;j ~ 
1 

e 7tll3'6 #?rt-, 

..£ " _jf -711/ ... ;?S--ti h?n-, 

✓1 ;: 1(~0 r>?Pl-f 

De aangenomen plaatdikte voldoet. 

De belastingen 

vloer 0,28 X 25 710 kN/m 2 
e.g. = 

rust.belasting 1,0 kN/m 2 
= 

verand. be lasting = 410 kN/m 
2 

qr = 1,7 X 7,2 X 8 = 98 kN/m' 

qq = 1,7 X 7,2 X 12 = 147 kN/rn' 

Er warden steeds drie belastinggevallen bekeken 

a) alle velden volbelast 

b) de randvelden volbelast en de midden

velden alleen de rustende belasting 

c) de middenvelden volbelast en de rand

velden alleen de rustende belasting 
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Schematisatie in de x-richting . . 
Ii" 7'2 . B" 7, 2. j?, < 

t ... 

~ 
A I 

B C 

f J' 1:/ • 

= 

Knoop A: 

-3 czk 2>£I k 
£1,,- .· -C;{ 

~9 
72 

Knoop B: 

4. 13 ,~7 ,' 0 · /j-;J) 

?-< /? 

' 

- os·-/ . ,.. 6 
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I 

De momentensommen zijn . . 
18 ·lltJ ·l/ ;?j 

l. 

bij volbelasting . M = = 953 kNm . oq 

bij rust.belast. : M or = ¼J lcJ. tJ, <) l = 635 kNm 

Primaire momenten: 

bij volbelasting : M pq = ~:< IYj (;,i),. = 635 kNm 
2 

bij rust.belast. : M = t~ )?cl · 0 z) = 424 kNm 
pr 

Crosstabel voor belastinggeval a. 

/}f} I 
I 
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i o,.rt C:, 2 2 I 0,..<,2 ~~~ 09 0 77 q 22 
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-J/to -lf/o -J .. n- -Jl8 
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-EJ -3 -,? I -11 

-1-S f~ -f- ~ -,L 2 

-/113 -/113 -1-<jJ -7v1 ">'3.1,J" +..J;,,r f-1;1 
-

Crosstabel voor belastinggeval b. 
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J 

Crosstabel voor belastinggeyal c. 

f}/J I ,c/fl ~ ,/18 81} 
i ~8' 1.86 1

' I 
8c 

~22.. ~,!2 
1 o.rt ~vv qt? '0,7 (222 

: f1'2Y -~ly i -1-63r 
I i I 

-J-3 -r~ / -238 -11.J 

-16 -16 
I 

i -<O -vo ;.;.Zo 

f~ -1-v -1-12 -1-/ 
i 

.-d -/ -I -/ 

-BJ -8'3 1-170 -ro'o -1; -;; +611t 

Opmerking: Gebruikt wordt de methode van Vis en Sagel. 

In verband met de a~nwezigheid van kolomplaten 

mogen deze momenten gereduceerd warden. 

Voor het randveld bedraagt deze reductiefactor: 

tb ,. f 1- : ~,12.,.. ft-. 2. ¥03 J ~" ~ 9.3 
TI ..J~ J. j'.?Oo 'J 

Voor het middenveld bedraagt d~ reductiefactor: 

lh ~ ff - f-'/,. J l = r 1 - y. W ,3 j 2 
..,_ c?;_ cf t r, Je, .J-j'~oo 

De gereduceerde momentensommen warden nu 

- voor een randveld 

M = 0,93 X oq 953 = 886 kNm 

M = 0,93 X or 635 = 591 kNm 

- voor een middenveld 

M = 0,86 X oq 953 = 820 kNm 

M = 0,86 X or 635 = 546 kNm 

Op de volgende bladzijde zijn de momentenlijnen 
en.de gereduceerde momentenlijnen voor de drie 

belastinggevallen getekend. 

I 
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MOTEL HEERLEN 

Momentenlijnen. 

Belastinggeval b. 

-6rs-
..... ...- -- ...- -:f/)-

__ ,,._ -- -----,( 

I 
I 
1JS-3 
I 
I 

Belastinggeval c. 

-6/t; 
-r!Jo -- -- - 1 
_... I 

I 
I 

: 3s-3 
I 

-41-

Gereduceerde momentenlijnen 

,,_--- ----, 
I 
I 
I sat 
I 
I 

f,<fJ 

-r/3 
~vv-3 

------;Y 

I 

:5?-f 
I 
t 

-t-/0.3 

· '-I -flt 
- 'JJ -- - - - -/ 

I 
I 
I 
I 
I J'<o 
I 
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MOTEL HEERLEN -42-

I I 

Ponscontrole: De vlakke plaatvloer moet op het 

draagvermogen t.a.v. pons gecontroleerd worden. 

Hiervoor zijn twee doorsneden te bekijken nl. 

- De kol_om -_ kolomplaat aanslui ting. I-I 

- De klomplaat - vloer aansluiting. II-II 

Voor de middenkolom is be1astinggeval a maatgevend, 

terwijl belastinggeval b maatgevend is voor de rand

kolorn. 

De middenkolom: 

doorsnede I-I ht = 420 mm h = 400 mm 

m = st kAl/n 
2. 

N = i;/ • IZ {7,-<) r 

/h :: si.10 1 
liocJ ·/o .3 -

lo/.: _Fol ·( 1. :?e ) t 77 t-t,t;J · -f 
-ht-d 

-3 

'Col 
/IOcJ /o (1 I-

.?. S/ )~ ~ ?_ "'" ~oo .;;- (J-10) /Oo 1/1-1n1 
<J'lo 

ctcc. 
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MOTEL HEERLEN 

Doorsnede II~II: ht = 280 mm 

e-ol < l; a cc.. 

De randkolom . : 

Doorsnede I-I 

ht = 420 mm 

h = 400 mm 

d = 510 mm 

~ ~ j lr(f /o) r ,?. Joo __ :Zo,?3 n1n1 

m :: -<J<Y 1cAJ.,k 

Al~ t;.1;. 3,t•?✓ < -

ee 111 ~ _'?.)8 /,() / __ 
A/ t <3 / et:, /1'1 ;-..-t-

r y '<{j fO 

4-J_6· /o -3 • { -t -f. 

9'ct,. ,<,O <-J' 

cl < t-<- =? ? / :,. /,. r N /4ui, l 

-43-
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h = 260 mm 

S"oo 
( 

i,.. 
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MOTEL HEERLEN 

Doorsnede II-II 

ht ·= 280 rrun 

h = 260 mm 

d =1273 mm 

/> z: .-/ i7 c dr {) .,,_ :?c 

f' ~ fir~/.; .3-) j -f ,l. Joo "" 3ooa n,,.1-\. 

/ ...1 • .J 

1./.j'b lo - t/ • 1:/. ~ l /0( 
1 -f-260. .3006' 

==> 

lo/ C V/ GlC.C... 

-44-
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MOTEL HEERLEN -45-

Nu wordt weer de berekening van de vloenpomenten 

opgenomen. Van de gereduceerde momentenlijnen uit-

gaande worden nu de kolommomenten geelimineerd. 

-ks a) -~; 
- - II? ftt\Jµ,t 

A +!tit-~ ~ -f-<.// 

-230 -SD3 

tJ \ ld.JJ,t,, - - In 

A -flr8(;; 8 f-lt3 

_,tt -f"/y 
c) ~ k.{J~ . .. 

t-3ot 
/1'1 

A '7'· zn l3 C 

De momenten worden nu verdeeld over kolom- en mid

denstrook volgens de momentencoefficienten verdeling 

van de tabellen E-9. 

kolomstrook middet1s trook 

Randsteunpunt A qr 
?ft "t 

A_ <i2 'lf"-/-lt fr,rti 
Midden randveld -~ )7 °i tt 

?-32 P? 1 tt ?J;,-1,t 

Middensteunpunt B /J>)- l.J °t b.':! 2;2 l8J-t·69 /J>{'l-63 

Midden middenveld _2:t_ trz ,3y 

,3JZ f<rr3Y )'( f-3 ~-

Na deze herverdeling worden de gee1imineerck~ kolom

momenten gesuperponeerd bij de mornenten van de ko

lomstrook. 

I 
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MOTEL HEERLEN -46-

I 

Kolomstrook Middenstrook 

-)4 -1i8 
-.i,ot, -#f -p _,tr 

~ .. - .. 
A -1-}fl•IV 13 -l-l?Jl-13 A- +1;11 l3 1-8,l 

-60 1./0 
-220 -Jtt -,& -13/ 

·- -1-2;(-30 
. 

-1-~/1-60 - ,. -1-17 
A '3 A 'f-./lO 8 

~ff -/J 
-121, -31~ -(,,~ -/Ito 

. .. 
-1-1<,;-1-o - - ,. r//8 

)j +ltJJ-1, f-lo,;J' 8 A .e, 

De maatgevende mornenten,volgend uit deze belas-

tinggevallen,waarop de plaat gewapend dient te 

worden, zijn nu: 

kolomstrook middenstrook 

-2Zo - "/2. .. - -/<Y -,tr 
-I 2<,/, - a -A 8 -1-1/3 A +-:l/0 13 rl/o 

Bepaling van de wapening: 

Art. E. 308.5.4. 

Wapeningsbaan s = 5ht +-2r2 = 5(420) + 2.212 = 2524 mm 

s > 0,7.3600 = 2520 mm 

De verdeling van de wapening over kolomstrook en 

wapeningsbaan hoeft niet te worden toegepast. 



MOTEL HEERLEN 

Maatgevende doorsnede op r
2 

'200 

:,f-:i°OO-.t=- :, 0 .-, / 
0 1 -->-c... = <lt>o 

Knoop A: 

Moment t.p.v. de overgang kolomplaat - vloer 

Knoop B: 

Moment t.p.v. de overgang kolomplaat - v1oer 

Nu worden de mornenten van de koluostrook en de 

middenstrook uitgerekend in kNm/rn' plaatbreedte. 

-47-
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MorEL EIEERLEN -48-

I 

Kolomstrook 

m iri 1,·1-1 ml{ 
t,.;)o 

,L}(' ,'r, 

kNn,/m' rlflk.' lfh -i /11n-, ~4 I 

ft lf'Y ~2 tl 4t>o 481 ~l,2 ~?o 

ft f,✓ ~,. It zio ~;I C>,,2J t:,o 

fi8 63 '260 /0,</ 02r ,, 6S--o 

8 (rv 'lr /Z)- ;?.60 1?vJ (}_, ltJ /:?/? 

6 ~v ii 11t7· ~to 313 °✓ .f.3 3.io 

Be 48 :?to 110 q_ IJ' ?/g 

Middenstrook 

m ;,, ~ - /J?e-,. ~ 
t,;J() /1-t' ,;,. 

k/J rt,, /;'>t I /'>114? G' I, i 
/111'11 ¼1' 

It 22 2!0 ..3Zr °✓ OJ .?o! 

/113 S;J ~lo d'Sd 0,, 2 2. J?Z 
a t,/ <bo ~Jo 0,, 1/ try.?, 

Be 3..3 ?60 1/J!J 0,.1< d/,c 

Als wapening wordt nu gekozen voor een boven- en 

ondernet van f5 12 - 150 mm. 

Ab/m' 678. 1000 753 2 
: --- :: rrnn 

900 

Ter plaatse van de kolo:nplaat \·wrdt bekeken of dit 

wapeningsnet voldoet aan de gcstclde minimu,t eis 

voor het wapeningspe~centage. 

Art. -E 701.2.l. voor FeB400 t<.{, == 0,15 

---------- --~---
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MOTEL HEERLEN 

00 -=-
?S-3 

,:r 
zs3 0, I_J QCC. 

fr 
; 

~.,t. lo C;". I. /e> v 

Op plaatsen waar de waperiingsnetten niet voldoen

de zijn, moet losse wapening wordenbijgelegd. 

Dit is in X-richting alleen ter plaatse van de 

middenkolommen nodig. Bijlegwapening: 

/Z /I/ -? S-3 ~ ~ ZI rn n, ' 

Neem f5 12 - 200 mm. 

Schematisatie in Y-richting 

e, I( "' C 
' 

8 C 

c' 

Knoop A: 

Knoop B: 

4 · /3!::.l . J. /f;8 

72. . 11 

= 565 
2 

mm 

3£-4_ : 

-e1c 

C' 

-49-
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-Crosstabel voor belastinggeval b. - I 

I ...... 

/1 ./.3 C 2:) € :::s: 

f?fi ' ' IJ IJ " , 19/2 K>li i '88' 1 l3e/· ,Be c (3 I cc I i cc,,. be he/ i
1 

2> 1
' oE ElJ I e~' l ££" 

~ 
Cl) M 

o,sl o, 3& . °✓ '1/ q.3/ i ~/~ : O;Jt 
! L' 

0, 2Z.. 0, 22. ~/v C;.36 qd>t q::,{ ~/~ : C:/y . q.;t ort: 022. C; 2l I :r: , ; 

+l;,r -6.}f: rviv -~.n,; r6:,r -63r j r-f.r.?v -v;y, 
M 

i M 
' ' I I ' ' ' ~ 

-I '-(o -/110 - 3S)' -t]o; ' +llj -/-,<)8 rJd f-<j3 L' 
tx:! 

i/ i ' z 
-170 I-II.to t-'f"',:C f-T1(F -fl<t'o -1-;o ' 

I 

-/)- -/f - YO -Zo -SI -101 : -3y,r -3y,r- -101 -SI 
I i 

i 

l-13 f-7(; l -rlo -I-to i-,<)~ > r/3 t-i6 f-;1,r r,?o -I-2o : -1- ,f"I, f" -1-~t 
-3 -2, -1 -y -1 - /y - s; r -s, s- -ltt- -; ' -J -/y ~t -t 

I 

r't fl, r fl,f -f-lt -t-S- -1-1, . f-.Z -1-S-

-IJ;,r 1-tt 1-II 1r.3.>;r -1tri -11r -yr t-frl -/3ef f f~l 
I 

-1S1J -1rJ r31G /-;(,< 't->J,?SI -91t -!-8/ f-8j 

Crosstabel voor belastinggeval c. . . 

fo7 -ri'J -;;y 1--12, )- f- ,< 2. -1-12. -iir fJ"v/ -1.tr -vr -<tr!. r53r;f r-6/ 1-6/ ~,f -1-2,,{ -1r-o> -1rt 

I ' I I 
u, 
0 
I 

-
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MOTEL HEERLEN 

Crosstabel voor belastinggeval a. 

flft ( RII" I /j-/3 loft 86; 136 A i t8c C6 
C1.Z2 C; 22' CJ,S6 0, 2,6 ~/y o_.,/v I o,.36 

! . i-63S- -b.3,S- I t-6.,s- -63.r 
! 

-bss- ' -llto i_f'-to -l?o I 
I 

I 
-t-..3.Z -1-6 tr fZ; f-/( J I t-6$' f-3,e 

-1 -1 -/8 -3 
; 

,'-3 -10- 1-,1,r , f.3 

' 

-1Ct7 j -11t7 f.?J't -7s-s- I fl~.r : 111,r ! t7oz -602, 

op de volgende bladzijde zijn de momentenlijnen 

en de gereduceerde momentenlijnen voor de drie 

belastinggevallen getekend. 

Er is gebruik gcmaakt van de reductiefactoren 

en de momentensormnen zoals deze in de X-richting 

berekend zijn. 

Randveld : ~ .-:: 0,73 
M = 886 kNm oq 

M or 
::: 591 kNm 

M.iddenveld r.,v, ;:o aat / 

Jv'i = oq 820 kNm 

M or = 546 kNm 

-51-
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1 MOTEL HEERLEN 

Momentenlijnen 

Belastinggeval a. 

-?f( 

; -t1:_ _ r- __ :_60-3 
/ 

I 
I 
I J..u 
I 
I 
I 

Belastinggeval b. 

fl3j 

Belastinggeval c. 

C 

-$1(t 
- -t - - - - - -tni 

I 
I 
I 
19s3 
I 
I 
I 7:71 

l\j C 

J 

-52-

Gereduceerde momentenlijnen 
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MOTEL HEERLEN -53-

IL__ _______________________ ____.1 

a) 

Uitgaande van de gereduceerde momentenlijnen wor

den de kolommomenten geelimineerd. 

- 21~ -t:q -S-tj 
' • .. 

a<t 
~ I'? v.3t A .8 C 

- J/8 - .?.Jlt - Y.J1 
.tJ - .. .. h, 

lt~o 
A 8 7:l C 

- ~.3/ 

k/41"" 

kAlu.. 

- 1/2. -Rj 
cj k#Mt .. 

<Ltt • . lh 

A a .3~o c. 

De momenten worden nu verdeeld over kolom- en mid-

denstrook volgens de momentencoefficienten verdeling 

van de tabellen E-9. 

kolomstrook middenstrook 
ft 

/r°i 
/{, 

i/2 Randsteunpunt vrfl? lf-n-16 

Midden randveld __!2_ ;72 tt Y32 J'?t-&I. 8';1-II 
Steunpunt B lo'r- 13% -.£.3_6<:J 2?t /,9f"fi''3 /8Fr 

Midden middenveld Sy t o/ dL JG /4 S-'f,.--..jy I I-<, 0( r.3 Y :; 
/32 

1l2 
C,.,o 2 a t Steunpunt C /3:? f- YO /.J-l ·r <to v "' 

Na deze herverdeling warden de geelimlneerde ko

lommornenten gesuperponeerd bij de momenten vu.n de 

kolomstrook. 
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MOTEL HEERLEN 

Kolomstrook Middenstrook 

-2.J +2-3 
-Zo/ -t,,r/ <>J8 -72 -0> q) . . 

-1-/;t fJ +lvJ-ti 13 +<<X>+IZ. C It -118i:Y 8 

-rJ H./ +33 -33 
-<IJ -3/J -.3.J/ -;;_ -Iv/ 

() . . . 
1-z;J-l8 +H1vJ f-<()l -1--~8 

c) 

17. 6 C ft B 

+IJ -13 -3J r.3j 
-1?.o -39S"' -.331 -vz -J~y 

.• 
-1-106 f-131 n fl'tot-lo .B f-2o:1-~· c. 11 8, 

De maatgevende momenten volgend uit deze belas

tinggevallen, waarop de plaat gewapend dient te 

worden, zijn nu : 

kolomstrook 

... .. 
A ,0 c. 

middenstrook 

- ,. 

A: f-/3/ C 

Maatgevende doorsnede op r 2 

17}~2 = - /t?o! - (/71~ - 111e;) 
mo -- !l~o kVn-. 

/JJ: ;:- <>'ll d-,0.,.,t.\ 

-54-
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-U/ . 
c. 

-loo 

C 

-loo 

c. 
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MOTEL HEERLEN -55-

l.___ _________________ ___,I 

Knoop A: 

trhl2- -:. - i17 - /??? -_8Zo) =- - 2jY 4-AA,(A. 

Moment t.p.v. de overgang kolomplaat - vloer 

Knoop B: 

Moment t.p.v. de overgang kolomplaat - vloer 

/f/~/ t: 

Knoop C: 

/JJ-1< ~ - 3.Jo' - /6') ;-&--co) ~ -vsr k~. 

Moment t.p.v. de overgang kolomplaat - vloer 

- 1lto /. 
1360 · .,,-s-r "'" - 38 s- 4,,u~ 

Op de volgende bladzijde worden. in tabelvorm 

de momenten van de kolomstrook en de middenstrook 

per strckkende meter plaatbreedte weergegeven. 
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MOTEL HEERLEN 

Kolomstrook 

19 ,tl°y ~~ 

/f frv 52, 

19- /3 

S ~v i, 

t3 7" f 2. 

l3C 

C /pv ii 

C -0✓ ~l. 

Middenstrook 

/) 

;:Je 

l3 

6c 

C 

min. ~ ,~ 
/d,./ 111/2YJ I /11ffl 

i6 400 

/r 260 
t? 260 

IZ6 .<60 

lltJ · 4'oo 

S-J <60 

/OJ ~60 
/26 1/00 

m /11 -1 IM 
kJ..IN,j

11
, /1-1 M-t 

,? / Z6o 

of 260 

ct; 2to 

J( :?60 

Jy :zto 

-56-

I 

mu /lb h-1 
b I, l 

lv1. 
h,n,,l/4, I 

1r1r 0112 4cYo 

g/2 tJ, ;t,, 62? 
/t?o6 C<,2) 6)0 

IJ>/1, &,, vJ 12/? 

:/di o,;t, , :;,lo 
tf?J ~;; r; z 
l.f"c?3 ~ f/Z /oyz 

1cPo ~lo t9oo 

ll1u 
~ .. /l( /'n -

/J-?rH/4, f ef t 2-

J;; {;:Oo --?oJ 

8)7:f 0,, 2 2 r-;.z 
l_;,J- ~/cJ 1~rfo 
S-33 c) /._ ., 

/ v .33/1 

)03 0;,/.3 338 
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MOTEL HEERLEN 

Ook in de Y-richting wordt als wapening gekozen 

voor een boven- en ondernet van Ff 12 - 150 mm. 

Ter plaatse van de middenkolommen wordt extra 

wapening bijgelegd. Voor kolom Bis deze wapening 

gelijk aan de wapening in de X-richting. Voor ko

lom C zou de bijlegwapening minder kunnen zijn, 

r'naar wordt uit praktisch oogpunt dezelfde wapening 

toegepast. 

De bij le(Ji.'1apening ,5 12 - 200 mm. 

Controle van de scheurwijdte: 

Voor het berekenen van de scheurwijdte wordt 

gebruik gernaakt van de formules zoals die voorge

schreven worden in art. E 508.1. van de V.B. 1 74. 

o, J' c;-et- • At 

f~ ·{-< c r 

De controle wordt op drie plaatsen uitgevoerd. 

- a) Boven de randkolom t.p.v. r 2 

Ab d . " = 48 0 m:n 
2 

/ m' eno igo_ 

A . aanwezig 753 rnm2/m' 

- b) In het randve1d in de kolomstrook 

Abenodigd = 650 mm2/rn' 

A aanwezig == 753 2; I mm m 

- c) Boven de middenkolom t.p.v. r 2 

Abenodigd ·- 1274 2; I mm m 

A aanwezig = 1318 rn'TI2 /rn I l >l d 

-57-
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MOTEL HEERLEN -58-

acl o) f6ktt1 ;, /2 /'I? n-, 

/2 ~ l,o 4?. == 
_l_!6 

,::: °' I_J - ~ 0 /-4~ /o 

13 ~ zr 
- /J mn1 C ::: 

{2JkH<. .., /.? 111 rn 

}2 :: I, 0 

/ 0 c zr 

J,/ .. '1,o ! ,l. /r-/-- zr. /2 f "' /Jt;, nrr~ 
~2.J 

6Yc) ~00 W,., o,,8 . --
/>-3 ✓,7 

-,-
. /3y. /o :: c.:. .2 2 ;1,,;,t,i 

a.olc) ;ik~k -:: 12 1'1 /.-1,-t. 

Ii " t✓ o /,?'71r 
~ -::. /, q t;-/4/r 

-y. ~ 3-3 

}0 :: .?, r 
- /J l'hMt C ::: 

I 2.1.r r 
/2 1~ . 61:: l,o z,, C) 3-; /<I M111-< 

... _:.:, 

E_J_r yqQ -r 
tuJ °✓ 8 /,</ IO ":"~ G; ,<,< /hi~ :: 

/.3,/IJ /.? 
jl 

I 
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MorEL HEERLEN 

Voor de grenstoestand met betrekking tot de 

scheurwijdte wordt art. E 401.4. gebruikt. 

rnm 

W ~ O.,So mm 

Bij de drie gecontroleerde doorsneden blijkt 

-59-

de scheurwijdte binnen de gestelde eisen te blijven. 

De doorbuiging: 

De berekening van de doorbuiging geschiedt vol

gens het wijzigingsvoorstel doorbuiging uit hoofd

stuk 5 van het diktaat Bijzondere Onderwerpen Ske

letkonstrukties. 

Als slankheidseis moet gelden: 

n . e,,,;Jo I -1- 1 

r7•0ot - 1 

met een rnaximurn van 

De doorbuiging van het hoekveld 

-e~ .., 1/c9/, w,~ 

n i:. ~..3 C/3 ac.J 
/'tc :,:. l,j 

p,<' ""- -:t 

~ ~ .?60 /,1,( (,{~ 

De staalspanning wordt berel:end ui t de verhou

ding ~ussen de aanwezige hoeveelheid staal en de 

benodigde hoeveeJheid staal. 

I 
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MOTEL HEERLEN -60-

De wapeningspercentages voor·het hoekveld staan 

in onderstaande figuur weergegeven. Tussen de haak

jes staan de benodigde hoeveelheid wapening. 

!Ill 

I 
s-

Aanwezig: 

l 

I 
4 

C.Uol: X -.:: ~o vx + / ( .{)OS/X f- c.Jo5,? X) 

Benodigd: 

t...?a f,c :; O,,Z« -1- l /4o3 1- e:- 1;) ::: ?:. .J f' )-

0"(.'r .::. °✓ 22 It (o,od' -,t-0_,/c':J) ' q, .3 .... \-

l..Jof "' j (q ,Yt"r I q 3-'>-) " Q.35" 

I 
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MOTEL HEERLEN 

Invullen in de formule levert: 

l, d. . q rJ! /t--1 

4z,.qnJ-J 

De aangenomen vloerdikte voldoet dus aan de 

doorbuigingseis in het hoekveld. 

De doorbuiging van een middenveld: 

,e~ = ~;r ((6Jyer)1.. ?{63J't}l!- '=-- 6;a~ /;?N~ 

Ook nu worden de wapeningspercentages in een figuur 

weergegeven. 

---••'! 0,23 
I (o,FJJ ~~~----11-------~ - ~ 

-~-----+-----g- - C 

I 
.3 

0, 2j 
{'-',q) 

I 
z 

Benodigd: 

t:.JofJ£ : 

('..Jo &y :, 

C-v"(- :: 

o,. n +- f c0;-;; -1- o_,1 l) =- q 2-.3 

0,, I 3 .-'- f le>, /cJ ('. q lcY) - C; .3 I 

f (0,, 2<;j I 0,, .J(!j) " C!, 60 

O, 3o '
-- · vOO o,. )'5' 

Invullen in de formule levert: 

_tp~-:: ~t..1 ~ l,?.r. ef3 -o,r811 ~o_o l,l. z ~ (,,,~~ 
2to t{-3 . a f~ - I 2o7 /, 7 

Ook hicr voldoet de vlo'::r aan de cloorbuigingseis. 

-61-
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Wapeningsschema: 

Wapeningvloer: ~ 12 - 150 mm. boven- en ondernet. 

Bijlegwapening: f5 12 - 200.IJUTI.,boven de middenkolommen. 

) I.~ <,,. b 

1f~ - -• - ___, ___ :11 rt-· - -· '--- - -r ~:- -~n- -,--
! • 

I I • 
__ J I ·-' •-

I 
I 

f'V .... 
I ~ ' 
I 

I I 
I 

l I I 
I !'l-l-1loo t,1~-:?00 ~ 

~}- ~ ":.L~ & 4-; ~ ~J_ 
. 

- - - - . - - - • +-- - - - -
I{ 

I ~ !.--..! - .! L - • 

~ I 'i ► I I . 

I ' ' 

I I I 
I 

r! /2. - ISO I I 
I 

,. .. I 
£ ,p',z- /So 

I l 

I i I 
_L .. 

,p,i Zoo•~ p,,~J l0o, 
.. y ... 

~ 
- 0 

~i 
0 ~~ r-

t-·:- .... . , 
- - -rr c-- - -- - - - -- --

i ~ ' ~ I • L:_ :_ __ -! ~ - - .J 
'-e. ► 

~ 
~ ► I I a - . ,, 

1 1 I ' 

I 
I ..... 

~ I • 
I ~ 

I ~ ... 
I I 

l 
.. ◄ 

~ 

I I l I 

-~ -: 

(/'i-ll .loo ~ ,v~-j.loo i~ 

"it·, 8 
•• 

~ 0 rft-i f.J- ~ i ""' ·-- - - c-- - _,___ -- I 
-~ ·-·--- -'-- -· 

"' '--. ·I ~ 
.J 

~~ 
-

► I . 
I ' I 

, I 

I I 

I 
J 

/1i-1ro I 
I l il• lfb I, 

rr= I 
I I 

I I I ~ I 
.... 

I 

~-: -Hb-~ ,----. 3LJ_ -+~ ,_ --1<- - - ,_ - - - ,...1-._;___ -
' 

: u= I 

I I I I 
Opmerking t.p.v. het trapgat wapening aanpassen. 
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Berekening van de kolommen •. , 

De belasting. 

Bij de berekening worden de kolommen in de kelder 

van het hoofdgebouw beschouwd met volbelasting over 

alle velden. 

Voor de momenten op de kolommen worden die momen

ten gekozen, die bij de verschillende belastinggeval

len de grootste waarden bereikten. 

Bij de belasting berekening is bij de randkolommen 

rekening gehouden met de extra normaalkracht die het 

stalen vakwerk afdraagt naar die randkolommen. 

Middenkolom C 3 . . 
beg.grond + le verd. . ,?kl.l "/~ 1r ii r 7 .. z. = 21/6 ttV . 
dak : Ix/,/":) I(;,.; )( l· z. = 1?-3 kAJ 
kolommen : -l,Jx(J..4'1-{t}{o,1tj 2x ZC :: $"/ ~A/ -

Normaalkracht Nc3 = 2960 kN 

Maximaal moment Mc3= 60 kNm in x of y richting 

Randkolom D 2 . . 

I 

beg.grond + le verd. . ;?,, 1,J " 12 ~ ?, i r 3, / = lo:;~ kJ/ . 
dak : Ix I.Jx J ,c- 7,:;_ " 3./ = 3;jJ kN 

gevel 7,2 m' . 1.1(3.fr ~I) ·?,l I( -~ = 3/g kAI . 
kolommen : "" S-/ /t,V 

stalen vakwerk . . 1-i X J.O X 1,JJ. I,/ := /f3 /c).I 

Normaalkracht Nd2 = 2067 kN 

Maximaal moment Ma2= 149 kNm in X richting 

of Md2= 60 kNm in y richting 
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MOTEL HEERLEN 

Hoekkolom A 1: 

beg.grond + le verd. 

dak 

gevel 7,2 m' 

kolommen 

stalen vakwerk 

: '2« 1,; Jt l,Z ".:J,6 K 3.6 ;:. 
: / '1< "l )f :J "' 3, t ~ .3, t == 

. . 

. . 
:::. 

= 

-64-

S-:?JkAI 

'J'J ktY 
atJ> k# 

SI le» 

ICJ.3 tA/ 
bi 

Normaalkracht Nal = 1341 kN 

Maximaal moment Mai= 75· ~minx en y richting 

De wapening van de kolommen wordt mepaald aan de 

hand van de art. E 304.4.1. en E 304.4.2. van de VB. 

Middenkolom C 3: 

tV = .<360 kN 

m ., lo k.tV m 

rn 

I 
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N'of ~760. lo J 
/,Od - ::: == 

(-t,/Jt /tJ. 400. 1/()0 

N'ol el-" 1,03. S~.I - . -: Cl, l<t 
ft-116 

:: 

ii- 1/()0 

c;,e, fqhel. l<.o'. ol. 
.. 

tOo -== tJ % 

Ail ~J 4-oe> x ?oo .3o It' o h?,,,,, 
z 

= := 
/oo 

I /lo.. t .tJ~I :: /5,Zo m~ 2. S pf :?o 1t11-w /IQ 't = 
. 

De berekening in de y 

• 
x_ • 

• 
• 

• t 

• a • 0 t 

Randkolom D 2: 

m1 :::. lll.J k#11t 

eo 'w; 

Jt,,9.10 6 .. 
,tobl lo~ 

s 

richting verloopt analoog. 

Wapening : 16 ~ 20 mm • 

X 

1,?,I /1111-1 

eo < C?. J- ii 2 

a£1.r-l/ ,- ea{l,p-.3)J·tf :J,.) 

I 
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I I 

e«- • ..3£/,f--. ~ ,,. 7~1 J l :,_~) ... e /~/-.. 

I I 
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MOTEL HEERLEN 

//al .. 4o>. 

-/J~ I' 4 C: 

X_ 

Hoekkolom A 1: 

A/-:.. 134'/ k,v 

lfl~ 1r- J,l)~ 

@ 
N c: 

X 

Wapening: 2 ,S 16 mm 

8 ,S 20 mm 

4 ,S 25 mm 

7r1,ol : 
/ ~t,,J to -3 

-67-

I:: I,. I!~:/ !c -i J =v e~x: ~ ei; ... Z eox "' 111a rnHt 

eo ')C ~ eo't 
3 Ycoo ) t. 

ec)(."' -3(1,1-·~oo ;/11,8 J( t'00-tao -= /J':'y h,I'(,,.· 

efx ,. j( e~~ ~ .ecK) 

e/-'I( ~ 4 6 { ·111, i r 1r; y) = ,?o.3_ J m111 
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Nj 1.31,-; /0 
3 

- -: o.-tt/ (!(I)( 
::: 

kJ' ?-(90. ~00 

JJ'o/ et 
~~- 203,S 

(I 
C 0,.21/ ri-u ~ 

v00 

I 1. • 

grl3 12. J'. cl. 

tvo = ~-.3 " 

/Jeef "I: <,-3 . ~00 -?-oo ·d68o 
1: 

~ 'n,,,u 
✓oo 

De berekening in y richting verloopt analoog. 

Wapening: 20 Ii 20 mm 

X X 
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I I 

§ 5.2. Fundering van het hoofdgebouw 

Als fundering van het hoofdgebouw is gekozen 

voor een fundatie op stroken en tussen de stroken 

een vloer, die niet b~jdraagt aan het draagvenno-

gen van de fundering. 

De belastingen . . 
.. 

middenkolom 2960:1,7 = 1741 kN 

randkolom 2067:1,7 = 1216 kN 

hoekkolom 1341:1,7 = 789 kN 

Aangenomen wordt dat de belasting gelijkmatig 

verdeeld is over de stroken en dat de stroken on

eindig ~tijf zijn. De dikte van de stroken wordt 

bepaald uit een ponsberekening. 

Aangezien de tussenliggende keldervloer niet 

meedraagt en de stroken t.g.v. de belasting een 

zakking ondergaan, zullen. ~r maatregelen getroffen 

moeten worden om de keldervloer deze zakking mee 

te kunnen laten maken. 

Strookberekening: 

B 22,5 FeB 400 

- 2160 kN' r« ~ 
cl e. -s-10 l"HM. 

-;J/d ~c bro n-,m ~/,: ?o ~~ 

ro1 = Fd { 1 +- <e) ~..,."' :; 

QA C'h-1'-dj 

vto · /c;'':s ( 1 .;.. ,?. -2o ) 
(6>'?;1-1- Stc.J 

- ~2 tot .. t :?_J h<.U( 

z-, z t.3 ,,UL~ 
c:-tcc. 
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Voor de bepaling van het evenwichtsdraagvennogen 

moeten we het eigen gewicht, de nuttige belasting 

en de v~randerlijke belasting van de keldervloer 

nog bij de belastingen optellen. De keldervloer 

~ordt op 300 mm dikte geschat. De juiste berekening 

van de keldervloer volgt verderop in deze paragraaf. 

I 

I 
I 
I 

. I 
I 
I 
I 

'---- ---· _______________ _j 
I 

l3elct !> tl~ .-

?/; / ~ 

R-61- v( 

; 

~ I/ t.,e/2 f < X: 1, < K 0, .3 >( Z )- = 

~/2oc)lc (1,:? + z, JI-,?,? }it8 -~ v x .2 J- c 

Lo/oe,u {o,, v-) 1- • J,. <,. 1 J- -:-

-: 11~1 kA/ 

.?SJ,,Z k/V 

J cS:' c8 d' k- A.I 

-<26,<Y k,# 

13 / kN ., 

J7;;krd = 16 3o k# 

l -f /, ;?63o -.::: ,,1/1 11// . /J8'1 -111 {//K:O<.J :_ /,c'J(;, ;;i7'f-< 7 J r, ~ 0 IC/V /h1 2 

I 
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Het evenwichtsdraagvennogen : 

Aanlegdiepte . + 96 rn boven ANP . 
. -

Maaiveld . + 99 m boven ANP . 
Grondwater hoogste stand . + 98 m boven ANP . 
Grondwater laagste stand . + 96 m boven ANP . 

De spanningen in de grond worden tot op vijf. 

keer de strookbreedte diep bekeken. De laagdikte 

is gelijk aan de strookbreedte, dus 1,80m. 

In onderstaande tabel staan de spanningen in 

de grond,op de verschillende diepten,uitgezet. 

fitV? °3~ G'ev Sk G'kve- .6f ~ ~Je.... 

3t~ s-/, 2o ,36, 1.0 .1; /4 
ly; 

33.t 
l.r{<Y 

3ct,i 11\ .JZ 38 S-1; o.rtLJ1 

s-t 
63 {1;8 

J~,Vlk l:C8 7-< O,J .61 /J', 0 

JC?.t~ 1/1.; 
8/ IY. 1/ 

71, Jo 0,16' <lt l~t 
9:J tf,y 

cfcP.J> ... 200 J< /08 o,10L11 /o 

136 l:?6 
117 ~) 

a;"" /lo ~or f.1; 3,o 

?e ~ 6 r Ali 
; f;cf (3/) If; I_J JcP~ k/41 I -

lbe/ct4/2 kj SF< c /4 K r:: ;?, s-

-71-

13~/asl/11-:1 11/;o K /., cJ )< ..?, J--=- J,<,(_ /4)¼,/ <Pe qc.c..__ 
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De zettingen: 

De zettingen warden per laagdikte van 1,80 m 

berekend en dienen zo gering mogelijk te zijn, om de 

aansluitingsmoeilijkheden met de keldervloer,zo 

klein mogelijk te houden. 

De zakking wordt berekend met behulp van Terzaghi, 

waarbij de C d op 300 wordt gesteld. zan 
De toegevoegde spanning op h~t aanlegnivo ten 

gevolge van de belasting bedraagt: 

~ ~ ( S°k ~ .de) 2' ::: 

C S.( 

1~ 
/, o' 
~ 

I,, J ;t- 1,,(. <J -- -::: 

-; , ? ::. 300 'rr 

.29-1'-a°j' : ? ;:: 
1,c? ~ . 6'3 ~ --< r;,a 

.-.30o 
,:::; 

6.3 

.3· & ?-
/,, J> -·& cY/ r' /ft y ( = --J 20-0 a< 

l?t 

~" /4cJ _., i = /, c9 ~ .3/l__ ,"- d? y 
:=. 

Joo SJ 
)0 
~ ~ ?- C 

I. c5' L 1!_2 .,t.. t,,; J--
800 

::,. 

/17. 

e 4/4.a.i := 

Deze zetting is gering en levert nauwelijks 

prob~emen voor de aansluiting tussen strook en 

keldervloer. 

I 
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De strookbreedte onder de rand- en hoekkolom 

zullen van geringere breedte zijn, om de toege

voegde spanning op het_aanlegnivo ongeveer gelijk 

te krijgen aan de_ spanning bij de middenkolom. 

De strookbreedte wordt geschat op 1,50 m. Nu 

dient alleen nog gecontroleerd worden of de span~ 

ningen onder de strook inderdaad gelijk zijn aan 

die van de strook onder de middenkolom. 

randkolom 

I 

I fia 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
..____ - - - - - - - ___ J 

1/ 
'I 

2,} o--,,,. /, c?o '""' 
,.lr J 

lbe&sf0~y A?ev....cl t-o loCAA_ 
UI o&: klot,,r,,. 

-!h 1- J/b 2>; 6x 7,, 2 A S- "" 

I, .S-0,... 

:r 

= 

ey v/4ee 7~ )( 3, t yo_ J,.. 2 r "'" 

sk~i {/,rx;,-< r--4cf'.1,cS>r)o,,yK2J-~ 

~olou.. -:= 

hoekkolom 
I 

I 
I 

r-----

/,</✓ 4.A,/ 

/<-J, 6 tA/ 

l:Jtr,, 4 k,A./ 

/JJ,, a kd/ 

/3,,6 jp() 

---

-73-
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Ut ele k.olou.. 
1-t rt/b ~6 K 3., IK S- -= 

ey vhe.-e .3,, 6x 3, t y ~ .3 X ~ r -= 

dk0ot { v. 3r 1- ,t,c9 r) t r.t c:; 't' r 2 r ~ 

~h~ =-

... 

Bepaling van de wapening: 

jZPJkA/ 
£ t,,; cY /;f/ 
:J/;Z /cli/ 

/OJ}o kk' 

/3., t k/1/ 

-74-

De betonkwaliteit van de fundering is B 22,5 en 

voor de wapening wordt een kwaliteit FeB 400 gebruikt. 

In dwarsrichting: ,~~-· 
. ·I ( 2 I ~ 

;n((:: i l ~ i·J;z f!!):. 
,, 1)1" ::.- J>o k»~ 

Aangezien de balk 700 rnrn dik is, wordt boven en 

ender in de strook dc,-:e wapcning aangebracht. 

I 
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In lengterichting: 
'Yr::t> 
~ 

, 

1 :: /Jl;? 1(1()4 I 

ms ieuy~,I = d <; I ,_ =-

;,'!. 

Wapening steunpunt (onder in de strook) 

tj:> 

Wapening veld (boven in de strook) 

l 

' 

-75-

_p{,,{ /Zr 

/l,o- /:?r-
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Berekening van de keldervloer: 

Voor deze vloer worden twee belastinggevallen 

onderscheiden: 

- a) de vloer maximaal.belast zonder een opwaartse 

druk van het grondwater. 

- b) de vloer minimaal belast en een maximale op

waartse druk van het grondwater. 

Het grondwater stijgt tot maximaal + 98 m ANP 

zodat de opwaartse druk maximaal 20-kN/m2 

bedraagt. 

Belastinggeval a: 

eig.gewicht vloer 

rust.bel. + ver.bel. : 

q 3. ,?J ;r 

/t- 4 ;:,. 

Tolot.c:cl '7 ... 

7-r iM/4, ,_ J 
S,0 k-A}/4, L i 

/~. r ~#4 z. 1 
Belastinggeval b: 

eig.gewicht vloer 

rust.belasting 

opwaartse druk 

-. . 
. . 

. 

0, .3 . ~> C 

I :. 

C 

i;,/aJ 7c 

?,r kA)4 ~ 

/,o J,,<J/4 .. 

,lo,o ~/~~ 

//, r t-~111.t 2 

Orn de berekening te vereenvoudigen wordt de vloer 

zowel berekend op een neerwaartse als opwaartse be

lasting van 12,5 kN/m2 • 

De overspanning van de vloer is 5,40 meter. 

IY) . t 2 veld.= ~018 'J_ x = 

l 
i 

1 

t 

I 
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Wapening steunpunt .. . 

/J1 .31,6 sob ------- ~ => w~ t'J, IS-- ; ~ 

tf{,'- /-~2f'j 

I-
.Jj) 

& ,;-/2- ir-o A~ = 0. /S- · t . 0, 2, IO :: rnrn 

Wapening veld . .... .. 

/)1 //,2 
/Jo - -s, - -::. -:> ""'At-,':. 0,/J 

-Cl, ,. l-/421)~ ~ 

/lQ t>, /J- ~- °' t.r · lo 
~ l t;//,l- .?lo :: = ,31 J I'll fft 

Aangezien de mornenten zowel positief als ook nega

tief kunnen voorkomen, wordt voor een wapeningsnet 

gekozen, met een gelijk wapeningspercentage zowel 

bij het steunpunt als in het veld. 

De gekozen wapening wordt·dus een kruisnet zowel 

boven als onder in de vloer. 

I 
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§ 5.3. Stabiliteitsberekening van het hoofdgebouw 

Berekening van de krachten die op de kernen werken. 

De stabiliteit van het hoofdgebouw wordt verzorgd 

door twee kernen. Orn een globale verdeling van de 

horizontale belasting over de stabiliteitsvoorzie

ningen te bepalen, wordt gebruik gemaakt van de 

stijve plaatmethode. · .. 

Bij de berekening worden een aantal zaken ver

waarloosd: 

- de buigstijfheid van de wanden en vloeren 

loodrecht op het.vlak va~ de_ plaat. 

- de buigstijfheid van de kolommen. 

- de wringstijfheid van vloeren en wanden. 

- de dwarskrachtvervorming. 

De plaats van de kernen is _y,Teergegeven in onder

staande tekening. 
ke.c.i, '2. 

- I 

19,00,,,, I 

... 

I,, ,., 

I 
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De afmetingen van de kernen 1 en 2. 

x-

'2,13 

y 
I 

I 
I ---,-
1 

J,oo~ 

X 

Het gebouw is 10,9 meter hoog. De horizontale 

belasting ten gevolge van de wind wordt geschema

tiseerd tot een kracht H, welke op halve hoogte 

van het gebouw aangrijpt. 

-79-
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De horizontale belasting: 

Belasting op de langsgevel: 

druk + zuiging: 

(0..8 1- 0; t,J ~a.<Jo. 10,,:10 • o_ 7 t 
wrijving langs dwarsgevel: 

,l. ~o~. ~,,lo. 10,7 0 ~ll 
wrijving langs het dak: 

O,.oy. Jlt, bo. • <J', o'o • o, 1 l :::: 

H, = 
Belasting op de dwarsgevel : 

druk + zuiging: 

{ ao> t-~ tJ ~ 1, to. /o,. yo . 0,7,? ~ 
wrijving langs langsgevel : 

,(, 0,0y · 'U',c?o. ~J'O , 0,, // == 

wrijving langs het dak: 

o,ov. :l1> bo. 'Z~ 3o_ o,;) c 

-80-

De stabiliteitskernen worden vervangen door 

veren, die op 10,9:2 = 5,5 meter hoogte gekoppeld 

worden door een oneindig stijf veronderstelde vloer. 

De uitbuiging van een aan de voet ingeklemde staaf, 

die aan het uiteinde belast wordt door een puntlast 

t 

De veerstij fhej,.d is dan gelijk aan : · --{ ~ 
Aangezien voor iedere staaf elasticiteitsmodulus 

en lengte gelijk zijn, kan men stellen: 

I 
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Voor iedere kern geldt dus: 

Vervolgens worden de coordinaten van het 

rotatiecentrum (R.C.) bepaald. De traagheids-

grootheden van de kernen zijn 

Ixx = 1,86 m·4 

I 2,13 4 = m yy 

CoOrdinaten van het R.C. : 

Xo c 
I, It (.J ~zo) I- /, c? t ('- /Jo-J 

l.cJ6 .,. (4t 

. . 

~ ky,·. ~
£Icy,· -

.?. I 3 • .3, -lo f- d, <.o {/_J. O::> l · 
- / ,= / 1, oo H,,,. 

il,1.J:. I- <, /..J 

Er wordt nu een nieuw assenstelsel aangenomen 

met het rotatiecentrum als oorsprong. 

Het aangrijpingspunt van. de horizontale belas

ting valt niet samen met de ligging van het R.C. 

Daardoor wordt een moment ingevoerd. Door de hori

zontale. belasting aangrijpend in het R.C. vindt 

een translatie plaats en ten gevolge van het mo

ment een rotatie om het R.C. 

-81-
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Het moment, dat een kracht werkend in x en y-

richting om het R.C. levert, is-gelijk 
~ 

kx,· · y,- ~ c t1. ~ I y/ . }'/ 

k Y<' . X/ -; C ..d y6 r x,,· x/ 
Uit het momentenevenwicht volgt nu: 

aan: 

m = c 1Jt(E Iy/ ·}'t·"- 1- f Ix/· X,·) 
m 

Indien.6p bekend is, kunnen de verplaatsingen en 

de krachten in de veren bepaald warden. 

-- z.. z:1.~~- Y/ 

-82-

~w 1. : <, 1-3 { 1g,o - II, 1) ~ T. ,<,/.3 .( /,JJ '-.., _ /3 ~, J d I¼/ 

~""" Q : ~. I c, {3,~ _ 11, ,j 2 "" 2,13 {- l,J) 2 
c. /2,<, 1d rn / 

~~ 1- : 1,t/ ( 3,l- 1,0) z~ ;,o>I. /2.7) \ 
&e,0,,_ 2 1,Jt f-1.;- 1.o)l- .. ~o'6 f-z7)2,_= 

£1.r; J>t 114 6 

/ 3,J-/ n,, I 

/3., J-/ 1-t-t j 

t. i7, 12 m 

I 
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Bepaling van de krachten in de kernen t.g.v. H1 • 

/ote:3,, 't 

C (-ZJ<, JiJ C 

Verplaatsing in x richting t.g.v. H1 •. 

Vi /.I, ..3/6> -
X "' Ee Ly/' -=:: Cczi,3t-.?,/.3) 

Krachten in y richting t.g.v. rotatie. 

k.:t .=: c. ~ ~ Lx·X/ 

"e'l-1-'t- :t : -k y; :- C· 
.J~S-d' 

·tJ>I u;)" C 

i~ 2 t kyi "' c. 3 szf> /,J'6 f-{?) C -G 

/cP4# 

-/6' dA/ 

Krachten index richting t.g.v. rotatie en translatie. 

Kx- = c <l {d" :Z-1 . /'/ -1 C-Vx- - 1t =. C Zy (LJ/·j✓• r t/x) 

/e,sH -t. : kx, ~ C. ,?.1-3(3-[? (;,.5) + l~~)-:e ,?/J ~# 

d&cu Z , le Xi. "" C ·.?, 13 ( !S-J (-;,~) t- i'_~/r )-= J:J k/U 

.3/J' lc/41 

I 
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Bepaling van de krachten in de kernen t.g.v. H
2

• 

1-fz ~ z lttJ k# 

/ll,e = Z v!J (l~,_cJ>o - /.()o) ~ ,?y'3. _J,,8 " ..<Y 30,,, < t,(/4_ 

.?y3o,, y 

Cl <J-<,JcJ). 
-::. 

C 

Verplaatsing in y richting t.g.v. H
2

• 

u lt2 £ vo> 
YY ~ t: C 

I EC. I;c/ C (l,cPt,,.. ~cf/j 
Krachten in x richting t.g.v. rotatie. 

kx == C df ..L ✓ . ;I/ 

IU-tt 1: K Xf :,;: c. ~o -z13 ·l.J 
C 

::: 

'k&<--11 ~ : ,t K-;_ ~ c. J?Jo 2 ( . c:-. ~/3 -;,3) ~ 

C 

/S,,o 4--A/ 

-/~o k4/ 

Krachten in de y richting t.g.v. rotatie en transJ.atie. 

kj, ~ C · /~//~
30(-!.J) I £it5)~ 

----

I 
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I I 

De maatgevende momenten in x en y richting voor 

de kernen 1 en 2 worden: 

Kern 1 . Kx1 .5,5.l,7 = . 219.5,5.1,7 = 2048 kNm 

Ky1 .5,5.l,7 = 166.5,5.1,7 = 1552 kNm 

Kern 2 . Kx2 .5,5.l,7 = 140.5,5.1,7 = 1309 kNm . 
Ky2 .5,5.l,7 = 82.5,5.1,7 = 767 kNm 

Deze momenten moeten nog worden v~rgroot met de 

vergrotingsfactoren. 

Een verdere berekening van de kernen wordt niet 

uitgevoerd. 
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§ 5.4. Berekening van het slaapgedeelte 

De berekening van het gebouw zal geschieden met 

de kruisjesmethode. De plaats van de scharnieren in 

de regels en stij len zullen worden bepaald ui t e.en 

le orde berekening met horizontale belasting met 

behulp van het computer programma STRUDL. 

Bij het bepalen van de traagheidsmomenten wordt 

uitgegaan van de ongescheurde, ongewapende beton

doorsneden. 

De breedte van het gebouw·is 21 meter en aan 

weerzijden een balkon van 2 meter. De dragende 

wanden van het slaapgedeelte staan h.o.h. 7,20m 

en zijn 18 meter breed en 0,20m dik. De vloeren 

overspannen dus een lengte van 7,20m en worden 

naast de rustende en veranderlijke belasting nog 

extra belast door de scheidingswand halverwege de 

overspanning. 

De konstruktie wordt geschematiseerd tot een 

vlak raamwerk met een breedte van 1 meter. Het 

raamwerk zoals dit wordt berekend met behulp van 

de computer staat weergegeven op bladzijde 34. 

De v1oeren: 

De dikte van de v1oeren wordt gedimensioneerd 

met de slankheidseis : -If. ~ fo en-u..'u 

~ ::> .. l q. Bs-. 7 :coo ~ ,lo fr n1n-t-

Aangezien de belasting t.g.v. de schetdingswand 

groter is dan de belastin9 waarvoor de slankheids

eis geldt, zal de doorbuig.ing straks gecontroleerd 

dienen te warden. 

-86-
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I 

De belastingen: 

Eigen gewicht van de vloer: 

rustende belasting 

veranderlijke belasting 

. . 

. . 

0.,.23_)( z,- :: s;7, J#/4,1.. 

too IA/4'. 1 

.Z,to k k' 4 z_ 

Belasting eig.gew. + r.b. = b,/>• J,J ~ //.S kA.I/~ ~ 

eig.gew. + r.b. + v.b. = fP.?f: 1./ = /v,_J k,,U~ ~ 

Dakbelasting veranderlijk belasting: 

eig.gew. + r.b. = l':1r-i.; e //, J- 4:...<J/~ 'L 

eig.gew. + r.b. + v.b. = /.;r- I./.= /3,.,l /d.J4-. '-

De lijnlast t.g.v. de scheidingswanden (dikte 0,2m). 

Horizontale belasting: - - fl. ~ 0; l l kU4 ,_ 

,¼. : ~s-k' /4~ f-q 9 · °'ll-- ; 
0,0y. /,), 36 ¥ 2 X o,?; ~ 

~/ 

J/2 - ..3,o ><{o...&'1-q Yj ·C?-?) :?,;;&A/ • --:: 

O~v · .3,0.J6. ~- o,;; 
(?,, .3 ,l 'AJ .... 

</ 
~0..9 kA/ 

f/;_ E t;i K .3, °.J £A/ = S-,3 . ,, /4)./ 
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Schematisatie bij horizontale be lasting . . 

Ill 
---t,, \ ~ 11.t 1g 2"?> 1.7 

Hz 

/./2 

~ 

4 1:) 11 u 

12 1(. 2.1 

► 2. 

' 
. 11 1'f J.,o 

1. 0 ,'. ij ,.. 
A C E 

7,Wn.-, ?, ion. 
~~ 

.. 3-6o -
•r 

Orn de juiste schematisatie te verkrijgen van de 

belastingen worden alle be1astingen her1eid tot 

een breedte van 18 meter. 

2.1. 

'l:( 

i.<, 

Voor de horizonta1e belasting wordt de verrnenig

vu1digingsfactor .l~g. 

:? 1/✓,J · lr. r- ;: .)-; 3 i II 

:?½&· s; 3 41 ;f.AI 

De vertika1e v1oerbe1astingen worden vermenig

vu1digd met 2½t . 

Qqv <~ lfJ zq; 4).1/4, ... IJ' . -:: 

Qrv -- 2~ 1,J. II,. J -:. 140 ktd/U,f r 

Qqd ·- <l/4 13, .z ::.. l~.3 /cA.J /2:1 I '/c? 

Ord :: ~r;,8 //,, 5- '1t 1/,o k A./ /4
1 

I 

-88-
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Schematisatie bij vertikale belasting 

<.:tJ 
{l I 11 I II I 1 11) J 

?v r., 
V 

\ I \ \ \ \ I \ If l I I { I\ I l 

'\)..- Pv 
11 \ . \ l < \ I I I 111 

I\ \ \ I\ 

C 

Als laatste aanpassing om een juiste schematisatie 

te verkrijgen is die van de.wanden_ van de onderste 

verdieping op de stramienlijnen C,E,G en I. 

De genoemde wanden hebben slechts een lengte van 15 

meter i.p.v. 18 meter. 

Bij de vertikale belastingen worden drie gevallen 

onderscheiden: 

- a) alle velden volbelast 

- b) middenveld volbelast en het rand-

veld alleen nuttige belasting 

- c) randveld volbelast en het midden

veld alleen nuttige belasting 

~o~ 

.3,0-

aou. 
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Momentenverdeling t.g.v. de horizontale belasting. 

Momenten in de wanden: 

Momenten in de vloeren 

11,0 

CD 
'A 

Sjl 

c. 

.:1,to,,,, 

2,0 
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Momentenverdeling t.g.v. belastinggeval a. 

Momenten in de wanden . . 

I· 
:S"lt,J C . > /,,o 1,/, ( 

~ > vt,s lt,,3 c. > 3,7 
~o,8 C ) i,z.. s,( ( 

/11,<! 1..i ( > s;z 
l,ft,I C ) 3-/ s;i. ( 

) lt40 4,i c ) :r,(, 
31,S C ) ;,7 ii ( 

. l 
)/~j /,3 ( ) '<,/ 

A C € 

Momenten in de vloeren 

S"lt,j <fJ,1 J,t, I ?J.' /J,I ...... ,..., r,. ,..._ ,..., - ...._, -"1'' :3P,J' 3.J,S-

87,3 /08,2 /0/,/ lov,, /1.3;,) 
t'"'\ ,.... '""' r, .-,. 

t!,i 
........ ....... 

s-t.,t 1~'' 

.:P5/J /(J"l /Ol,Y 103,y /1),,IJ ,.... ,..., 
""' r, ~ 

.._, 
'-' '-' 

6.?,i :rti ,,,, 
83,':, 103.t 109 IOJ,,3 1/-!S-,.._ ,... .-,. ,-,. ~ 

'-.JO .._, '-' 
t:.t,J st,,-3 71. y 

C £ 
----·---·,--·--
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Momentenverdeling t.g.v. belastinggeval b. 

Momenten in de wanden . . 

~i,8 ( 1,.3 ( ) s;t 

~ >31·1 ) :?,,8 v,3 l d 
31, 'f ( 6,4 ( ).?,j 

)3i,8 )S,8 .J,/ ( 

34,8 ( ,.o( ).3,S 

> 3l11 )S-,3 ..3,o' ( 

~j.~( J,Q ( )~,S 

) l¼,8 ) 2,0 1,i ( 

A C e 

Momenten in de vloeren : 

'-lb,8 ?:J·" Jo,J 1t,, 70,:r - ,-... A --'-' '-' 
....,, 

qoJ, vo,2 3.3, 2. 

~,, t3,t 3518 10,<,3 :JS,I - ,.... 
" 

,,..,. ,-,, - - ._; 

'<3,7 .)t/? v 6"j,~ 

t7i 8J/j 100,7 101,S j>-;2 - ..... ~ - ,..,_ 

-- -..J ._,, 
S°'..3 S<P,~~ Sj,3 

£1;4 31,C loo, G io;,t 9S:.3 - - - ...... ,,...... 
.._.,. '-/ 

......, 
::,<>,t S'l?,y 53,1 

A c. 
--------·----------..-------~ -· ---- ---
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Momentenverdeling t.g.v. 

Momenten in de wanden . . 

s-s,L c )12,J 

)CfJ.2 /J,3 ( 

❖1,J ( ) /4.Z. 

) l(.?,J lo,.J( 

<t?;8 ( )ltj 

> vt,J 13,0( 

3&,I ( ) {P,d' 

) 19,2 1(,,3( 

A C 

Momenten in de vloeren : 

~t Jt,o. l~-3 
"" 

,,..... .-. 
.._, 

'r?,8 

8J',S" 10-s;.o 83.0 ,,..... ,...,, .-. -6Zj 

8?,I lof;8 stt - ,,..... .-. 
'-" 

6~o 

8~:J l~O o'Y,Z 
'""' .-. ,...,, 

>.../ 

6'f.o 

,A C 

----------
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belastinggeval c. 

J!B t 

)11,J 

llt,I ( 

) /3✓ 1/ 

/3,J ( 

) 15;1 

10,b l 

),S:-3 

.£ 

63,0 7;,t 
.-. ,...,, 

.__, -3,lf YO,O 

o'r;3 111,7 
,..._ -

'-' '-' 
c.,i,,!, ?-3-2 

tf~j IJ'<,I 
I" -'-' -..., 

ltv,3 1~,8 

tYs,7 //1, '-I 
I"' '"' .....,, .._, 

Vf./,I 7s.s 

,C 
-----· -----··--·-- --- ----·----· ---
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Bij de momenten, welke volgen uit de com~uter 

berekening van de vertikale belasting, worden de 

momenten ten gevolge van de horizontale belasting 

opgeteld. 

Uit deze drie belastingcombinaties worden de 

maatgevende momenten bepaald. 

- De maatgevende momenten in de wanden A en E 

volgen uit de combinatie van belastinggeval 

c en van de windbelasting van rechts. 

- De maatgevende momenten in de wanden op de 

stramienlijn C volgen uit de combinatie van 

belastinggeval c en van de windbelasting van 

lip.ks. 

- De maximale veidmomenten worden gevonden bij 

de schaakbord belasting. Voor het veld B 

bij belastinggeval c.en voor het veld D bij 

belastinggeval b. 

- De steunpuntsmomenten bij stramienlijn A 

worden maxirnaal bij een combinatie van be

lastinggeval c en van windbelasting van rechts. 

- De steunpuntsmomenten bij stramienlijn C 

zijn maxirnaal bij belastinggeval a en wel 

rechts van de wand in combinatie met de wind

belasting van rechts,dan wel links van de wand 

in combinatie met de windbelasting van links. 

Op bladzijde 95 zijn de maatgevende momenten in 

een i.ekening weergegeven. De gcc:'.bruikte cenheid is 

kNrn. 'l'evens wordt in de tekening aangegeven hoe orn 

het moment werkt. 

I 
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Maatgevende momentenverdeling. 

Momenten in de wanden: 

S"~O ( ) '·t JZJ< 

Ill > "l'J /V,3( )/It;/ 
: d i,b,,3( ' >1J,J Zllr ( 

')ltf;2 1/,ic >I..ZJ 
>I,)., ( ) 2<.,) 2~/ (. 

>Q,o .2.J~ 2. ( ) :?Ct,g 
'-'~9 ( >J,.3 l~j( 

)J<.) ,7,2. ( ) l~O 

Momenten in de vloeren : 

~o!o 30, 2. J> Yr 0 1J,'t <J~I 
.,... ...... ~ r- ...... 

~ ...... ,_.. 
ltJ,3 vo,..z vo.,o 

Jy;i. //J,lr 10/~- 107~ 118.v ,.... 
"' 

,..... ,, .... 
...... '-" ..... 

6i,7 S-'5? Y' 13- 2 

:iv llf.3 //C) .3 IJ/;y 1 lJ. o' ,, 
'"' I" "" ,.,. r. 

63,0 
~..,. ....., 

S'o,'.3 7,1,J 

:}0J IIJ.f 111, r //?/ l.?i,Y-
~ 

,.., ,.,,,. r- .... , 
~ -._.. ..... 

t<,,o :,~y 73,J 
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Berekening van de vloerwapening. 

Betonkwaliteit: B 30 

Staalkwaliteit ~ FeB 400 

De maatgevende vloennomenten, zoals die volgen 

uit de berekening, moetn nog gecorrigeerd worden 

met de· vermenigvuldigingsfactor '%r in verband met 

de gekozen schematisatie van de konstruktie. 

Vloer: 

Veld: 

t' 
S":?, :J 

{o,~of) ~. t 
= 

z. 

Steunpunt . 
/YJ/il'lx " /;?l_ j- K /~ . 

tf~~ j,Uh,.. '-lr -:: , 

lil11 JJJ!,2. - = 2033 > ?Jo -;;:;;. 0,J?; 
e1"L (0,200 '-. 1.. 

-

-96-
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Dakvloer : 

Veld . fflmaK 1t7c9. "¾. .3 ~ y ~,(;/,c... . = z. "' 

mw 
tt.,_ 

..3'1; ff 
tf>l:J ; 

C 

[0,Zcl_:f t . 

~ 
0.,21. 0,20-r-1. /0 ::. 

--=-> e,..:Jo, ... O~<I 

Steunpunt . . 
I~ 6s;o k»~ . 

IY)/H4lc :: /°✓ ~ r ZJ- .. 

1)14 6r;0 
::- := lf""f.tJ _, Qo :: tt l, {o,. 2o}J '-. t 

~ 

Controle scheurwijdte volgens art. E 508. 

w "" o,, a' . SQ . /J f. . to - s- fJ 6enod,a c!. 
/l- a.a t.cM,)C,.c'.§ 

2 

e✓,?/ 

-97-
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Verdiepingsvloer veld: 

l,o (.2. /J ;- ,<, r·. o, f~) 
❖oo . IS-/. .!zL . 10-r, 

1.7 o>ot,, 

Verdiepingsvloer steunpunt: 

Dakvloer veld: 

ll-t 'I' -t O (~ • If" -I- 2., 'r-. 0, ~; ) "' I l ..3 l'1 If.. 

Yoo ft,,J/ -r w" o,a. ✓,7 ·ljJ,: S-6l- • lo = ~,,zr <.' ~ z.r ;1,,141 

Dakvloer steunpunt : p>/. Zoo 

.6t ~ l.o ( 2·15"' ~ ·2,s- -~✓t ) = /ZJ' ;lfu. 
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kl c tJ;3- ~oo_ /Jt5' • J>~, ·h -r c:9. /q 111 < o 2.,-n.,,,,,. a.cc.. 
~ 1 /o V / ~ .,, ✓ ~ , 

De doorbuiging. 

Uit de computer berekening werd de maximale 

doorbuiging bij schaakbord belasting gevonden. 

Deze doorbuiging van 7,9 mm werd echter berekend 

met een ongescheurde doorsnede en er was geen re

kening gehouden met de invloed van kruip en krimp. 

Dit betekent dat de gevonden waarde van de door

buiging met een aantal factoren gecorrigeerd moet 

worden. 
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Verder valt nog op te rnerken dat de berekende 

doorbuiging in het rekenstadiurn bepaald is,:het

geen een ongunstige invloed·heeft gehad op de 

grootte van de doorbuiging. 

De correctiefactoren: 

De elasticiteitsmodulus Edie bij de berekening 

gebruikt is,-' bedroeg 30000 N/mrn2 • ·· 

De invloed van de kruip en de krimp wordt in reke

ning gebracht door de Eb waarde lager te nemen. 

Als kruipcoefficien~ ff>J• wordt de waarde uit tabel 

A-6 van de V.B. deel A aangehouden. 

Jo.ooo 

/r.iv 

Veiligheidsfactor : 1, 7 · -

Belastingsfactor i.v.m. de schematisatie: ✓½,-

..3o. ooo 

De rnaximale doorbuiging wordt nu dus: 

C 

Q.C..C. 

-99-
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De berekening van het raamwerk geschiedt met 

behulp van de ec methode volgens art. E 304.8. 

Voor de plaats van de scharnieren wordt ver

wezen naar de tekening van de momenten_t.g.v. de 

horizontale belasting op bladzijde 90. 

Als maatgevende kruisjes word.en de volgende 

. knopen berekend : · · 

Knooo 2. 

It 
1 

- Knoop 2. 

- Knoop 5 •. 

- Knoop 14. 

- Knoop 20. 

- Knoop 1 • 

- Knoop 19. 

-ft;: ~3t,,n. 

~, /,30 ~ 

I 
~o/ ~ <I.J,:) -1- 1/. 6 = ;?:l~ J leA/ 

#,_1

J ~ 2/~ 6 f 7r .:: Joi I u/11 

-100-
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ar lh,c:I S'".?, 0 lo6 
C - ;- -;:: :l.32 n,,.,,. 

Al:o1 22'1.r ~ .:i 

et.= ""~°' Y~'J /o t /f~- l'HUc = = ~"' Jo6, I lo 3 

Toeslagexcentriciteit . . 

/ /300 )' 200 · l · a:. IS 
,loo. /4o 

JEQ·4a« ~: 

2 <'c.: 

dEa /-lal t; 
-<~(. 

,.. 

-101-
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N/o1 i 1 2,;n~ ,-lo~ /3 ~ 
I I :: --_,--------- ; 41/.j 

A/.,,J . t ~ ~cl · fz 2,?'( r. lo · I J Y<) f- 3o/, I to~· I .3oo 

/-~ .!! O,, SJ 

% . e,,, e,,, ' N/.ti-,J / ½~ le,,_ ec,J i /41,.~ (e, ,- e.:,)] 

et, • 2 3< 1 1/ ,,_ .u v:~::., _,,
3 

[.m: no (2 3.u--1/) do( 110 (/r,v,-1.ij J 

el,. • IYlf ,- ,S,,., .:14,~ ,:~ ;;;)} .l 1i;S 1o {m 1-16) ,.. .3o/, Ito., {lr,y 1-13/ J 
eti. : IYYr 1, 7'- .Jl-= I..Jb ;u~ 

Toeslag moment Mc pp te nemen door de vloer: 

/)?c ~~[ A1~~ ~ ){;•el y(~;Rc, I- ~cf ·ecl)] 

IYlc "' 5~ [ :?;~ •· lo .:i,.l .3.l do/,1.10 ~1YY 1- t,ilfl~ (lo :✓t,. .lo{oo -:..,s)] 

Door de vloer moet nu in totaal worden opgenomen: 
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De aanwezige wapening van I 12 - 250 en~ 16 -

250 kan dit moment op nemen. 

Moment in de wand: 

m;./ .., et, . 

/J'/1-~ :: et< . 

< J' /, · ~ ,,;> Y, T lo ~ ~ 

I .:/b · .3o/,, / /o 3 
= 

Volgens artikel E 701~2,l. geldt voor excentrisch 

belaste wanden een minimum wapeningspercentage van -CA.Jo= 0,15 (eenzrjdig). 

Aangezien de wanden twee zijdig gewapend worden, 

bedraagt het minimum wapeningspercentage voor de 

wand 0,30. 

o,..3 -:: 0,, J . /oo . looo / 2 
/oo , ooo u.u-.. 

I 

/la. '" ltQ_ "'" .3oo ""'~ L - :::::p 

Wapening in de wand boven knoop 2. 

. I 
¼J - .,.. 

ft% 
/41/J -
fi,1{ 

,< ,tY, J lo ..J ~o/ 1: 

/J.,lc;o-wo 

el-, 
:s - .... 

61/✓·z 10
1 

;{f /cJ,,l{X) /t)J• <Go 

..) 
:Zoo ✓o 
loo 

= t), 0.3 

z 
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Wapening in de wand onder knoop 2. 

/,J. 2a:; '/0 J 

~I ~ 6o,o A:>/ = o,oB 
"' · /J.UJo 10 3 ·200 

fl)/0- £So 

Knoop 5. 

m-(o/ = :,~o J/41~ 

/.{/xt ~ t't; -1- c;/-= /2J k/1/ 
.n . ( 

.:,cr,O to 

4.a 10 ~ 
... 

Toeslagexcentriciteit: 

2.3,lo ) l. 
o_ : /J'. t · '<OO z 
"-Cf ioo -loo 

:: ..3 . .?, I /or_ IOV J (2o:rj t 
3. J<J'lt,o - = 

I 
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,µ ~ .J6to lot ,.._ zro 
/ 4.3 t-oj·232o ' 

/-1 ~ :tv,,o 

Toeslag moment Mc op te n·emen door de vloer : 

Door de vloer moet nu in totaal worden opgenomen: 

De aanwezige wapening van ff 16 - 200 kan dit 

moment op nemen. 

Moment in de wand: 

Wapening in de wand: 

Aid 6.R, ..3 1o 
.J -

q,o.e - -== - -::-

(t,% ' 
/<J. <OO-/oQ:) 

1AJ{-/ ej.i 63.6 t:o " q fJ_J - . 
?; 

C -:= 

(tilt 19. Zet:> Jo~- zoo 

c;r1> l:?.J>. t tJo -i:: tJ,, J J. /, .3 .3 .z. /, 0 

.) 

flQI 
,?oo /0 .?ooo 11111-1 

l. 
I,, 0 "Z 

"' ✓oo 

IJo. ~ 
I z /h:, a: looo Pltk,,. f'51/'-,&,o 
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Knoop 14. 

~-- .1..~rn. 
I<:-. i • TrnJ. 

6J 

. 
l.tJ'f ,t,. .e, 

.,~ 

~~ .iJ6 k, 

t; ~lo~ 

• f 
..eQ 

~ 
~t 

~I 

~ 36' '1.. 

.. 
3~io 1-... ga;) 

/30 H,,tt,c.. 

Toeslagexcentriciteit: 

r ( )t 3. ~.110. 1o'rJ. zor = 

: z. 3 360 -

-s• ,?,;u;r: sl»:r ( 2or) t, = 
,l. 3600 . 

,,,,u-/ C.~/ 

el- r fi, (e, J- ec,) ~ 

Toeslag moment Mc op te nemen door de vloer: 
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Door de vloer moet nu in totaal worden opgenomen: 

Ml links van knoop 14: 
v oer . /(// /, J / 1 , 1 

/,ir·tJo,21- ~.3 = ·61,3 kl'VR-< 

M 
1 

rechts van knoop 14: 
v oer /r _ · · /'¾rc'tY~o -t I. t) ~ 6~6 dM.. 

De aanwezige wapening van~ 16 - 200 kan deze mo

menten op nemen. 

Moment in de wand: 

/JJI- ~ et1 •Ji:;= /IJ. /,,?t:f:Y /4 .1·= 2t 6 k,,Uk.. 

Wapening in de wand: 

Al,~. ..J 
1:lJ? V' /o ~ov - ,,_ .::-

fi~ /tP. loo. l<POo 

IJ{/ e/2 Z/,6 /o 
..3 

~~ 
. - c. q /c:;J> • .(J!}a ·/o ~-200 

:. 

Knoop 20. 

I 

L, .. 

&- 0.. () 3 

e;: /,yt~ 

t"'z ~ /,.3o ~ 

t~ t 3, (,? k<. 

-(( 't- 3,/4 ~ 

/JI/ f~ ~ -<'fry ltA.I~ 

m~v1 c 1;:; k,ulk 

I 
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~

1

J -e 5a1.3 .. S -1-- o,o ~ Sll..3,.'S 4-A/ 

e, = 

e2.. ;: 

( 
~~3 /o =- s-a ,,..,_ 
f,301 I/()~ 

/c5! 2 /06 ::: 

5c9 3 .. .> /0 ~ 

Toeslagexcentriciteit ·: 

c~ - .:). <, 110S-. /:? rz C'.?.OS-jl -== 

<· &6Re; 

-
J. ~./tor. 3or (-?oJ_)a : 

-108-

I 



I 

I 
I i 

MOTEL HEERLEN -109-

I 

el, • S-o'1- '.J' q.3D,;,:::_""~.3o,1✓,, ·Y,-:31-(:J) r J7JJ, J ,/Q .J(.3.lMjj 
et, ~ 'f <J 1-/~ -1- II/ ::. J / h1 

eh, :: .3:l +- IS-1- 0 Sr ["~' IO 1/Jo'l-/'J) r nP-1s-10 /'3<1-1rj] 
ri:fJ.r1o ~v,? ; 

e/i ~ J.? f- /J r /.,3 = to n-fU.. 

Toeslag moment Mc op te nemen door de vloer: 

me :: ~f/1t3q1~~5d'-I-S'33:,S"lo~3,'< -I- s;f{vJo,11()~'J-I- s1'4Jlo~~.d] 

lile- &C .3o, 1 ktl4. 

trleq, -i; ~ ·/J1c.. -= 
~rU 

Door de vloer moet nu in totaal worden opgenomen: 

Mvloer links van kno_op 20 : ;:(11;_ 7 flit/):= :Jlt, / /-d}4. 

Mvloer rechts van knoop 20 : ;{-(/:?l_Ff/2,0) c :J(t! kA/4.. 

Links van het knooppunt voldoet de aanwezige wape

ning van~ 12 - 250 en ,5' 16 - 250. 

Rechts van het knooppunt: 

.. 

A ..,_ eJ,.6/ • O,.loS-:~/o .r ~ /2S-o 

/1-a.~wu.§ :: /<. r; "1fi4-1 • 

t 

Ook rechts van het knooppunt voldoet de wapening. 
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Moment in de wand: 

... 

Wapening in de wand boven knoop 20: 

N'c/ f~//o 
..) 

.. - ::: '=- ~/,Z ft&, /J> -loo -I OC\? 

IJ~ et .3:J, I /01 - - ~ == ~or /t.llt -t'!- /tJ. la> lo~ ,&o 

Wapening in~de wand onder·k"noop 20: 

·I .3 
Alz.<I 0&3 S- /o 

0,.1/ . 
""' 

... 

/tt?& 
-::::: 

I tJ. < ao. lt:t:::o 

1v:d e/2- ( 
3s;o /o - . - C -::: CJ,,OS' 

f.t/Jt ~I .J . /47.,,?a:;. /o . ,too 
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Knoop 1. 
~ 

Al:d .,, ,~ 6 f?, r -r: 306, I /elf/ 

IJ?.,c1 &: 32, r iAIH,J 

.Q., =- 0 

Toeslagexcentriciteit: 

de kleinste waarde van: 

... e e ~ 

; I~• .,t/ [ /.S-r ~ ~ eo'] (l<Joif) 

'f" ,:: 1 

e., • 12. [ ~ Uoo -1- 106 (,:} J l::. ~=J ,_ ~ ~o "'"' 

e,,. &: /Z, • .200 r~J-/- 0 J { /cYk> ) 2. .JO M "'-'-
...,. /00, <C>O ~ 

e1- -; {'eo I'- ec)/ 

j: -:f. 

ef C (lo 6 A Jo ) . -J. = /36 11111A. 
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Wapening in de wand: 

A/;,t .30/,1 Jo 
,3 

--- ~ :: 40J 
fit~ /J . .?t?O. /Ooo 

/./"' el- aoi 1 /o 
...3 

/3& aCJI - • - .. . - ::' 

frt/Jt ~I /<J·Q)o lo a .200 .. 

Knoop 19 • 

..... 

/J1-,o1 .... 

Toeslagexcentriciteit: 

de kleinste waarde van: 

, 
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Wapening in de wand: 

N~ 5-J'3s- «.? 
.3 

011 =- .... 
ft{~ 

. , 
/l>· -ltJo · /()CC 

A.1[,/ e/ .zy3tr10 
3 t, - "' :: O,OS . -

{f!Jt (1 /J.,loo./00o <-oo 
.. 

qm /<. cP. {, . 0o= ~o. 4.J.J e q, 0 

- olc.u 4 ~/o--:?So. 4Jo < 0o .. ~a 

Samenvatting van de wapening in de wanden. 

In de kopgevelwand (stramienlijn A) wordt vanaf 

de eerste verdieping omhoog twee zijdig gewapend 

met~ 16 - 200. 

In de overige wanden is het minimum wapenings

percentage voldoende om momenten en krachten op 

te-nemen, Wapening: ~ 10 - 250. 

Men zou in dit verband ook nog kunnen bekijken 

of de wanden met een minimum wapeningspercentage 

niet ongewapenq zouden kunnen worden uitgevoerd. 

Dit wordt in dit verslag niet verder uitgewerkt. 
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