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Voorwoord 
 
Voor u ligt mijn afstudeerverslag ter afronding van de studie bouwkunde aan de Technische 
Universiteit Eindhoven, met als afstudeerrichting constructief ontwerpen. 
 
De afstudeerrichting constructief ontwerpen omvat een aantal projecten waarbij je als student 
de handreiking wordt gegeven om meer kennis te vergaren over de problematiek die 
onderzoeks- en ontwerpprojecten met zich meebrengt. De ontwerpprojecten zijn gebaseerd op 
problemen die zich voordoen bij grote overspanningen dan wel hoogbouw.  
 
Om als allround constructeur in de beroepspraktijk te kunnen opereren dien je van alle 
facetten kennis te hebben genomen, zo ook van een hoogbouwproject. Dit was voor mij 
aanleiding om het hoogbouwproject als laatste te doen, waarbij andere problematiek aan de 
orde komt dan bij grote overspanningen. 
 
Tijdens de afstudeeropgave heb ik me hoofdzakelijk gericht op het ontwerp van een 
constructief systeem, waarbij stedenbouwkundige en architectonische overwegingen de 
overhand hadden. Na een grondige variantenstudie ben ik tot een constructief systeem 
gekomen dat toepasbaar is op de ontworpen individuele gebouwen die deel uitmaken van het 
totale poortgebouw. 
 
De vertaling van een stedenbouwkundige massa naar een functionele en constructieve 
indeling heeft veel vertraging opgelopen, maar uiteindelijk ben ik tot een structuur gekomen 
die tot logische oplossingen heeft geleid. 
 
Ik heb getracht om mijn overwegingen en bevindingen op een zo kwalitatief mogelijke 
manier in het verslag te verwerken. 
 
Hierbij wil ik een dankwoord richten aan mijn afstudeerbegeleidingscommissie die mij tijdens 
het ontwerpproces begeleid hebben. 
 
Dr. Ir. J.C.D. Hoenderkamp (voorzitter) 
Ir. Rijk Blok  
Ir. Huub Smulders (architectuur) 
 

Verder wil ik een dankwoord richten naar de Gemeente Maastricht en in het bijzonder dhr. O. 
de Jong die ervoor heeft gezorgd dat ik hun stedenbouwkundige visie voor knooppunt 
Europaplein heb mogen gebruiken om mijn afstudeerproject te kunnen uitvoeren. Naast de 
Gemeente Maastricht wil ik het A2 projectbureau met in het bijzonder dhr. B. Vink bedanken 
voor de behulpzaamheid bij het verstrekken van gegevens betreffende de grondeigenschappen 
nabij knooppunt Europaplein. 
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Samenvatting afstudeerverslag poortgebouw A2-tracé Maastricht 
 
Maastricht kampt al enkele decennia met een grote verkeersproblematiek bij de A2 
stadstraverse, hoofdzakelijk zijn verkeerslichten voor het kruisende verkeer de boosdoener. 
De gemeente wil dit knelpunt oplossen door de huidige A2 traverse verdiept aan te leggen 
met behulp van een tunnel. Door het aanbrengen van de tunnel ontstaan in hoofdzaak aan de 
uiteinden mogelijkheden voor vastgoedontwikkeling. Onderzoek heeft aangetoond dat er een 
krapte is op de kantorenmarkt, vandaar dat de gemeente geïntegreerd bij dit infrastructurele 
project 30000 m2 bruto kantoorvloer wil creëren.  
 
Doel van het afstudeerproject was om te komen tot een ruimtelijk en constructief ontwerp 
voor een poortgebouw die aldus de visie van de gemeente Maastricht in de directe nabijheid 
van de zuidelijke tunnelmond zal worden ontwikkeld met kantoren als functie. De 
(individuele) gebouwen dienden op een bepaalde wijze een verwijzing naar elkaar te hebben, 
visueel dan wel functioneel. Het poortgebouw zou op die manier een symbolische 
representatie worden van de ‘nieuwe’ stad komende vanuit het zuiden. 
 
Aan de hand van een stedenbouwkundige maquette is het plangebied in kaart gebracht, hierop 
zijn vervolgens verschillende volumemodellen in geplaatst, waarmee de uiteindelijke vorm 
van het poortgebouw mee is bepaald. De belangrijkste criteria hiervoor waren zichtlijnen, 
logische constructieve structuur en symmetrie. 
 
Na deze afwegingen heeft het poortgebouw geresulteerd in twee losse volumes die op 
esthetisch vlak (visueel) een verwijzing naar elkaar bezitten. Hierbij zijn de plattegronden van 
beide gebouwen identiek met uitzondering van de eerste vier verdiepingen. Door deze opzet 
was het mogelijk om het westelijke gebouw dichter naar de tunnelbak te plaatsen en hiermee 
de visuele verwijzing te bekrachtigen. Verder is er voor gezorgd dat de gevellijnen van de 
individuele gebouwen in elkaar overvloeien en de contouren van de omliggende wegen 
volgen. 
  

         
 
Op maaiveldniveau is gekozen voor een plintgebouw dat als functioneel verbindingselement 
dient, Rijkswaterstaat stelde hierbij als eis dat het niet was toegestaan om het plintgebouw 
constructief af te steunen op de tunnelbak uit oogpunt van tunnelveiligheid. De criteria van 
Rijkswaterstaat zijn gerespecteerd door het toepassen van vakwerkliggers die afsteunen op 
separaat aangebrachte betonnen penanten aan weerszijden van de tunnelbak. 

 
Beide gebouwen zijn erop gebaseerd dat er een verlaagd plafond toegepast kan worden, 
waarbij de minimale vrije hoogte in de kantoorzone van 2,6 meter gehanteerd blijft. Hierdoor 
kunnen noodzakelijke leidingen en verlichting in het plafond weggewerkt worden. Daarnaast 
wordt in de verkeerszone (gang) een vrije hoogte gehanteerd van 2,3 meter. Het is mogelijk 
om 24 verdiepingen toe te passen, waaronder 2 parkeerlagen beneden maaiveld en 1 
installatieruimte op de bovenste etage. 1 verdieping wordt als dak ingericht en is  verder niet 
bruikbaar voor verhuur. De overige verdiepingen kunnen flexibel ingericht worden aan 
weerszijden van de centrale stijgkern. 



Afstudeerverslag  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e bouwkunde / Constructief Ontwerpen     4

Door middel van een variantenstudie is er voor de 
hoogbouw gezocht naar een stabiliteitssysteem dat 
uitvoeringstechnisch en constructief toepasbaar is 
voor beide gebouwen. De criteria die bij deze studie 
zijn gehanteerd bedragen geringe doorbuiging, 
funderingsmomenten, uitbreidbaarheid van oostelijk 
naar westelijk gebouw en eventuele trekbelastingen 
op de fundering. 
 
De horizontale stijfheid van het gebouw wordt voor 
de zwakke richting bereikt door toepassing van 
gevelvakwerken in de voor- en achtergevel en een 
betonkern in het midden van het gebouw met een 
wanddikte van 300 mm. Voor de horizontale stijfheid 
in de sterke richting zorgt alleen de betonkern. 
 
 
 
 
 

De gevelvakwerken van gebouw A en gebouw B zijn met elkaar vergeleken op basis van 
profieldoorsneden, uit deze studie is gebleken dat de invloed van de uitkraging (gebouw A) de 
kolomdoorsnede met 116% laat toenemen. 
 

  
 
Esthetisch lijken beide gebouwen op elkaar, en hebben aan een raaklijn georiënteerde centrale 
kern die voorziet in het verticale transport van leidingen en het opnemen van liften en 
(vlucht)trappenhuizen. Door de interactie tussen een staal- en betonconstructie in de gevel 
respectievelijk centrale kern ontstaat een slank ontwerp. Beide stabiliserende elementen zijn 
m.b.v. een als schijf fungerende vloer met elkaar verbonden en kunnen op die manier de 
windbelastingen op de gevels overdragen naar de fundering. 
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1 Inleiding 
Sinds enige jaren is de stad Maastricht actief betrokken bij de ontwikkeling van stedelijke 
gebieden en de herinrichting van verpauperde gebieden in de stad. Bouwlocaties aan de rand 
van de stad en de binnenstedelijke gebieden worden steeds schaarser. Logisch gevolg is dat 
projectontwikkelaars daardoor het aantal hoogbouwprojecten aanzienlijk laten toenemen, 
omdat meervoudig ruimtegebruik de kosten van de grondprijs exploitabel maken. 
 
Statusgevoelige bedrijven vinden een vestiging op een goed bereikbare en opvallende locatie 
het meest essentieel. Maastricht wil met hun stedelijk beleid komen tot een integraal en 
duurzaam plan voor de stad en de verfoeide snelweg.  
 

 
Figuur 1.1 Prognose verkeersdeelnemers[1-1] 

 
 
 
 

De regionale verkeerstoename en de 
economische belangen van Maastricht in de 
Euregio vormen anderzijds een aandachtspunt. 
Jarenlang heeft het kabinet gedebatteerd over de 
haalbaarheid van een ondertunneling van de 
stadstraverse van de A2 in Maastricht. Een 
zwaarwegend criterium is de betrokkenheid bij 
de economische belangen van de Euregio. De 
aantrekkende economie heeft als nadelig effect 
dat het aantal verkeersdeelnemers drastisch zal 
gaan toenemen, waardoor het infrastructurele 
netwerk van de stad overbelast geraakt. 
Prognosestudies wijzen uit dat er op de 
verknoping ‘Europaplein / Oeslingerbaan’ medio 
2020 een verdrievoudiging van het aantal 
vrachtverkeerdeelnemers gebruik zal maken van 
dit knooppunt. Het aantal automobilisten zal in 
dezelfde periode bij benadering meer dan 1,5 
keer zo hoog zijn dan de resultaten van de 
metingen die gedaan zijn in 1997 (figuur 1.1). 

 

De verkeersdoorstroming wordt door de aanleg van de tunnel bevorderd, echter ontstaan er 
door de aanleg van de tunnel gebieden die een markante stedelijke functie gaat vervullen. De 
tunnel moet een symbool worden voor de belangen van de stad binnen de Euregio, door 
ontwikkeling van kantoorfuncties aan de uiteinden van de tunnel. Hierdoor ontstaat tevens 
een soort toegangspoort voor de stad. 
 
De projectorganisatie A2 Maastricht wil komen tot één integraal en duurzaam plan voor stad 
en snelweg, waar ook volgende generaties nog profijt van hebben. Een plan met meerdere 
doelstellingen voor de verbetering van de doorstroming op de A2, de bereikbaarheid van 
Maastricht en de bevordering van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid. Daarnaast het 
opheffen van barrières in de stad en het creëren van kansen voor stedelijke ontwikkeling 
waaronder aan de zuidelijke tunnelmond van de toekomstige A2-tunnel te Maastricht met 
behulp van een dominant kantorencomplex. 
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1.1 Probleemstelling 

De mogelijkheden voor de ontwikkeling van woningen, kantoren en andere 
utiliteitsgebouwen in de directe nabijheid van de A2-tunnel. 

1.2 Doelstelling 

Het architectonische en constructieve ontwerp van “twin-towers” behorende bij de stedelijke 
planontwikkeling nabij de zuidelijke tunnelmond van de A2 traverse te Maastricht, waarbij de 
functie ‘stadspoort en / of landmark’ wordt bereikt. 

1.3 Ethische relevantie 

Door het toepassen van een filevrije doorstroming aan de oostzijde van de stad Maastricht 
waarbij er een cruciale verbinding tussen zuid en noord wordt bewerkstelligd, zal dit belang 
hebben voor een heleboel dagelijkse gebruikers van de snelweg. Door middel van een tunnel 
kan Maastricht de transport- en logistiek sector een belangrijke impuls geven op economisch 
vlak. Door multinationals en andere potentiële bedrijven de handreikingen te bieden om als 
visitekaartje in de nabijheid van een belangrijke economische verkeersader zich te kunnen 
vestigen kan hoogwaardige architectuur een kans krijgen zich te ontplooien aan de rand van 
de stad. Door toepassing van hoogwaardige architectuur en uniformiteit hierbinnen te creëren 
wordt op cultureel niveau eveneens vooruitgang geboekt, aangezien dagjesmensen een bezoek 
aan Maastricht spiegelen aan het beeld dat de media over de stad schetst. 

1.4 Verslagopbouw 

Tijdens het afstudeerproject is het stedelijke gebied in kaart gebracht en het relevante 
stedelijke weefsel betrokken bij de vormkeuze en esthetische waarde van de ‘poort’. Onder de 
naam ‘poort’ wordt in dit project verstaan dat één of meerdere bouwblokken de essentie van 
een stadspoort kunnen weerspiegelen en dit op symbolische of praktische wijze kan 
overbrengen naar de gebruikers van de stad. 
 

 
Figuur 1.2 Maquette knooppunt Europaplein 

 
 

Figuur 1.3[1-2] 
 
 

In figuur 1.2, 1.3, 1.4 is de aanzet gegeven hoe 
de gemeente Maastricht het knooppunt 
‘Europaplein’ graag op verkeerskundig niveau 
ingericht zou willen zien. Deze visie werd 
gebruikt als uitgangspunt voor het ontwerp van 
de ‘poort’. Vanuit de gemeentelijke visie[1-2] is er 
een maximale bebouwingshoogte vastgesteld 
tussen de 50 en 70 meter, echter moest uit het 
stedenbouwkundige ontwerp blijken of dit een 
uitgangspunt vormde. Voor het kwaliteitsniveau 
van de ‘poort’ wordt gerefereerd naar het 
Céramique terrein in Maastricht. 
 

 
Figuur 1.4[1-2] 
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De nadruk van het project lag op het constructieve ontwerp. Er werd in een vroeg stadium van 
de architectonische en functionele inrichting rekening gehouden met de locatie van de 
draagconstructie en stabiliserende elementen in de plattegrond. Deelstudies moesten uitwijzen 
welk materiaal er toegepast kon worden voor enerzijds de stabiliteitsvoorziening(en), maar 
anderzijds voor de draagconstructie. Hierbij kan men denken aan staal, beton en / of 
combinaties hiervan. Dit gebeurde bij het constructieve variantenonderzoek dat in de eerste 
fase van het afstudeerproject plaatsvond.  
 
Aan de hand van de aanbevelingen en / of conclusies die tijdens het variantenonderzoek zijn 
gedaan, werd de meest gunstige constructieve opzet gekozen. Deze keuze vormde de basis 
voor een verdere analyse in de tweede fase van het afstudeerproject. 
 
Daarnaast vormde de funderingskeuze een belangrijke factor in de stabiliteit van het gebouw, 
deze keuze werd bepaald aan de hand van lokale grondsamenstelling en uitvoeringstechnische 
aspecten. 
 
De eerder gemaakte hoofdberekening werd geoptimaliseerd. De constructieve wijzigingen 
werden verantwoord met behulp van tekeningen en berekeningen. 

1.5 Aanpak / werkwijze 

Om grip te krijgen op de problematiek ten aanzien van het realiseren van gebouwen nabij een 
nog aan te leggen tunnel is in eerste instantie informatie vergaard over het totale project, 
verder zijn in de loop van het afstudeerproject andere relevante artikelen gepubliceerd over 
het A2 project[1-3  t/m 1-9]. 
 
De stedenbouwkundige visie van de gemeente werd vertaald naar een stedenbouwkundige 
maquette, daarbij vormden de twee hoge blokvormen links en recht van de zuidelijke 
tunnelingang het uitgangspunt. De rest van de omgeving werd als blokmodel gehouden en 
fungeerde als totaalbeeld en proportieanalyse.  
 
De plek waar de hoge blokmodellen kwamen werd in de stedenbouwkundige maquette open 
gehouden, zodat hier studiemaquettes geplaatst konden worden die voor het architectonische 
beeld zorgdragen.  
 
Er werden gerealiseerde (inter)nationale bouwprojecten met het karakter van een ‘poort’, 
‘poortgebouw’ of ‘landmark’ bestudeerd, hieruit werden de meest interessante elementen 
gehaald die als basis konden dienen voor de hoofdvorm van de Maastrichtse ‘poort’. Tijdens 
deze fase werd rekening gehouden met zichtlijnen, landschappelijke belangen, criteria t.a.v. 
kantoorfunctie, luchtkwaliteit, geluidskwaliteit en proporties van het gebouw.  
 
Nadat er een hoofdvorm lag, waarbij bovenvermelde afwegingen in ogenschouw waren 
genomen werd er een studie naar alternatieven gedaan. Tijdens deze studie werd er concreet 
gekeken naar functionele kantoorindeling, vluchtwegen, plaats van stabiliserende verticale 
elementen, parkeerproblematiek en de mate van flexibiliteit en functionaliteit. Na afloop 
werden de voor- en nadelen met elkaar vergeleken en het meest voor de hand liggende 
alternatief omgezet naar een voorontwerp. Verder werden er studies gedaan naar 
windinvloeden van het gekozen alternatief en een globale dimensionering van de 
hoofddraagconstructie. 
 
Er volgde een definitief gebouwontwerp waarbij een optimalisatie werd gedaan van de 
hoofddraagconstructie. Hierbij behoorde ook de bouwkundige en constructieve detaillering 
van enkele essentiële constructiedetails. 
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2 Literatuurstudie 

2.1 Poortgebouwen 

2.1.1 Inleiding 

De stedenbouwkundige visie van de gemeente Maastricht[1-2] streeft ernaar om het aangetaste 
imago van de stad Maastricht nieuw leven in te blazen door op de omstreden locatie een 
poortgebouw te ontwikkelen dat symbool staat voor verkeersdoorstroming en de oprichting 
van een gerenoveerd stadsdeel dat voldoet aan de toekomstperspectieven en de huidige eisen.  
 
Om gebruikers van de infrastructuur een duidelijk herkenningspunt te geven met de associatie 
dat zich in de directe omgeving van dit herkenningspunt een levendige omgeving bevind kan 
door ontwikkeling van een zogenoemd poortgebouw deze stedelijke functie versterkt worden.  

2.1.2 Poortgebouwassociaties 

Als men denkt aan een poortgebouw dan roept dit meteen beelden uit de middeleeuwen op. 
Echter de hedendaagse interpretatie van een poortgebouw is bij architecten en 
stedenbouwkundigen geheel anders. Er kan worden gedacht aan een middel om functies te 
scheiden of een aankondiging dat zich achter dit gebouw een totaal ander gebied bevindt. 
Daarnaast kunnen gebruikers van wegen, trein- of busverbindingen gedwongen worden om 
ergens tussen door te rijden. Enkele associaties worden hieronder omschreven en de 
kenmerkende aspecten eruit gehaald. 
 

 
Figuur 2.1 Visuele koppeling 

 
 
 
 

 
 

Een visuele verbinding (figuur 2.1) geeft een verwijzing naar 
de individueel opererende bouwblokken, waardoor ze als een 
eenheid kunnen gaan fungeren. Door de afstand tussen de  
bouwblokken te verkleinen ontstaat er een meer fysieke 
interactie tussen beide gebouwen. De visuele koppeling 
beperkt zich niet alleen tot massa’s maar kan ook worden 
benadrukt door uniformiteit in geveltype en materialisatie. 
Wanneer de individueel functionerende gebouwen zo dicht 
mogelijk op de tunnel worden geschoven ervaar je als 
automobilist ook het gevoel dat beide gebouwen bij elkaar 
horen. 

 

 
Figuur 2.2 Fysieke koppeling 1 

 
 
 
 
 

Door het koppelen van de individuele bouwblokken (figuur 
2.2) kan dit constructief en esthetische voordelen opleveren. 
Te denken valt aan gekoppelde kernen. De fysieke koppeling 
kan zich manifesteren in de vorm van andere gebruiksfuncties 
dan de hoogbouw, bijvoorbeeld horecafunctie of om een 
looproute te creëren tussen de hoogbouw. De bouwlocatie ligt 
achter een infrastructurele verbinding tussen oost en west, 
daar de toekomstige tunnelmond vlak voor deze 
infrastructurele verbinding ligt ervaar je de koppeling tussen 
beide gebouwen minder sterk dan wanneer het gebouw iets 
meer op de voorgrond zou liggen. 
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Figuur 2.3 Fysieke koppeling 2 

 
 

 

Hierbij worden de gebouwen over meerdere lagen met elkaar 
verbonden (figuur 2.3). Er wordt constructief een hoge 
torsiestijfheid bereikt, omdat beide gebouwen met elkaar 
kunnen gaan samenwerken. Mensen die in de ‘koppeling’ 
gaan werken hebben een uitstekend uitzicht over de A2 en het 
voorlangs rijdende verkeer. Elk hoogbouw gedeelte dient een 
aparte ingang te hebben en kan niet via een centrale ingang 
worden bereikt. 

 
 
 

 
Figuur 2.4  
Overgang laag-hoog 

 
 
 
 
 
 

 

Wanneer ervoor wordt gekozen om één gedeelte lager aan te 
zetten dan het andere deel (figuur 2.4), wordt de nadruk 
gelegd op het hogere gedeelte komende vanuit het zuiden. 
Het zou haaks op de hoofdrijrichting een overgang kunnen 
zijn tussen hoogbouw en laagbouw, waarbij er tevens een 
verbinding wordt gegenereerd om aan te geven dat beide 
bouwblokken bij elkaar horen. Het lagere gedeelte zou ook 
kunnen voorzien in de installatie en transportbehoefte van het 
hogere gedeelte, waarbij de overgang als een soort 
transportleiding zou kunnen opereren. Bij transport kan dan 
worden gedacht aan verticaal en horizontaal vervoer van 
mensen en leidingen. 
 

 

 
Figuur 2.5  
Rotatie en koppeling 

 
 

Door het roteren van de gebouwen kan het accent worden 
gelegd op de hoofdverkeersader, waarbij het stramien van de 
individuele hoogbouw zou overeenstemmen met de raaklijn 
van de hoofdverkeersader (figuur 2.5). Naast de rotatie zou 
bijkomend gekozen kunnen worden voor een koppeling die 
asymmetrisch aangrijpt. Deze asymmetrische aansluiting op 
een hoger niveau zou bijkomende constructieve problemen 
opleveren door een hoge mate van excentriciteit. 

Een aantal referentieprojecten is weergegeven in bijlage 1. 

2.1.3 Conclusies poortgebouwstudie 

Uit de poortgebouwstudie is gebleken dat een aantal uitgangspunten belangrijk zijn voor de 
architectonische en stedenbouwkundige vormgeving van het gebouw. 
 

� Het verdiept aanbrengen van de parkeergelegenheid; 
� Subtiele overgang ontwikkelen tussen groen en verstedelijking; 
� Accentueren van de hoofdverkeersaders; 
� Het van veraf kunnen herkennen van het gebouw; 
� Het voortbrengen van een slanke stedelijke skyline; 
� ’s Avonds de stedelijke functie als een silhouet voor de stad laten zijn; 
� Geen gesloten gebouw realiseren boven de tunnelingang; 
� Uitkijk naar imposante hoge gebouw in de directe omgeving van het poortgebouw; 
� De rug toekeren van verkeerslawaai; 
� Het toepassen van verticale gelding om de suggestie te wekken dat we met een slank 

gebouw te maken hebben; 
� De kromming van de infrastructuur terug laten keren in de massa van het gebouw. 

 
 



Afstudeerverslag  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e bouwkunde / Constructief Ontwerpen     14 

2.2 Landmarks 

2.2.1 Inleiding 

De naam ‘landmark’ is synoniem voor herkenningspunt. Het vertegenwoordigt het 
middelpunt van een verkeerskundige as of vormt het centrale punt van een plein. Lopend in 
een stad wordt er vaak gewezen naar hoge kenmerkende gebouwen om iemand de juiste 
richting op te sturen. Knooppunt Europaplein vormt een verkeerskundige verknoping van 
infrastructurele hoofdassen waarbij de Noord-Zuid verbinding de nadruk claimt. De Oost-
West verbinding is bij knooppunt Europaplein verhoogd aangelegd, waardoor een soort 
plateau ontstaat. Dit plateau vormt een sokkel of basement voor een symbool staand element. 
In dit geval vormt dit element een hoogbouw project met de allures van ‘economisch en 
logistiek voortvarende stad’. De sokkel wordt doorkliefd door de Noord-Zuid verbinding en 
initieert een tweedeling. Het basement kan zijdelings van de Noord-Zuid verbinding voorzien 
in de benodigde parkeergelegenheid. 

2.2.2 Landmarkassociaties 

Een aantal referentieprojecten is weergegeven in bijlage 2 . 

2.2.3 Conclusies landmarkstudie 

Uit de landmarkstudie is gebleken dat een aantal uitgangspunten belangrijk zijn voor de 
architectonische en stedenbouwkundige vormgeving van het gebouw. 
 

� Introduceren van een belangrijk stadsdeel; 
� Geveloriëntatie aan de hand van zichtlijnen; 
� Transparante gevel toepassen die symbool staat voor openheid; 
� Wegcontouren terugbrengen in de gebouwvorm; 
� Opnemen van parkeergelegenheid in de benedenverdiepingen; 
� Het gebouw het ‘hart’ laten zijn van de verkeerskundige hoofdassen; 
� Visuele koppeling tussen de individuele gebouwen 

2.3 Conclusies 

Uit de voorgaande studies zijn aandachtspunten gedestilleerd om de stedenbouwkundige en 
architectonische vormgeving van het gebouw vast te leggen. 
 

� Het verdiept aanbrengen van de parkeergelegenheid; 
� Het van veraf kunnen herkennen van het gebouw; 
� Uitkijk naar imposante hoge gebouwen in de directe omgeving; 
� De rug toekeren van verkeerslawaai; 
� Het toepassen van verticale geleding om de suggestie te wekken dat we met een slank 

gebouw te maken hebben; 
� De kromming van de infrastructuur terug laten keren in de massa van het gebouw; 
� Transparante gevel toepassen; 
� Visuele koppeling tussen de individuele gebouwen. 
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3 Stedenbouwkundige analyse 

3.1 Programma van eisen 

 3.1.1 Gemeente Maastricht 

Maastricht onderscheidt zich ten opzichte van overige Nederlandse steden tot een gebied met 
een ligging in een dal. Maastricht is één van de weinige steden in Nederland die vanaf een 
paar hoge punten overzien kan worden. Dit vraagt om een zorgvuldige behandeling van het 
stadssilhouet. Tot nu toe vallen de meeste torens van Maastricht binnen de contouren van de 
dalranden (figuur 3.1). Doordat de binnenstad zich op een hoger maaiveld bevindt dan de 
bodem van het Maasdal, domineert het silhouet van de binnenstad met zijn kerktorens het 
beeld van de stad. 
 

 
Figuur 3.1 Positie huidige bebouwing Maastricht[3-1] 

 

De gemeente wil geen hoogbouw toestaan binnen het beschermde stadsgezicht (binnenstad) 
en niet binnen de zichtlijn vanaf de Pietersberg en de Belvedereberg kijkend naar de torens 
van de kerk-gebouwen van de St. Jan en de St. Servaas (figuur 3.2, doorsnede A-A). 
 

 
Figuur 3.2 Centrummilieus[3-1] 

 
Buiten de genoemde zones is hoogbouw alleen bespreekbaar als compositiemiddel binnen een 
centrummilieu. Centrummilieus zijn gebieden die met lichtrood zijn gearceerd (figuur 3.2) die 
nu als zodanig worden aangemerkt, dus omgeving Brusselsepoort, Geusselt, delen van 
Belvedere, de zone langs de Noorderbrug en Randwyck/Europaplein. Binnen een 
centrummilieu moet sprake zijn van functiemenging (een levendige “plint”), en een 
hoogwaardig ingerichte openbare ruimte met geïntegreerde parkeeroplossingen. 
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Bij hoogbouw gaat het om torens. Dat wil zeggen dat alle zijdes minstens tweemaal zo hoog 
als breed moeten zijn. Het silhouet van de binnenstad moet gerespecteerd worden en nieuwe 
hoogbouw mag niet uitsteken boven de dalrand aan de oostzijde van de stad (figuur 3.3). 
 

 
Figuur 3.3 Positie toekomstige hoogbouw Maastricht[3-1] 

 
De gemeente wil in het plangebied A2 ruimte reserveren voor winkelcentra, woningen en 
hoogbouw ingevuld met kantoren en woningen. De hoogbouw oriënteert zich in hoofdzaak 
aan de tunnelmonden. De noordelijke tunnelmond bevindt zich in de toekomst nabij 
knooppunt ‘de Geusselt’ en de zuidelijke tunnelmond nabij knooppunt ‘Europaplein’.  
 

De kantoorfuncties voor het gehele gebied worden uitgebreid naar 30000 vierkante meter 
b.v.o. waarbij de maximale bouwhoogte tussen de 50 en 70 meter dient te blijven (stadsrand). 
Naast deze criteria dient de hoogbouw een eyecatcher te zijn komende vanuit het zuiden dan 
wel het noorden. Dit kan gerealiseerd worden door het gebouw te karakteriseren als 
poortgebouw en / of landmark. 
 

Het plangebied A2 grenst aan het eerder succesvol ontwikkelde ‘Céramique terrein’ dat qua 
kwaliteitsniveau op dezelfde wijze mag worden ingevuld. Het hoge kwaliteitsniveau van 
Céramique uit zich onder andere in stijlvolle architectuur van de hand van bekende binnen- en 
buitenlandse architecten. De integratie van wonen, werken, cultuur en recreatie zijn een 
voorwaarde bij de realisatie hiervan. Figuur 3.4 t/m 3.6 geven een indruk van dit 
kwaliteitsniveau. 
 

 
(a) Ingang health center  

 
(b) Ingang Vodafone kantoor 
    

 (c) Gevel kantoorruimte

Figuur 3.4 Il Fiore[3-2]; architect Herman Hertzberger. 

  

  
(a) Rechter zij-aanzicht 
 

 
(b) Achteraanzicht 
 

 
(c) Avenue Ceramique 

Figuur 3.5 Toren van Siza[3-3]; architect Alvaro Siza. 
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(a) Ingang wiebengahal 

 
(b) Vestiging NAI, aanzicht Avenue Ceramique 

 

Figuur 3.6 Wiebengahal[3-4 & 3-5]; architect Hubert-Jan Henket. 

3.1.2 Rijkswaterstaat 

Deze overheidsinstantie stelt strikte eisen aan het bouwen in de nabijheid van een tunnel, dit 
om eventueel voorkomende calamiteiten zo goed als mogelijk in te dammen[3-6]. Deze strikte 
eisen uiten zich voor het plangebied A2 in het niet mogen afsteunen in constructieve zin op de 
tunnelbak, mits aan de vigerende regels kan worden voldaan. Voor de stedenbouwkundige 
vormgeving vormt dit een cruciaal uitgangspunt. Mogelijke explosies en brand in de tunnel 
zijn aspecten die hier onder andere sturing aan kunnen geven. 

3.2 Stedenbouwkundige maquette 

Eerder was bepaald dat er geen fysieke verbinding gemaakt zou worden tussen de individuele 
gebouwen, maar door middel van een visuele koppeling de onderlinge relatie duidelijk te 
maken. Dit uitgangspunt komt bij alle onderzochte modellen naar voren. 
 

 
(a) Aanzicht oosten 

 
(b) Bovenaanzicht 

 

 
(c) Aanzicht vanaf afrit 

Figuur 3.7 Maquette A 

 
Uit de maquettestudie (bijlage 3) is gebleken dat variant 3 de meeste potentie heeft voor een 
verdere ontwikkeling naar een functionele indeling, waarbij de overeenkomst van de hartlijn 
van het gebouw met de raaklijn van de gekromde A2 en daarnaast het volgen van de 
contouren van de weg als doorslaggevend belang zijn. De massa is op bouwkundig en 
constructief gebied relatief eenvoudig in te delen. De gebouwen worden op maaiveld niveau 
door middel van een ‘plint’ met elkaar verbonden. De ‘plint’ kan voorzien in de ontmoetings- 
en entreebehoefte voor beide gebouwen.  
 
Rijkswaterstaat stelt als criterium dat er niet gebouwd mag worden op de tunnelbak daar 
mogelijk explosies kunnen ontstaan in de tunnel die het gebouw kan laten instorten. De entree 
en ontmoetingsfuncties worden bij variant 3 gerealiseerd op begane grond niveau op de plek 
waar de tunnel zich bevindt, echter wordt ervoor gekozen om de verticale belasting van de 
‘plint’ af te dragen naar penanten bij het oostelijke gebouw en aparte kolommen te maken 
achter het westelijke gebouw (figuur 3.7a). 
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Dit betekent concreet dat de gevel van de plint aan de voorzijde (figuur 3.7b) flexibel aan het 
maaiveld moet worden aangesloten en verbonden aan de constructie. Door de afstand (circa 
40 meter) tussen de individuele gebouwen te overbruggen met behulp van een grote 
overspanning kan de ‘plint’ worden gecreëerd (figuur 3.7c), waarbij geen kolom afsteunt in 
het tunnelbereik. Hierdoor ontstaat een vrij indeelbare ruimte die ingevuld wordt als 
ontmoetingsruimte en entreeruimte. 

3.3 Gebouwen in de omgeving 

Er zijn een aantal hoge gebouwen in de directe nabijheid van het knooppunt Europaplein die 
door het toekomstige poortgebouw door de ramen van de kantoorruimtes gezien kunnen 
worden. In bijlage 4 wordt een toelichting gegeven hoe de vormen van de gebouwen en de 
indeling ervan tot stand is gekomen en de gedachten erachter. 
 
De Colonel 

 

 
Figuur 3.8 Colonel-Europaplein[3-7] 

 
De Colonel is direct aan de ingang van Station Maastricht gelegen. Met een hoogte van 56 
meter vormt het een landmark. Het gebouw zal aan de noord-westzijde te zien zijn als het 
poortgebouw nabij knooppunt Europaplein gerealiseerd wordt (figuur 3.8). 
 

Nieuwe universiteitscampus 
 

 
Figuur 3.9 Campus-Europaplein[3-7] 
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De universiteitscampus is op dit moment nog niet gerealiseerd, maar zal medio 2009 
opgeleverd worden, ruimschoots voor de plannen van de A2. De kantoorunits in de hoogbouw 
van dit project zullen tot een hoogte van 65 meter doorgetrokken worden, dus een niet te 
missen herkenningspunt vanaf de A2 komende vanuit het zuiden. Daarnaast zal de hoogbouw 
zichtbaar zijn op het moment dat je in de toekomst uit de tunnel komt gereden rijdend naar het 
zuiden toe (figuur 3.9). 
 
WML gebouw 
 

 
 

 
Figuur 3.10 WML-Europaplein[3-7] 

 
De Kennedysingel is het verbindingselement tussen het toekomstige poortgebouw en het 
WML gebouw. Het oostelijke deel van het toekomstige poortgebouw kan het WML gebouw 
direct herkennen, daar de gevel van het poortgebouw hierop is georiënteerd (figuur 3.10). 
 

 
Toren van Siza
 

 
Figuur 3.11 Siza-Europaplein[3-7] 

 
De toren van Siza vormt aan de noordknoop van Avenue Ceramique een markant punt vanuit 
allerlei gezichtspunten. Deze toren met een hoogte van 56 meter zal aan de noord-westelijke 
zijde van het poortgebouw in de toekomst te zien zijn (figuur 3.11). 

3.4 Verkeersstroomanalyse 

Fietsroutes 

 

 
Figuur 3.12 Fietsroutes 
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De fietser heeft de mogelijkheid om af te stappen en om het gebouw nader te bekijken. Men 
kan zien dat de fietser de mogelijkheid heeft om volledig om het gebouw heen te fietsen en al 
van veraf het gebouw kan aanschouwen (figuur 3.12). Dit is de meest prominente fietsroute, 
echter gebeurt dit niet recreatief, vaak heeft de fietser een bestemming in de vorm van wonen 
of werken. 
 
Een fietser zal het gebouw beter op gedetailleerde wijze kunnen bekijken dan andere 
weggebruikers, omdat de snelheid lager is. Vooral op lagere niveaus dient het esthetische 
voor de fietser te overheersen, omdat een fietser in veel gevallen niet naar de hoogste 
verdiepingen zal kijken. 
 
Autoroutes 

 

 

 
Figuur 3.13 Primaire autoroutes 

 
De primaire autoroute (figuur 3.13) geeft aan dat de automobilist eveneens de mogelijkheid 
heeft om het gebouw uit allerlei ooghoeken te bekijken, maar dit gebeurt oftewel met een 
snelheid tussen de 50 en 70 km/h of met de toegestane snelheid van 120 km/h (mits dit voor 
tunnels niet wordt aangepast). Met deze snelheden let een automobilist niet of nauwelijks op 
details van het gebouw, hooguit bij filevorming. Echter is de doelstelling van het A2-project 
om de intensiteit aan files in dit gebied drastisch terug te dringen, wat dat betreft mag men 
aannemen dat de automobilisten in de toekomst niet meer in de file hoeven te staan. 
 

 
Figuur 3.14 Secundaire autoroutes 

 

De voorgevel (figuur 3.14) wordt niet door secundaire wegen benaderd, dit betekent dat het 
accent van secundaire weggebruikers in hoofdzaak om de achterkant en zijkanten moet 
worden gelegd. Veelal is de snelheid van dit verkeer tussen de 30 en 50 km/h en is dus 
langzamer dan de hoofdverkeersaders. Dit kan ertoe leiden, mede dankzij de grotere afstand 
tot het gebouw dat details op hogere niveaus van het gebouw wel worden waargenomen. 
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Concreet kan men concluderen dat allerlei weggebruikers en ook voetgangers een hoge mate 
van detaillering van het gebouw vereisen, omdat zij allen belang hebben bij een esthetisch en 
functioneel afgewerkt gebouw. 

3.5 Introductie gebouw 

Uit de voorafgaande maquettestudie is gebleken dat 2 individuele gebouwen door middel van 
een koppeling op maaiveldniveau een eenheid kunnen vormen. In navolgende paragrafen 
wordt een aanzet gegeven om de gebouwen in globale lijnen functioneel in te delen, waarbij 
de belemmerende werking van de tunnelbak is ondervangen. 

3.5.1 Gebouw 

Door het hoge karakter van beide gebouwen aan weerszijden van de tunnelbak en door de 
functie als kantoorgebouw is het voor de hand liggend om de lichtinval op de ruimtes achter 
de gevel te garanderen. Dit is te bereiken door te kiezen voor een centrale opzet die in de 
middenzone ingevuld kan worden met verticaal leiding- en personentransport en de zijbeuken 
ingevuld met kantoor- en vergaderfuncties (figuur 3.15). 
 

 
Figuur 3.15 Gebouw 

3.5.2 Vormkeuze 

Opvallend bij het aanzicht vanaf het zuiden (figuur 3.16a) is dat het lijkt alsof we van veraf te 
maken hebben met één gebouw, daarnaast is ervoor gekozen om dit effect te versterken door 
het linker gebouw meer naar de tunnel te schuiven over een afstand afhankelijk van de 
toepasbare kantoordiepte. Het linker gebouw kraagt over de tunnel heen, waardoor het 
achterliggende plintgebouw duidelijk te zien is vanaf de autosnelweg. Het aanzicht vanaf het 
oosten kondigt een breed poortgebouw aan en geeft de richting van de weg hierbij duidelijk 
weer. Het noordelijke aanzicht geeft aan dat het gebouw georiënteerd is op de raaklijn van de 
tunnel. 
 

 
(a) Aanzicht vanuit het zuiden 

 
(b) Bovenaanzicht 

 
(c) Aanzicht vanuit het westen 

Figuur 3.16 Maquette B 
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4. Functionele indeling 

4.1 Uitgangspunten 

4.1.1 Bezettingsgraad 

Het enige dat bekend is betreffende het te ontwerpen gebouw is dat het in de toekomst 
geëxploiteerd zal worden in de vorm van een kantoorgebouw voor een nog onbekende 
huurder. Dit vormt een variabele bij de bepaling van de bezettingsgraadklasse.  
 
Er zijn verschillende ruimtes per verdiepingsvloer noodzakelijk waaronder verkeersruimtes, 
vergaderruimtes en permanente of flexibele werkplekken. Al deze ruimtes vertegenwoordigen 
verschillende bezettingsgraden. Er wordt aangenomen dat gemiddeld 1 persoon per 10 m2 
verblijfsgebied aanwezig is. Uiteraard geldt deze bezettingsgraad op een piekmoment per 
etmaal, dat betekent dat in de nacht en avond weinig tot geen gebruikers per verdiepingsvloer 
aanwezig zullen zijn. Het bouwbesluit[4-1] verwijst bij een kantoorgebouw met bovenvermelde 
bezetting naar een bezettingsgraadklasse 3 (B3). 
 
Deze bezetting is een belangrijk uitgangspunt voor de bepaling van liftcapaciteiten, 
parkeervoorzieningen, restaurantcapaciteiten, vluchtwegen etc. In berekeningen wordt 
aangenomen dat we een bezettingsgraadklasse 3 hebben per verdieping. 

4.1.2 Verhuurbaarheid 

De projectontwikkelaar van het toekomstige kantoorgebouw is alleen geïnteresseerd in het 
feit of de hoge investeringskosten binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek exploitabel 
gemaakt kunnen worden. Een aantal vragen dienen beantwoord te worden om inzicht te 
krijgen of dergelijke uitgangspunten haalbaar zijn. Enerzijds komt dit neer op een 
marktonderzoek binnen de kantorenmarkt, kortom is er interesse om op deze locatie gebruiker 
te worden van dit complex en welk kostenaspect brengt dit met zich mee. Grote organisaties 
zijn bij een goede bereikbaarheid en prominente gebouwlocaties over het algemeen wel aan te 
sporen om deze mogelijkheden te bekijken. De A2-tunnel wordt ontwikkeld met als doel de 
goede verkeersdoorstroming te bevorderen, er zal geen gebrek aan herkenbaarheid bij de 
tunnelmonden ontstaan. Dat betekent concreet dat dergelijke eyecatchers een drijfveer voor 
multinationals kunnen zijn, daarnaast kan een dichtbij gelegen van der Valk hotel eveneens 
een aansporing zijn, daar buitenlandse bezoekers voor werkbezoek aan dit toekomstige 
complex op een uitermate goede manier van beschikbare faciliteiten gebruik willen maken. 
 
De verhuurbaarheid van een gebouw blijft uiteraard niet beperkt tot het esthetische. 
Functionele aspecten van de gehuurde ruimte spelen voor een potentiële huurder anderzijds 
een belangrijke rol. Is een gehuurde verdiepingsvloer of gedeelte daarvan multifunctioneel 
indeelbaar, oftewel wordt de huurder in staat gesteld om van zijn gehuurde vierkante meters 
een maximale flexibel indeelbare ruimte te genereren. Is er een mogelijkheid voor het afhuren 
van een grote vergaderruimte per verdiepingsvloer of dient dit geïntegreerd te worden binnen 
de flexibel aanpasbare gehuurde gebruiksoppervlakte. Om de huurder in de gelegenheid te 
stellen een zo efficiënt mogelijk gehuurde vloeroppervlak rendabel te laten maken, wordt 
binnen het ontwerp van het gebouw rekening gehouden met te reserveren vergaderruimtes die 
door alle gebruikers per verdiepingsvloer gereserveerd kunnen worden. Naast vergaderruimte 
wordt bij specifieke kantoorbetrekkingen een hoog concentratiegehalte voor ogen gehouden, 
dit vraagt om stilteruimtes of concentratieruimtes, aangezien we te maken hebben met een 
onbekende huurder ligt het voor de hand om deze concentratieruimtes onderdeel te laten zijn 
van de te huren vloeroppervlakte per huurder. 
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De verhuurbaarheid blijft uiteraard niet beperkt tot de flexibele indeelbaarheid, tijdens het 
ontwerp wordt er gekeken naar een zo groot mogelijk overspanning van de vloeren opdat er 
geen kolommen de flexibele indeelbaarheid zullen belemmeren. Dit betekent concreet dat er 
gevelkolommen toegepast dienen te worden in combinatie met het direct afsteunen op een 
verticale stabiliteitsvoorziening of een overgangskolom tussen de verkeersruimte (gang) en de 
kantoorruimten.  
Het complex dient geschikt te zijn voor verhuur aan meerdere gebruikers. Tevens dient 
rekening gehouden te worden met het feit dat de huurders in de toekomst slechts een deel van 
het gebouw zullen huren. Het gebouw dient daarom in twee bouwdelen gesplitst te kunnen 
worden. Deelverhuur per verdieping moet dan mogelijk zijn. Voor deze twee bouwdelen is 
één centrale stijgkern aanwezig waarin de stijgpunten (liften), leidingschachten en sanitaire 
voorzieningen zijn opgenomen. 

4.1.3 Onbekende huurder 

De gemeente Maastricht heeft aangekondigd om 30000 m2 bruto kantooroppervlakte te willen 
integreren bij de realisering van het A2-project. Het is nog niet bekend welke soorten 
bedrijven interesse hebben in een dergelijke huisvesting. Om deze onbekende factor teniet te 
doen is er tijdens het verdere projectproces vanuit gegaan dat verschillende soorten 
organisaties, qua grootte evenals procesmatig een huisvesting kunnen krijgen in het nog 
verder te ontwerpen gebouw. 
 
Om tegemoet te komen aan de wensen van belanghebbenden bij het ontwerp van een 
kantoorgebouw en om in de gebruiksfase een zo hoog mogelijk percentage huurders in het 
gebouw te krijgen is na een intensief onderzoek[4-2] een schema gedestilleerd dat inzicht 
verschaft in belangrijke ruimtelijke ontwerpcriteria. Hieruit is afgeleid welke tendens er 
zichtbaar is binnen de kantoorinrichting en de inrichting van de werkomgeving. Uit het 
schema zijn de meest relevante aspecten gehaald die betrekking hebben op het 
kantoorgebouw nabij de A2-tunnel (bijlage 5). 

4.1.4 Gebruiksoppervlakte 

Een verblijfsgebied dient minimaal 55% van de gebruiksoppervlakte in te nemen, daarnaast 
wordt geëist dat het verblijfsgebied minimaal 10 m2 is en een minimale breedte heeft van 1,8 
m. De vrije hoogte boven de vloer dient minimaal 2,6 m te zijn[4-1]. De gebruiksoppervlakte 
bedraagt (tabel 4.1 en figuur 4.1). 
      
Tabel 4.1 Overzicht gebruiksoppervlakte 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figuur 4.1 Gebruiksoppervlakte 

Zone 
Lengte Breedte Oppervlakte 

m m m2 

Totaal 27 23,4 633 

Kern 13,5 5,4 73 

Gebruiksoppervlakte 560 
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4.1.5 Verblijfsgebied 

We gaan ervan uit dat er een gangzone (figuur 4.2) met een breedte van 1,8 meter wordt 
toegepast, het verblijfsgebied met een vrije hoogte van minimaal 2,6 meter bedraagt (tabel 
4.2). 
 
Tabel 4.2 Overzicht verblijfsgebied 

Zone 
Oppervlakte 

m2 

Gebruikszone 560 

Gangzone 130 

Verblijfszone 430 

 

 
Figuur 4.2 Verblijfsgebied 

4.1.6 Verblijfsruimte 

Een verblijfsruimte moet ten alle tijden deel uit maken van een verblijfsgebied, waarbij een 
aantal criteria worden gesteld[4-1]. De minimale vloeroppervlakte van een verblijfsgebied dient 
10 m2 te zijn met eveneens een minimale breedte van 1,8 meter en een minimale hoogte van 
2,6 meter. Gezien het flexibel indeelbare verblijfsgebied tot verblijfsruimten is het mogelijk 
om aan deze criteria te voldoen.  

4.1.7 Conclusie 

Uit de eerste aanname blijkt dat de oppervlakte die in gebruik wordt genomen door de kern 
een 14% bedraagt van de totale vloeroppervlakte per verdieping (tabel 4.3). De gangzone 
omarmt de vergaderzone en de kern, waardoor de bereikbaarheid van de kern optimaal is. 
Daarnaast wordt deelverhuur per verdieping mogelijk. Een optimale lichtinval per verdieping 
kan gerealiseerd worden door een transparante façade toe te passen als zijgevel. 
 

Tabel 4.3 Overzicht van de verschillende zones 

Zone 
Lengte Breedte Oppervlakte Percentage 

m m m2 % 

Kernzone 16,2 5,4 88 14% 

Gangzone - - 130 20% 

Kantoorzone - - 415 66% 

Vloeroppervlakte / verdieping 633 100% 
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4.2 Programma van eisen 

4.2.1 Algemeen 

Het hoofddoel bij de totstandkoming van het A2 project is te komen tot een integraal ontwerp, 
waarbij de diversiteit aan functies (wonen, werken en recreatie) een optimale balans vinden.  
 
Het kantoorgebouw ‘poort voor de stad’ is dusdanig gesitueerd dat er een goede 
bereikbaarheid per trein, bus, auto en fiets mogelijk is. De goede aansluitmogelijkheid op het 
infrastructurele netwerk vraagt om een goed parkeerbeleid. De locatie heeft een mogelijkheid 
om verdiept een parkeergelegenheid aan te brengen die voorziet in de vraag naar 
parkeerbehoefte vanuit het oogpunt van gebruikers van het poortgebouw. De gemeentelijke 
visie gaat ervan uit om een levendige plint te bewerkstelligen die de toegang tot het 
poortgebouw mogelijk maakt, maar anderzijds een ontmoetingsplek vormt voor gebruikers en 
bezoekers van het poortgebouw. Een horecagelegenheid op begane grond niveau legt de 
nadruk op de representatieve functie van het poortgebouw en de gebruikers hiervan. Bijlage 6 
bevat het totale programma van eisen, tevens is hier een overzicht te zien van mogelijke 
ruimtes die geïntegreerd worden in het plattegrondontwerp van de kantoorruimte en 
bedrijfsrestaurant in de plintzone. 

4.2.2 Functionaliteit 

Plint 

Ruimtelijke structuur Centrale routing naar individuele hoogbouw 

Restaurantfunctie Voorzien in behoefte gebruikers en bezoekers van de hoogbouw 

Entreefunctie Gezamenlijke entree vanaf maaiveldniveau 

Tweeledige entree vanaf parkeerniveau 

Ruimte voor receptie, wachtruimte en gebouwbeveiliging 

Constructieve aspecten Grote overspanning bewerkstelligen in verband met barrièrewerking tunnel 

 

Hoogbouw 

Ruimtelijke structuur Centrale routing vanuit een stijgkern 

Parkeerfunctie Voorzien in de behoefte van de gebruikers en bezoekers van de hoogbouw 

Entreefunctie Individuele entree vanuit plint en vanaf parkeerniveau 

Liftfunctie Voorzien in de transportbehoefte tijdens piekmomenten 

Trapfunctie Conform de capaciteitsvoorziening tijdens calamiteiten bij kantoorfuncties 

Werkfunctie Voorzien in een deel van de voorgeschreven 30.000 m2 b.v.o. 

Flexibele indelingsmogelijkheid 

Sanitaire functie In de directe nabijheid van de kern en boven elkaar i.v.m. leidingtransport 

4.2.3 Comfort 

Plint / hoogbouw 

Luchtverversing Gebalanceerd ventilatiesysteem 

Installatiecapaciteit Dimensioneren conform benodigde capaciteit kantoorfuncties 

Lichttoetreding Volgens vigerende eisen kantoorfunctie 

Trillingen Volgens vigerende eisen[4-3] voor kantoorfuncties 

Eventuele extra voorzieningen door flankerende hoofdverkeersader 

Technische ruimte Voor de hoogbouw aanbrengen op de bovenste etage 

Voor de plint aanbrengen in parkeerzone van het westelijke gebouw 

4.2.4 Veiligheid 

Plint 

Brandveiligheid Brandwerendheid voor restaurant- en entreefunctie 

Vluchtwegen Vrije vluchtroutes door de niet aanwezige belendende bebouwing 
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Hoogbouw 

Brandveiligheid Brandwerendheid voor kantoorfunctie 

Vluchtwegen Uitgaande van een centraal georiënteerde verticale vluchtroute 

4.2.5 Bereikbaarheid 

Het poortgebouw is per personenauto bereikbaar via de achterzijde van het gebouw, 
aangezien dit een rustige zone is. De hoofdentree dient bereikbaar te zijn voor minder validen 
personen en er dient een taxi- en busstandplaats in de directe nabijheid van de hoofdingang te 
zijn. Daarnaast dient bij calamiteiten ruimte te zijn gereserveerd voor hulpverleners die direct 
bij de hoofdingang van het gebouw toegang moeten kunnen krijgen. Het gebouw dient een 
aparte service-entree / expeditie-ingang te hebben ten behoeve van goederentransport en 
leveranciers. Om bevoorrading middels (kleine) vrachtwagens mogelijk te maken dient een 
opstelpunt naast het kantoorgebouw te worden gesitueerd (nader aan te wijzen in overleg met 
gemeentelijke instanties). Expeditie via (kleine) vrachtwagens is niet mogelijk via de 
parkeergarage. De aan- en afvoer van goederen zal praktisch worden opgelost en zal geen 
zorg hoeven op te leveren voor de huurders van het poortgebouw. Er wordt een fietsenstalling 
opgenomen in de parkeergarage voor mensen die langere tijd in het gebouw aanwezig zijn. 
Voor een kortdurende stalling wordt een overdekte fietsenstalling in de directe nabijheid van 
de hoofdentree gerealiseerd, met een capaciteit die in overeenstemming is met het vigerende 
bouwbesluit. Deze stalling wordt dusdanig ingericht dat bromfietsen ook een ruimte krijgen 
om deze overdekt te stallen. 

4.2.6 Terreininrichting 

Rondom het gebouw zullen groenvoorzieningen, bestrating en verlichting worden aangelegd. 
Landschapsarchitecten zullen hier een aparte studie naar moeten doen in overleg met de 
desbetreffende gemeentelijke instanties. 

4.3 Conclusie 

In de vorige paragrafen is er een onderverdeling gemaakt welke criteria aan de kern gesteld 
worden. Er is een beschikbare ruimte gedefinieerd waar alle beoogde ruimtes inpassing in 
moeten krijgen. In figuur 4.3 is zichtbaar waar deze ruimtes in de kern worden geplaatst. 
 

 
Figuur 4.3 Functionele inrichting kern 
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5 Belastingen 

5.1 Belastingfactoren 

De belastingen op een gebouw zijn onderverdeeld in een aantal deelbelastingen die 
individueel dan wel gecombineerd kunnen voorkomen. Daarnaast wordt er onderscheid 
gemaakt in belastingen voor de uiterste grenstoestand en de bruikbaarheid van een gebouw. 
Het betreft een hoogbouwproject met 20 verdiepingsvloeren (kantoorzone), 1 dakvloer, 1 
installatievloer, 1 begane grondvloer (kantoorzone, entree en bedrijfsrestaurant) en 2 lagen 
keldervloer (parkeren en toegang tot hoger gelegen verdiepingen). De verdiepingshoogtes 
bedragen over de gehele hoogte 3,3 m. De parkeerlagen geven geen directe horizontale 
belasting door aan de kern, deze ontleent zijn stabiliteit aan het feit dat ze zijn ingeklemd 
tussen een rondom aangebrachte diepwand, die op deze manier de parkeerdekken op zijn 
plaats houdt. Echter krijgt de kern een aandeel aan verticale belasting te verduren vanuit de 
parkeerlagen. We hebben te maken met een kantoorgebouw, waarbij op begane grond niveau 
een bedrijfsrestaurant wordt gerealiseerd waar beide hoogbouwtorens gebruik van kunnen 
maken. Het gebouw met een kantoor- en horecafunctie valt onder veiligheidsklasse 3 met een 
referentieperiode van 50 jaar, hierbij behoren belastingfactoren[5-1] voor enerzijds de uiterste 
grenstoestand en de bruikbaarheidsgrenstoestand. Bij dit gebouw valt controle van trillingen 
en explosies nabij de tunnelmond t.g.v. de nabij gelegen verkeersader eveneens tot de 
berekeningen, echter gelden hier andere belastingfactoren voor. Deze belastingfactoren 
behoren tot de categorie bijzondere belastingen[5-1], echter worden deze niet in studie 
berekend. De uiterste grenstoestand is van toepassing op de sterkte van de constructie-
elementen. De bruikbaarheidsgrenstoestand is van toepassing op vervormingen en 
scheurvorming van een constructie, hierbij hoeft de bijzondere belasting niet te hoeven 
beschouwd, aangezien het een kortdurende belasting is. De kruipinvloeden bij toepassing van 
betonconstructies is verdisconteerd in de conservatieve aanname van de elasticiteitsmodulus. 

5.2 Belastingaannamen 

De permanente en veranderlijke belastingen kunnen direct dan wel indirect op het 
stabiliserende element aangrijpen. Echter worden de direct aangrijpende belastingen bij de 
eerste orde berekeningen meegenomen en de indirecte (aanpendelende) belasting bij tweede 
orde berekeningen. 

5.3 Verticale belastingen 

5.3.2 Permanente belastingen 

Direct 
De permanente vloerbelasting die optreedt is afhankelijk van het gekozen vloertype en 
overspanningsrichting. De belasting volgt uit de vloerenstudie bij hoofdstuk 6. 
 
Indirect 
Deze belasting wordt bij het voorontwerp niet meegenomen, omdat het een onderdeel vormt 
van de tweede orde berekeningen. De permanente belastingen die behoren tot deze categorie 
zijn eigen gewicht van de gevelconstructie, gevelkolommen en ondersteuningsbalken voor de 
vloerconstructie. Daarnaast komt er ook nog een gedeelte van de permanente vloerbelasting 
bij, aangezien maar een beperkte vloeroppervlakte direct afsteunt op het stabiliserende 
element. 
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5.3.3 Veranderlijke belastingen 

Direct 
Voor de veranderlijke belasting wordt er een representatieve vloerbelasting aangenomen van 
3,0 kN/m2, met een momentaanfactor van 0,5, deze waarde is hoger dan wordt 
voorgeschreven[5-1] omdat de huidige kantoortrend laat zien dat er hogere veranderlijke 
vloerbelastingen worden aangehouden bij de berekeningen. 
 
Indirect 
De aanpendelende veranderlijke vloerbelasting wordt bij het voorontwerp niet meegenomen 
en is alleen van toepassing op tweede orde berekeningen. 

5.3 Horizontale belastingen 

5.3.1 Uitgangspunten 

Het gebouw is gesitueerd in het zuiden van Limburg in een bebouwde omgeving. Gezien de 
hoogte van het gebouw met vrij veel open stukken in de bebouwing, wordt er gerekend met 
een onbebouwd gebied. Voor de uitgangspunten wordt verwezen naar[5-1]. 
 

Er zijn nog geen gegevens bekend over de grondeigenschappen, er wordt een conservatieve 
aanname gedaan gezien de doorbuiging ten gevolge van buiging van de beschouwde 
stabiliteitselementen. 
 
Bij de opstelling van de criteria voor de doorbuiging ten gevolge van buiging van het verticale 
stabiliteitselement wordt uitgegaan van 
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De buigingscomponenten zijn onderverdeeld in eerste en tweede orde, daarnaast is de 
rotatiecomponent op zijn beurt eveneens opgesplitst in een eerste en tweede orde. In 
tabelvorm zien de twee onderdelen van de doorbuiging er als volgt uit, waarbij tweede orde 
buiten beschouwing is gelaten (tabel 5.1). 
 
Tabel 5.1 Vervormingscriteria 

Vervormingscriteria 

Component Utop Vervorming [mm] 

Buiging Utop;buiging 
1

H
1000

⋅  79,2 

Rotatie Utop;rotatie 
1

H
3000

⋅  26,4 

Totaal Utop;tot 
1

H
750

⋅  105,6 
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5.3.2 Windfactoren en windbelastingen 

In bijlage 7 zijn de representatieve waarden van de windbelasting bepaald. Hierbij is een 
onderscheid gemaakt in windbelasting afkomstig van wind uit zuidelijke of noordelijke 
richting en windbelasting afkomstig van wind uit oostelijke of westelijke richting (figuur 5.1). 

 
Figuur 5.1 Windrichtingen op gebouw 

5.4 Belastingcombinaties 

Tabel 5.2 en 5.3 vermeld de factoren voor de bruikbaarheidsgrenstoestand bij verschillende 
belastinggevallen die op de gebouwen werken, verder zijn de factoren voor de uiterste 
grenstoestand in tabel 5.4 en 5.5 terug te vinden. De vermelde factoren worden bij de analyses 
van de belastingcombinaties in beschouwing genomen.  
 

Tabel 5.2 Belastingfactoren voor wind vanuit zuidelijke of noordelijke richting (BGT) 

Belastinggeval Belastingcombinatie 1a Belastingcombinatie 1b 

 Vloer -1 t/m 23 Vloer 24 Vloer -1 t/m 23 Vloer 24 

Perm. belasting 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ver. belasting 1,0 1,0 - - 

Windbelasting - - 1,0 1,0 

 

Tabel 5.3 Belastingfactoren voor wind vanuit westelijke of oostelijke richting (BGT) 

Belastinggeval Belastingcombinatie 2a Belastingcombinatie 2b 

 Vloer -1 t/m 23 Vloer 24 Vloer -1 t/m 23 Vloer 24 

Perm. belasting 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ver. belasting 1,0 1,0 - - 

Windbelasting - - 1,0 1,0 

 

Tabel 5.4 Belastingfactoren voor wind vanuit zuidelijke of noordelijke richting (UGT) 

Belastinggeval Belastingcombinatie 3a Belastingcombinatie 3b 

 Vloer -1 t/m 23 Vloer 24 Vloer -1 t/m 23 Vloer 24 

Perm. belasting 1,2 1,2 0,9 0,9 

Ver. belasting Ψ 1,5 1,5 - - 

Windbelasting - - 1,5 1,5 

 

Tabel 5.5 Belastingfactoren voor wind vanuit westelijke of oostelijke richting (UGT) 

Belastinggeval Belastingcombinatie 4a Belastingcombinatie 4b 

 Vloer -1 t/m 23 Vloer 24 Vloer -1 t/m 23 Vloer 24 

Perm. belasting 1,2 1,2 0,9 0,9 

Ver. belasting Ψ 1,5 1,5 - - 

Windbelasting - - 1,5 1,5 
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6 Constructies onderhevig aan verticale belastingen 

6.1 Vloeren 

In de aanname is er vanuit gegaan dat het stabiliserende element van het gebouw centraal 
aanwezig is. Gebouw A krijgt een uitkraging boven de tunnelbak, dat betekent dat het 
stabiliserende element van dit gebouw niet in de directe nabijheid van de verkeersader kan 
worden aangebracht door mogelijke explosies en verkeerstrillingen aan de tunnelmond. Er 
wordt een analyse gedaan naar gebouw B dat zonder uitkraging zal worden uitgevoerd, maar 
dat qua plattegronden overeenstemt met gebouw A (figuur 6.1). De invulling van de vloeren 
kan op verschillende manieren en materialen gebeuren. In de volgende paragrafen zal een 
uitsplitsing worden gemaakt naar de mogelijkheden die in aanmerking komen. 
 

 
Figuur 6.1 Positie gebouw A en B 

6.1.1 Overspanningsrichtingen 

Er zijn aller mogelijkheden om een vloerveld te overspannen, echter brengen deze 
alternatieven voor- en nadelen met zich mee. In navolgende studie worden de mogelijke 
overspanningsrichtingen aangedragen en nader beschouwd. 
 
Kern-gevel 

 
Figuur 6.2 Vloeroverspanning gevel-kern 
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Hierbij is gekozen voor een vloeroverspanning van kern tot gevel. Lichte scheidingswanden 
kunnen op willekeurige plaatsen worden aangebracht (figuur 6.2). Daaropvolgend zijn de 
voor- en nadelen vermeld die bij deze overspanningsrichting aan de orde zijn. 
 
Voordelen: 

� Maximaal flexibel indeelbare werkvloer; 
� Gemakkelijk legpatroon; 
� Stabiliteitskern wordt optimaal op normaalkracht belast door de verdiepingsvloeren; 
� Schijfwerking van de vloer is goed mogelijk m.b.v. een constructieve druklaag en/of 

trekband; 
� De funderingsplaat i.c.m. eventuele betonpalen kunnen over een grotere oppervlakte 

worden verdeeld waarbij een groter tegenwerkend moment mogelijk is. 
 

Nadelen: 
� Vloerdikte t.p.v. kantoorgedeelte wordt hoger, waarbij de leidingenrouting onder of 

in de vloer in het gedrang kan komen in verband met de vastgestelde vrije hoogte 
voor kantoren; 

� Geen tweede draagweg mogelijk bij bezwijken van een vloer. 
 
 

Gangzone-gevel 
 
Hierbij is gekozen voor een vloeroverspanning van gevel tot de gangzone (figuur 6.3). In de 
gangzone is permanent een verticale ondersteuning aanwezig, waardoor dit een barrière vormt 
voor de indeling van de kantoorzone. Het vormt een tussensteunpunt voor de vloer, waardoor 
de vloer wellicht slanker gedimensioneerd kan worden. Daaropvolgend zijn de voor- en 
nadelen vermeld die bij deze overspanningsrichting aan de orde zijn. 
  

 
Figuur 6.3 Vloeroverspanning gevel-gangzone 

 
Voordelen: 

� Vloerdikte in de gangzone kan dunner worden uitgevoerd, waardoor grotere leidingen 
in horizontale richting vanuit de leidingschacht kunnen worden gelegd; 

� Door een 2-velds overspanning ontstaat een tweede draagweg voor de kantoorvloer. 
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Nadelen: 

� De verticale vloerbelasting geeft een geringer aandeel aan normaalkracht in de 
stabiliteitskern; 

� In de voor- en achtergevel van het gebouw komt een extra kolom, hierdoor lijkt het 
gebouw minder slank, omdat er meer horizontale geleding in de gevel wordt 
toegepast. 

 

Parallel aan de langsgevel  
 
Hierbij is gekozen voor een vloeroverspanning parallel aan de langsgevel (figuur 6.4). De 
koppeling van de gevelkolommen aan de kern geschiedt met behulp van vloerbalken. De 
voor- en nadelen vermeld die bij deze overspanningsrichting aan de orde zijn.  
 

 
Figuur 6.4 Vloeroverspanning dwarsbalk-dwarsbalk 

 
 

Voordelen: 
� Door een vast stramien van 5400 mm kan de vloerdikte overal gelijk blijven; 
� De vloerdikte blijft beperkt, hierdoor kunnen meerdere verdiepingen worden 

toegepast; 
� Er ontstaat een maximaal flexibele vloerindeling; 
� De kern wordt optimaal op normaalkracht belast. 

 

Nadeel: 
� De dwarsbalken worden op buiging belast, hierdoor neemt de afmeting van de 

dwarsbalk toe. 

6.1.2 Vloertypen 

De beschouwde vloertypes zijn in bijlage 8 nader bekeken en er is afgewogen welke criteria 
prioriteit hebben bij de ontworpen plattegrond. Hieronder zijn de criteria vermeld die van 
belang zijn bij de afwegingen van de vloertypen.  
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Criteria: 
1) Schijfwerking; 
2) Opnemen van leidingen (in de vloer); 
3) Aanbrengen extra wapening indien nodig; 
4) Opnemen van lijnlasten uit direct aansluitende lichte scheidingswanden; 
5) Brandwerendheidseis van 120 minuten. 
 

De representatieve vloerbelastingen per vloertype zijn in tabel 6.1 af te lezen, hierin zijn de 
belastingen van leidingen, verlaagd plafond en afwerkvloer reeds verdisconteerd. 
 

Tabel 6.1 Belastingen per vloertype 

Vloertype Vloerdikte Type-aanduiding Pg;rep;tot 

 mm - kN/m2 

1 Kanaalplaatvloer 260 HVP260 6,82 

2 Bollenplaatvloer 340 BD340 7,50 

3 Wingplaatvloer 180 W80-180 6,13 

4 Staalplaatbetonvloer 155 Comflor 95 4,90 

6.1.3 Conclusies 

 
Keuze overspanningsrichting 
Er wordt gekozen voor de vloeroverspanning parallel aan de langsgevel, omdat een optimale 
vloerindeling een belangrijk argument is voor de verhuurder van het kantoorgebouw. Een 
potentiële huurder van deze kantoorruimte is overwegend geïnteresseerd in een zo groot 
mogelijke werkbare ruimte en dat kan doorslaggevend zijn bij de 
huurcontractonderhandelingen. De normaalkracht in de kern t.g.v. de afsteunende 
verdiepingsvloeren kunnen het wapeningspercentage in de onderste verdiepingen behoorlijk 
reduceren, omdat buiging in combinatie met druk ervoor kunnen zorgen dat zo min mogelijk 
wapening in de betontrekzone noodzakelijk is. Bij de overspanning van gang tot gevel zal het 
aandeel normaalkracht aanzienlijk lager zijn, waardoor de trek in de trekzone t.g.v. het 
buigende moment als gevolg van wind toeneemt. Dit resulteert in een hoger 
wapeningspercentage. 
 
Keuze vloertypen 
Gezien de overwegingen van de alternatieven (bijlage 7) is de staalplaatbetonvloer het meest 
voor de hand liggende vloertype, aangezien het gunstige eigenschappen heeft die tegemoet 
komt aan de vastgestelde criteria. Gezien de overspanningsrichting van de vloer is het 
mogelijk om in de gangzone een lager plafond te maken dan in het kantoorgedeelte, waarbij 
de grootste luchtbehandelingsleidingen van voor tot achtergevel kunnen lopen en waarbij 
dwars daarop kleinere leidingen direct onder de vloer kunnen worden aangebracht. Hierdoor 
creëer je een kantoorlandschap dat geen belemmerende verticale kabelgoten naar een 
eventueel verlaagd plafond heeft. Wellicht is het toch noodzakelijk om een verlaagd plafond 
aan te brengen voor verlichtingsarmaturen, echter blijft de hoogte zeer gering. Met deze 
voordelen komt men de verhuurder van het gebouw eveneens tegemoet. Het kan namelijk zo 
zijn dat door een geringe plafondhoogte er een extra verdieping kan worden gerealiseerd in 
dit hoogbouw project. Daarnaast heeft de verhuurder geen kolom in zijn kantoorlandschap dat 
de vrije indeelbaarheid en de verhuurbaarheid bevordert. 
Voor een rookvrije vluchtroute wordt er een eis gesteld aan de minimale vrije hoogte voor dit 
gebied namelijk 2,3 meter[5-1]. Daarnaast geldt voor een verblijfsgebied een vrije hoogte van 
2,6 meter[5-1]. In de eerste aanname is uitgegaan van een verdiepingshoogte van 3,6 meter. De 
vloerdikte die is aangenomen met daarbij opgeteld een afwerklaag van respectievelijk 50 
millimeter bedraagt dan in totaal 205 millimeter. Gezien de benodigde vrije hoogte in het 
kantoorlandschap van 2,6 meter met daarbij een verlaagt plafondhoogte van 0,5 meter en een 
totale vloerdikte van 0,205 meter komt dit uit op een totale hoogte van 3,305 meter. De 
aanname was 3,6 meter, dat betekent een reductie van 0,295 meter. Er zijn 22 verdiepingen, 
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dus dat komt neer op een extra beschikbare hoogte van 6,49 meter. Dit betekent grofweg dat 
er twee extra verdiepingen kunnen worden toegepast. 
 
Vanuit een ander perspectief bekeken kan er worden uitgegaan van een totale hoogte van 79,2 
meter. Stel dat er 24 verdiepingen à 3,3 meter verdiepingshoogte worden toegepast, dan dient 
er de benodigde vloerhoogte à 0,205 meter vanaf te worden getrokken. We komen dan uit op 
een hoogte van 3,1 meter. Er is een minimale vrije hoogte nodig van 2,6 meter in het 
verblijfsgebied. Er blijft dan een beschikbare plafondhoogte over van 0,5 meter voor het 
eventueel wegwerken van leidingen. In de gangzone is een minimale vrije hoogte van 2,3 
meter noodzakelijk. Dat zou betekenen dat hier een plafondhoogte van 0,8 meter toepasbaar 
is, uitgaande van de eerste opzet dat de hoofdleidingen van voor- tot achtergevel lopen strookt 
dit uitstekend met de daarvoor beschikbare plafondhoogte. Bijkomstig voordeel voor een 
geringere verdiepingshoogte is dat de kniklengte van de gevelkolommen kleiner wordt en 
waardoor het profiel voor deze kolommen slanker kan blijven. Naast de gereduceerde 
kniklengte voor de kolommen wordt het aandeel permanente belasting op de kern hiermee 
aanzienlijk hoger door toepassing van 2 extra verdiepingen, daar dit de invloed op de 
vervorming ten gevolge van wind behoorlijk kan beperken. 

6.2 Kolommen 

6.2.1 Algemeen 

Er wordt gekozen voor een verdiepingshoogte van 3,3 meter, waarbij de kolommen 
scharnierend tussen de verdiepingsvloeren in zitten. Dat betekent dat er gerekend kan worden 
op een systeemlengte van 3,3 meter. Tevens is de systeemlengte de kniklengte, waarbij wordt 
aangenomen dat de verdiepingsvloeren als starre steunen kunnen fungeren. 

6.2.2 Kolomtypes 

Er worden twee typen stalen kolommen bekeken namelijk ronde of vierkante buiskolommen, 
hierbij zijn de instabiliteitskromme voor beide richtingen gelijk. Verder worden de stalen 
vloerbalken flexibel aangesloten op de gevelkolommen met behulp van een boutverbinding. 
De voor- en nadelen zijn hieronder tegen elkaar afgewogen. 
 
Voordelen: 

� Een vierkante buiskolom heeft een groter traagheidsmoment t.o.v. een ronde 
buiskolom; 

� Hoekoplossing is bij een ronde buiskolom gemakkelijker te maken; 
� Vierkant buiskolom heeft meer aansluitmogelijkheden op detailniveau dan een ronde 

buiskolom. 
 

Nadeel: 
� Bij excentrisch aangrijpen op een buiskolom ontstaat een buigend moment op de 

kolom, waardoor de wand van de buiskolom loodrecht wordt belast op buiging. 

6.2.3 Keuze kolomtype 

Er wordt gekozen voor een ronde buiskolom, omdat deze onder elke willekeurige 
gebouwhoek een goede aansluitmogelijkheid heeft. Dit komt uitstekend van pas bij de 
hoekoplossing, daar hier een kolom essentieel is voor de verticale belastingafdracht. 
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6.2.4 Optredende belastingen 

Er worden in totaal 24 verdiepingen toegepast, waarvan er 1 extreem veranderlijk belast 
wordt aangenomen en waarvan de overige momentaan veranderlijk belast. Wat betreft 
permanente belasting krijgt de kolom een dusdanige vloeroppervlakte te verduren dat 
gearceerd is aangegeven in figuur 6.5. De meest relevante kolom is de kolom die helemaal 
onderin het gebouw wordt aangebracht. 
 

 
Figuur 6.5 Verticale belasting op de kolom 

 
Permanente belastingen 
Er wordt gekozen voor een uniforme kolomafmeting verlopend over de hoogte van het 
gebouw. In totaal worden 24 verdiepingen aangebracht, waarbij de grootste vloeroppervlakte 
(figuur 6.5) die gedragen moet worden door één gevelkolom 24,3 m2 per verdieping bedraagt. 
 

Bij de vloeranalyse is gekozen voor een staalplaat-betonvloer met een afwerkvloer van 50 
mm. Daarnaast is er van uitgegaan dat er lichte scheidingswanden en een verlaagd plafond 
afsteunt op de vloer. In tabel 6.2 zijn de permanente vloerbelastingen aangegeven. 
 
Tabel 6.2 Permanente vloerbelastingen 

Vloeronderdeel Pg;rep 

kN/m2 

Comflor 95 2,9 

Afwerkvloer 1,0 

Lichte scheidingswanden 0,5 

Plafond en leidingen 0,5 

Totaal 4,9 

 

Bij de verdere berekeningen wordt een representatieve permanente vloerbelasting 
aangehouden van 5,0 kN/m2. 
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Naast de vloerbelastingen is er eveneens een gevel die afsteunt op deze kolom met een 
tussenafstand van 5,4 meter. Het soortelijke gewicht van glas bedraagt 2,5 kg/mm/m2, de 
dikte van het glas kan over de hoogte namelijk nogal variëren, afhankelijk van de optredende 
windbelasting en de wijze van vastzetten. Een veel gebruikte glasdikte op een hoogte van 80 
meter bij een glasbreedte van 1,8 m en een glashoogte van 3,3 meter bedraagt voor de 
buitenglasdikte 12 mm en voor de binnenglasdikte 10 mm, conform een berekening[6-2]. De 
totale dikte van het glas is 22 mm. De totale belasting wordt 181,5 kg/m. Omgerekend naar 
een permanente vloerbelasting komt dit neer op 0,41 kN/m2 per verdieping. 
 
Veranderlijke belastingen 
Er wordt aangenomen dat één verdiepingsvloer extreem veranderlijk is belast en de overige 
verdiepingsvloeren momentaan veranderlijk zijn belast. De kantoortrend rekent met een 
extreme vloerbelasting van 3,0 kN/m2 en een momentaanwaarde van 0,5. 

6.2.5 Belastingtabel 

In tabel 6.3 is een overzicht gegeven van de permanente en veranderlijke belastingen die op 
de onderste kolom kunnen optreden. De resultaten zijn noodzakelijk om een eerste 
kolomdimensie te kunnen bepalen. 
 
Tabel 6.3 Belasting op onderste kolom 

Belasting Onderdeel Prep Belastingfactor 
Pd Aantal 

verdiepingen 

Avloer Fd 

kN/m2 kN/m2 m2 kN 

Permanent vloer 5,0 1,2 6,0 24 

24,3 

3500 

 gevel 0,40 1,2 0,48 24 280 

Veranderlijk vloer 3,0 1,5 4,5 1 110 

Momentaan 
veranderlijk 

vloer 1,5 1,5 2,25 23 1260 

Totaal 5150 

6.2.6 Kolomberekening 

Om niet het volledige aandeel van de stalen gevelkolom (S235) toe te kennen aan de 
optredende verticale belasting wordt aangenomen dat ongeveer de helft van de maximaal 
toelaatbare spanning de verticale belasting van de vloer opneemt, dus 0,5 235 117,5⋅ = N/mm2. 

Het overige spanningsdeel is noodzakelijk voor het opnemen van knik en eigen gewicht. 
 

Als uitgangspunt geldt een centrisch gedrukte kolom ( 3
c; s; dN 5150 10= ⋅ ). Voor een eerste 

afschatting van de benodigde ronde buisprofiel geldt: 

ben

5150000
A 43830

117,5
= = mm2. 

Er wordt een ronde stalen buiskolom gekozen Ø406,4 / 40 mm[6-3]. Om het eigen gewicht van 
de kolom over de volledige gebouwhoogte mee te nemen wordt de belasting verhoogd (tabel 
6.4). De eigenschappen van dit profiel zijn terug te vinden in tabel 6.5. 
 
Tabel 6.4 Eigen gewicht kolom 

BUISPROFIEL KG/M1 KN/M1 KN BELASTINGFACTOR FD 

Ø406,4 / 40 361 3,61 286 1,2 345 

 

De rekenwaarde van de kolombelasting bedraagt nu 3
c; s; dN 5495 10= ⋅  
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Tabel 6.5 Eigenschappen gekozen buisprofiel 

Buisprofiel Ø406,4 / 40 (warmgewalst, S235) 

Doorsnedeklasse 1 

Astaal 46040 mm2 

Nc;u;d 10819,4 kN 

Iy 78186 x 104 mm4 

lbuc;y 3300 mm 

iy 130,3 mm 

λy 25,33 

λy;rel 0,27 

ωy;buc 0,98 (kromme a) 

Bovenstaande eigenschappen gelden ook voor buiging om de z-as 

 
De kolom wordt niet alleen op zuivere drukbelasting onderworpen, maar door het excentrisch 
aangrijpen van de vloerliggers wordt de gevelkolom ook op een buigend moment belast. Er 
wordt verder aangenomen dat de gevelliggers evenwijdig aan de zijgevel elkaar opheffen 
voor wat betreft buigend moment. Voor 2 principedetails van deze aansluiting zie figuur 6.6 
en 6.7. 

 
Figuur 6.6 Principedetail 1 

 
 

 
Figuur 6.7 Principedetail 2 
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De kromming die de gevelkolom ondergaat ten gevolge van het buigende moment is te zien in 
figuur 6.8. De gevelkolom die tussen de begane grondvloer en de eerste parkeerlaag is 
aangebracht wordt gecontroleerd op buiging en normaalkracht. 
 

 
Figuur 6.8 Momenten op gevelkolom 

 
De excentriciteit bij het aangrijpen van de vloerligger op de kolom bedraagt 0,30 meter. De 

belasting uit de vloer bedraagt ( )5 1,2 3,0 1,5 24,3 255⋅ + ⋅ ⋅ = kN.  

a; s; dM 76,5= kNm, b; s; dM 76,5= kNm 

 
Controle van het gekozen profiel 
Uitgaande van een geschoorde constructie[6-1] en voor buisprofielen geldt bij een 

h 406.4
1

b 406.4
= = dat geen kipcontrole noodzakelijk is kipω 1=                 

equ; s; dM  [6-2] is de grootste waarde van ( )b; s; d a; s; d mid; s; d0,1 M M M⋅ − + en b; s; d0,4 M⋅               

( )( )0,1 76,5 76,5 0 15,3⋅ − − + =  kNm 

( )0,4 76,5 30,6⋅ − =  kNm 

equ; s; dM 30,6=  kNm 

 
Het gekozen profiel behoort tot doorsnedeklasse 1, waardoor het plastische weerstandmoment 
gebruikt mag worden. pl; d pl y; dM W f= ⋅  

( )3 6
pl; dM 5391 10 235 10 1267−= ⋅ ⋅ ⋅ =  kNm 

 

c; s; d equ; s; d

buc pl; d y; u; d

N M
1,1 1,1 1

ω N M

 
⋅ + ⋅ ≤ 

⋅ 

[6-3]       

 

5495 30,6
1,1 1,1 0,597 1

0,98 10819,4 1267

 
⋅ + ⋅ = < 

⋅ 
dus buiskolom voldoet. 
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7 Variantenstudie horizontale stijfheid 

7.1 Uitgangspunten 

Uit de functionele inrichting van de plattegrond is gebleken dat nevenstaande 
kernconfiguratie (figuur 7.1) in aanmerking komt voor een constructieve analyse, waarbij 
andere constructieve elementen aan toegevoegd kunnen worden of varianten op worden 
uitgevoerd. Tevens wordt er een stalen constructie aan vast gebouwd die voor de 
aanpendelende belasting zorgt. 
 
De gekozen betonkern kan met verschillende wanddiktes worden uitgevoerd, echter om de 
brandwerendheid van de liftschacht te garanderen wordt er voorgeschreven dat de wanddikte 
van de schacht minimaal 280 millimeter dient te zijn.  
 

 
Figuur 7.1 Constructief uitgangspunt 

7.2 Optredende windbelastingen 

Uit de berekening van de windbelasting (par. 5.3.2) blijkt dat de representatieve waarden voor 
de sterke richting van het stabiliteitselement lager is dan voor de zwakke richting, oorzaak is 
een groter geveloppervlakte aan de oost- en westzijde van het gebouw (figuur 7.2). 

yq 33,65=  kN/m en zq 53,67=  kN/m. 
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Figuur 7.2 Windbelastingen per richting 

7.3 Benodigde traagheidsmomenten 

Bij een voorontwerp dient met enige voorzichtigheid een elasticiteitsmodulus van beton te 
worden gekozen, omdat de daadwerkelijke elasticiteitsmodulus afhankelijk is van de 
optredende normaalkracht en buigend moment in de beschouwde doorsnede. Dit impliceert 
dat op elke willekeurige plek van de betondoorsnede in principe een andere 
elasticiteitsmodulus van toepassing is.  
 

We kiezen voor de gehele constructieve analyse betonsterkteklasse C53/65 met een 
karakteristieke kubusdruksterkte ckf ' 65= N/mm2. 

 
Er kan een zogenaamde fictieve elasticiteitsmodulus worden bepaald aan de hand van een 
gegeven formule 7-1 die een conservatieve uitspraak[7-1] doet over de waarde hiervan. 

6 61
Ef 65 10 21,5 10

3
= ⋅ ⋅ ≈ ⋅  kN/m2                   

Tijdens de bouwfase wordt eerst de eventuele betonkern gestort en tijdens het storten van de 
volgende verdieping kan de aanpendelende staalconstructie direct worden afgesteund op de 
schorende betonkern. 
 

De toegestane doorbuiging ten gevolge van buiging van het verticale stabiliteitselement was 
eerder vastgesteld op z; topU 0,0792≤ m, y; topU 0,0792≤ m. 

 

De benodigde buigstijfheid voor (x=0) kan worden bepaald. 
44

buiging

q H 1 1 x 1 x
U

EI 8 6 H 24 H

 ⋅     
= ⋅ − ⋅ + ⋅    

     

[7-2]
  

6
yEI 2090 10≥ ⋅  kNm2

 
6

zEI 3458 10≥ ⋅  kNm2
 

 

De bijbehorende benodigde traagheidsmomenten door toepassing van de gekozen 
betonsterkteklasse bedragen. 

6

y y
6

2090 10
I I 97

21,5 10

⋅
≥ → ≥

⋅
m4 

6

z z
6

3458 10
I I 161

21,5 10

⋅
≥ → ≥

⋅
m4 
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7.4 Constructieve varianten 

Er is per variant onderzocht hoe hoog de invloed van de windbelasting op de zijgevels dan 
wel de kopgevels bedraagt voor het constructieve systeem, rekening houdend met de eerder 
bepaalde representatieve windbelastingen uit paragraaf 5.2.3. 
 

Tijdens de constructieve vooranalyse is er voor de horizontale vervorming van de 
onderzochte varianten geen rekening gehouden met tweede orde effecten ten gevolge van 
permanente en veranderlijke belastingen uit de aanpendelende vloeren, vloerbalken en 
kolommen. Er wordt alleen gerekend met representatieve waarden voor buigende momenten 
aan de voet van het stabiliteitselement en doorbuigingen aan de top van het 
stabiliteitselement. Deze vooranalyse is bedoeld om inzicht te krijgen in het gedrag van de 
verschillende varianten op het funderingsmoment en de uiteindelijke doorbuiging aan de top, 
vandaar dat er ook een criterium ten grondslag ligt voor de toelaatbare doorbuiging aan de top 
van het gebouw. Om een beeld te krijgen van het gedrag van de constructie worden er als 
uitgangspunten 3 criteria bekeken.  
 

1) Doorbuiging  
2) Moment 
3) Uitbreiding naar gebouw met uitkraging 

 

Ad. 1  
Kijkt naar de mate van invloed op de doorbuiging van een bepaalde variant. Door de 
doorbuiging binnen de perken te houden kunnen tweede orde effecten efficiënt worden 
teruggedrongen, waardoor wellicht een tweede orde berekening achterwege gelaten zou 
kunnen worden. 
 
Ad. 2  
Er wordt geïnventariseerd hoe groot de mate van reductie van een bepaalde constructieve 
variant op de fundering is, aangezien we een vrij beperkte funderingsruimte hebben mede ten 
gevolge van de direct belendende tunnelmond. De fundering krijgt dus weinig ruimte om een 
tegenwerkend moment te realiseren in de buigslappe richting van de kern, het zou de 
fundering dus gunstig beïnvloeden als andere constructieve voorzieningen het voetmoment 
zouden kunnen terugdringen. 
 
Ad. 3  
De mogelijkheden om het oostelijke gebouw zonder veel aanpassingen toe te passen op het 
westelijke gebouw, kortom welke mogelijkheden zijn er om een gebouw met uitkraging te 
realiseren bij de analyse van de varianten. 
 
De constructieve varianten brengen allerlei voor- en nadelen met zich mee, belangrijk is om 
de optimale configuratie hieruit af te leiden die bij een nadere analyse tot goede en 
aannemelijke resultaten zal leiden. In navolgende paragrafen worden de verschillende 
varianten aan een grondige analyse onderworpen, waarbij er naar wordt gestreefd om 
uniformiteit in de toe te passen systemen onder te brengen. Hierdoor worden de varianten ook 
op correcte wijze met elkaar vergeleken. 
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Welke varianten zijn bestudeerd: 
1 Betonkern; 
2 Verbrede betonkern; 
3 Betonkern met outriggers; 
4 Verbrede betonkern met outriggers; 
5a K-verbanden; 
5b X-verbanden in de kopgevels; 
6 K-verbanden met outriggers; 
7 Raamwerk; 
8 Verbreed vakwerk; 
9 Verbreed raamwerk. 

7.4.1 Betonkern 

De betonkern (figuur 7.3) die dusdanig is maatgevoerd dat liften, trappen, een leidingschacht 
en toiletruimten passing kunnen krijgen in de kern is vertaald naar een equivalente betonkern 
(figuur 7.4), echter zonder sparingen voor doorgangen van bijvoorbeeld liftlobby naar de 
kantoorzone. Hierdoor is het gemakkelijk om een benodigde wanddikte te kunnen afschatten.  
 
Tussen de doorgaande wanden van de liftschachten en vluchttrappenhuizen worden balken 
aangebracht die de overdracht van krachten kunnen waarborgen en zorgdragen voor de 
welvingsstijfheid van het gebouw, ervan uitgaande dat de geconstrueerde staalplaatbetonvloer 
als schijf kan fungeren. De gevel draagt via de vloeren alle horizontale belasting over naar de 
kern die in dit geval het uitgangsprincipe voor andere varianten vormt. De onderste 2 lagen 
zijn vanaf maaiveld niet zichtbaar en zijn dus verdiept aangebracht. Er is in de parkeerzone 
een keerwand aanwezig die de barrière vormt tussen de tunnelbak en de parkeerzone, hier 
dragen een aantal gevelkolommen hun krachten aan af. 
 

  
Figuur 7.3 Betonkern 

 
Figuur 7.4 Equivalente betonkern 
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De bijbehorende traagheidsmomenten om de beschouwde assen bedragen bij verschillende 
wanddiktes (tabel 7.1). 
 
Tabel 7.1 Traagheidsmomenten voor de equivalente betonkern  

Traagheidsmomenten equivalente betonkern 

twand Iy Iz 

m m4 m4 

0,25 361 62 

0,30 434 75 

0,50 723 126 

0,75 1086 190 

 

In bijlage 9 is een toelichting gegeven hoe de traagheidsmomenten voor de beschouwde 
richtingen bepaald zijn.
 

Statisch schema’s
De kern kan zowel voor buiging om de y-as als z-as (figuur 7.5) worden geschematiseerd als 
een volledig ingeklemde staaf met een bepaalde buigstijfheid. Er was eerder bepaald dat er 
werd uitgegaan van betonsterkteklasse C53/65. Uiteraard zal t.g.v. het eerste orde buigende 
moment de fundering een rotatie ondergaan, dit is afhankelijk van de locatie van eventuele 
funderingspalen en de afmetingen hiervan. Deze rotatie kan pas worden bepaald op het 
moment dat er gegevens bekend zijn omtrent de geometrie, buigende momenten en stijfheden 
van de fundering.  
 

 
Figuur 7.5 equivalente betonkern, statische schema’s voor buiging om de y- en z-as 

 

Voor de doorbuiging om de y respectievelijk z-as kan gebruik worden gemaakt van formule 
7-2, daarnaast kan voor de bepaling van de momentenverdeling over de hoogte gebruik 
worden gemaakt van onderstaande formule[7-3]. 

2
rep

rep

q H
M

2

⋅
=                        
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Conclusies betonkern 

Voor buiging om de z-as kan alleen de dikste wand (0,75 m) aan de doorbuiging voldoen 
(figuur 7.6). Dit betekent dat er addities gedaan moeten worden aan dit uitgangsprincipe om 
de doorbuiging in te dammen dan wel op bepaalde locaties terug te dringen.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 25 50 75 100 125 150 175 200

Horizontale doorbuiging [mm]

H
o
o
g
te

 [
m

]

0,25 m

0,30 m

0,50 m

0,75 m

Ueis

Figuur 7.6 Betonkern, horizontale doorbuiging om de z-as 

 

Voor buiging om de y-as kan er worden geconcludeerd dat er een zeer geringe doorbuiging 
aan de top van het gebouw waarneembaar is bij een slanke wanddikte (figuur 7.7). Deze 
vervorming kan een eventuele tweede orde berekening elimineren, overigens komt er voor de 
eerste orde vervorming ook nog een funderingsrotatie bij. We kunnen een behoorlijk 
weerstandsmoment van de fundering verkrijgen dus het tegenwerkende moment zal 
waarschijnlijk geen problemen opleveren. 
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Figuur 7.7 Betonkern, horizontale doorbuiging om de y-as 
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Het momentenverloop voor beide beschouwde richtingen is kwadratisch over de hoogte. Het 
buigende moment is om de zwakke z-as ( z; repM 168326= kNm) beduidend hoger dan het 

moment om de y-as ( y; repM 105537= kNm) , aangezien een groter geveloppervlakte hiervoor 

zorgt.  
 
Beoordelingscriteria: 

1) Om binnen de gestelde doorbuigingseis te blijven dient de wand 75 cm dik te worden, 
dit is een forse wand uitvoeringstechnisch gezien en daarnaast ongunstig voor de 
ruimtes die in de betonkern zijn voorzien; 

2) Moment wordt niet gereduceerd. Er ontstaat een aanzienlijk moment op de fundering, 
echter is een vrij beperkte funderingsbreedte voorzien circa 6 meter. Dit zal niet 
voldoende zijn voor een deugdelijk tegenwerkend moment. 

3) Weinig mogelijkheden voor uitbreiding naar het gebouw met de uitkraging, 
aangezien een bijkomend moment de vervorming en het funderingsmoment vergroot. 

7.4.2 Verbrede betonkern 

De verbrede betonkern telt de gangwand, die gebruikt wordt voor de afbakening tussen 
gangzone naar de kantoorzone op bij de betonkern (figuur 7.8). Door de grotere afstand van 
gangwand tot de gezamenlijke symmetrielijn van de kern kan een hogere stijfheid worden 
bereikt om de z-as. Uiteraard dient door toepassing van de equivalente gangwand een bredere 
fundering te worden gekozen. De wand wordt equivalent genoemd, door het feit dat sparingen 
t.b.v. de doorgangen naar de verschillende ruimtes de stijfheid drastisch omlaag halen (figuur 
7.9 en 7.10). Uiteraard ontstaan hoge dwarskrachten bij de overgang tussen de betonkern en 
de gangwand, daar anders geen optimale samenwerking te verkrijgen valt. We hebben 7 
balken aan weerszijden van ongeveer 1 meter hoog die bij een lengte van 1,8 meter hiervoor 
zorg dienen te dragen. De verbrede betonkern is getransformeerd naar een equivalente 
verbrede betonkern, waardoor gemakkelijk een minimaal benodigde wanddikte hieruit kan 
worden afgeleid. In figuur 7.8 is de verbrede betonkern zichtbaar en in figuur 7.9 is de 
equivalente verbrede betonkern te zien. De stijfheid van de gangwand wordt gereduceerd door 
de sparingen t.b.v. de deuren naar de kantoorzones (figuur 7.10). 
 

   
Figuur 7.8 Verbrede betonkern   Figuur 7.9 Equivalente verbrede betonkern 
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Figuur 7.10 Aanzicht equivalente gangwand 

 

Uitgedrukt in procent bedraagt de stijfheidafname ongeveer 23%, afhankelijk van de gekozen 
wanddikte. Deze afname in stijfheid dient verdisconteerd te worden in de gangwanddikte bij 
de bepaling van de zwaartepunten en traagheidsmomenten. De koppeling tussen de betonkern 
en de gangwand moet met behulp van een oneindig stijve balk worden ondervangen, anders 
kan er geen optimale samenwerking plaatsvinden. Hierdoor ontstaan er zeer grote 
dwarskrachten in deze balk. Door deze balk worden eveneens in de neutrale lijn 
luchtbehandelingleidingen gevoerd, waardoor de capaciteit nog sterker afneemt.  
 
De bijbehorende traagheidsmomenten om de beschouwde assen bedragen bij verschillende 
wanddiktes (tabel 7.2). 
 
Tabel 7.2 Traagheidsmomenten voor de equivalente verbrede betonkern 

Traagheidsmomenten equivalente verbrede betonkern 

twand Iy Iz 

m m4 m4 

0,25 504 191 

0,30 607 229 

0,50 1023 386 

0,75 1555 588 

 
In bijlage 10 is een toelichting gegeven hoe de traagheidsmomenten voor de beschouwde 
richtingen bepaald zijn. 
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Statisch schema’s
De schematisering van de verbrede betonkern is identiek aan de betonkern, echter is de 
verticale stijfheid hoger doordat de equivalente gangwand erbij betrokken wordt. De kern kan 
zowel voor buiging om de y-as als z-as (figuur 7.11) worden geschematiseerd als een volledig 
ingeklemde staaf met een bepaalde buigstijfheid. Er was eerder bepaald dat er werd uitgegaan 
van betonsterkteklasse C53/65. 
  

 
Figuur 7.11 Verbrede betonkern, statische schema’s voor buiging om de y- en z-as 

 

Voor de doorbuiging en de momentverdeling verlopend over de hoogte wordt verwezen naar 
formule 7.2 en 7.3. 
 

Conclusies verbrede betonkern 

Door het aanbrengen van een equivalente gangwand die verbonden is aan de kern bij het 
uitgangsprincipe (betonkern) heeft dit geen significante invloed op de doorbuiging om de y-
as. Het gaat hier om een relatieve afname in doorbuiging van 6 mm, kijkend naar een 
wanddikte van 0,25 m. 
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Figuur 7.12 Verbrede betonkern, horizontale doorbuiging om de z-as 
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Er was als doorbuigingscriterium gesteld dat de toelaatbare doorbuiging voor beide 
beschouwde richtingen 79,2 mm mag bedragen. Gezien figuur 7.12 zou bij toepassing van 
een wanddikte van 0,25 meter al voldaan kunnen worden aan deze eis. Overigens is bij de 
bepaling van de liftschacht afmeting uitgegaan van een wanddikte van 0,30 meter, omdat uit 
oogpunt van brandwerendheid dit wordt voorgeschreven. Dus in deze situatie zou een 
wanddikte van 0,30 meter kunnen volstaan. 
 
Het momentenverloop over de hoogte is voor beide richtingen van de kern identiek aan de het 
uitgangsprincipe, er wordt dus op geen enkele manier een momentreductie toegepast. 
Uiteraard is de uiterste vezelafstand om de zwakke z-as groter dan bij de betonkern. 
Afhankelijk van de mate van normaalkracht en moment zal blijken of er ter plaatse van de 
onderste verdiepingen trek in de betonzone zal optreden, daar dit een aanleiding kan zijn om 
hier veel wapening te moeten toepassen. 
 

Beoordelingscriteria: 
1) Wanddikte van 0,30 meter kan volstaan aan doorbuiging (53 mm) 
2) Geen momentreductie, momenten zijn identiek aan betonkern. Mogelijkheden tot het 

aanbrengen van een grotere funderingsplaat (breedte 9 meter), waardoor een groter 
tegenwerkend moment mogelijk wordt.  

3) Mogelijkheden voor uitbreiding naar het gebouw met de uitkraging, de wanddikte 
van de betonkern zal hier niet drastisch door veranderen. Er zit ook restcapaciteit in 
het ondervangen van bijkomende funderingsmomenten. 
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7.4.3 Betonkern met outriggers 

De betonkern heeft dezelfde verticale stijfheid als het uitgangsprincipe, maar door toepassing 
van 4 outriggers op de bovenste verdieping van het gebouw, wordt het buigende moment en 
de horizontale doorbuiging om de z-as gereduceerd (bijlage 11). Op deze etage kunnen alle 
essentiële technische ruimten worden ondergebracht en kan de liftmachinekamer worden 
weggewerkt. De eventuele diagonalen vormen dan geen directe belemmering voor de 
vloerindeling. Daarnaast heeft het als bijkomend voordeel dat de gevelkolommen over de 
gehele hoogte dezelfde afmeting krijgen. In dit geval betreft het een rigger-constructie met 
een hoogte van 3,3 meter. Er zijn verschillende outriggersamenstellingen met elkaar 
vergeleken om een goed beeld te kunnen krijgen of dit een mogelijke oplossing zal zijn voor 
de stabiliteit van het gebouw. Aan de externe kolommen worden de reeds aanwezige 
staalkolommen die fungeren voor de afdracht van de verticale belasting uit vloeren en 
vloerbalken grotere afmetingen toegekend, waardoor de outriggerconstructie de mogelijkheid 
krijgt om de puntlasten aan de uiteinden van de 4 outriggers naar de fundering te kunnen 
afdragen. Eerste uitgangspunt was een ronde stalen buiskolom met een diameter van 406,4/40 
mm. In de berekening zijn verschillende diameters externe kolommen in de beschouwing 
meegenomen, daarnaast zijn verschillende outriggersamenstellingen met elkaar vergeleken 
om een bepaalde invloed op afschuifstijfheid en buigstijfheid te kunnen inzien. 
 

 
Figuur 7.13 Betonkern met 4 outriggers 

  
Figuur 7.14 Equivalente betonkern met 4 outriggers 

 
Voor een horizontale doorsnede over de hoogte van het gebouw is in figuur 7.13 een tekening 
gegeven die inzicht verschaft in de opbouw van de outrigger. Figuur 7.14 is een vertaling naar 
een equivalente betonkern met 4 outriggers. Een algemene staalkwaliteit (S235) is gekozen 
voor enerzijds de 4 outriggers en anderzijds voor de externe gevelkolommen. De 
noodzakelijke staaloppervlakte voor de afdracht van de verticale belasting uit de aansluitende 
vloeren is niet meegenomen in de beschouwing voor de benodigde staaloppervlakte t.b.v. 
EAek. 
 

De bepaling van de traagheidsmomenten voor de beschouwde richtingen van de betonkern is 
identiek aan het uitgangsprincipe (tabel 7.1), bij deze analyse wordt er eveneens van 
uitgegaan dat betonsterkteklasse C53/65 wordt toegepast. 
 

Statisch schema’s 
De betonkern met outriggers en aanpendelende staalconstructie kan worden geschematiseerd 
als in figuur 7.15. 
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Figuur 7.15 Betonkern met outriggers, statische schema’s voor buiging om de y- en z-as 

 

Als uitgangspunt is bepaald dat de afschuifstijfheid van de betonkern oneindig is. 
y zGA ,GA = ∞  

 

Buiging om de y-as: 
Voor buiging om de y-as kan gebruik worden gemaakt van formule 7.2.  
 
Buiging om de z-as: 
Door toepassing van de outriggers worden de buigende momenten en de doorbuigingen 
gereduceerd. De mate van reductie is afhankelijk van de interactie tussen de stijfheid van de 
kern, stijfheid van de outrigger en de rekstijfheid van de externe kolommen. De verhouding 
tussen de lengte van de outrigger en de afstand van de gezamenlijke zwaartelijn tot de externe 
kolommen wordt bepaald uit formule 7.4.  

l 11700
α 1,3

b 9000
= = =          

Formule 7.4 Bepaling factor ‘α’[7-4] 

 

De momentreductie kan worden bepaald uit formule 7.5. 

( )
( )

3 3
z; rep 0 z; rep 0

z; rep; reductie

z z 0 v h

q H x q x H
M

6 EI α GA H x S H S

 ⋅ −  ⋅   
= + ⋅   

⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅     
 

Formule 7.5 Bepaling momentreductie[7-4] 

 

Waarin de flexibiliteitparameters en de stijfheid van de externe kolommen bepaald worden uit 
formules 7.6 t/m 7.8. 

v

z ek

H H
S

EI EI
= +  

Formule 7.6 Verticale flexibiliteit[7-4] 
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Formule 7.7 Horizontale flexibiliteit[7-4] 

 
2

ek ekEI 2 EA l= ⋅ ⋅  
Formule 7.8 Horizontale flexibiliteit[7-4] 
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De uiteindelijke doorbuiging en het representatieve funderingsmoment worden bepaald uit de 
formules 7.9 en 7.10. 
 

( )2 24 2
z; rep; reductie oz; rep z; rep z; rep; reductie

z(H)

z z z z

M H xq H q H M
U

8 EI 2 GA 2 EI α GA

⋅ −⋅ ⋅
= + − −

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 

Formule 7.9 Doorbuiging bij toepassing outriggers[7-4] 

 
2

z; rep

z; rep z; rep; reductie

q H
M M

2

⋅
= −  

Formule 7.10 Representatief moment bij toepassing outriggers. 

 
 

Conclusies betonkern met outriggers 

Voor de bepaling van de optimale configuratie tussen de outriggersamenstelling, wanddikte 
en externe staalkolommen is in tabel 7.3 en 7.4 een overzicht gegeven, waarna de resultaten 
van de analyse in bijlage 11 zijn gepresenteerd. 
 

Er zijn een aantal wanddiktes onderzocht om inzicht te krijgen aan welke gestelde criteria ten 
aanzien van doorbuiging en moment kan worden voldaan. Bij de liftstudie is uitgegaan van 
een benodigde schachtwanddikte van 0,30 meter uit oogpunt van brandwerendheid, deze dikte 
is in de beschouwing meegenomen. 
 

Voor de externe gevelkolommen kunnen verschillende ronde stalen buiskolommen worden 
toegepast. De benodigde ronde stalen buiskolom voor de afdracht van de verticale belasting 
hadden we bij de kolomdimensionering bepaald op rond 406,4 x 40 mm (Astaal = 0,04604 m2). 
De oppervlakte van dit profiel kan geen bijdrage meer leveren aan het tegenwerkende 
moment en de doorbuigingsreductie. Door grotere diameters met bijbehorende wanddiktes toe 
te passen (tabel 7.3), kan inzicht worden verkregen welke stalen buiskolom het grootste 
aandeel heeft. 
 
Tabel 7.3 Onderzochte externe ronde stalen buiskolommen (S235) 

Opties 
Øbuiten tf Astaal 

mm mm mm2 

EK 1 508 30 451 x102 

EK 2 610 30 547 x102 

EK 3 711 30 642 x102 

EK 4 762 30 690 x102 

EK 5 813 30 738 x102 

 
Tabel 7.4 Onderzochte outriggersamenstellingen (S235) 

Opties Bovenrand en onderrand Diagonalen Verticalen 

 Profieltype Ab Profieltype Ad Profieltype Av 

  mm2  mm2  mm2 

OS1 HE240M 200 x102 K200x12,5 92 x102 K200x12,5 92 x102 

OS2 HE260M 220 x102 K250x12,5 117 x102 K250x12,5 117 x102 

OS3 HE280M 240 x102 K250x12,5 117 x102 K250x12,5 117 x102 

OS4 HE300M 303 x102 K300x12,5 142 x102 K300x12,5 142 x102 

OS5 HE400M 326 x102 K300x12,5 142 x102 K300x12,5 142 x102 

 

Uit de onderzochte combinaties blijkt dat outriggersamenstelling 5 (OS5) de hoogste stijfheid 
heeft en de meest gunstige invloed op zowel de momentreductie als ook de doorbuiging aan 
de top van het gebouw. Deze outriggersamenstelling is in tabel 7.5 en 7.6 verwerkt en 
grafisch weergegeven in figuur 7.17 en 7.18.  
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Tabel 7.5 Betonkern met outriggers, doorbuiging OS5 vergeleken om de z-as 

twand 

Variant 1 
(betonkern) 

Variant 3 (betonkern met 4 outriggers) 

EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 

Uz;tot Uz ∆Uz Uz ∆Uz Uz ∆Uz Uz ∆Uz Uz ∆Uz 

m mm mm % mm % mm % mm % mm % 

0,25 197 97 51% 90 54% 86 56% 85 57% 84 57% 

0,30 164 85 48% 79 52% 75 54% 74 55% 72 56% 

0,50 98 59 40% 54 45% 51 48% 50 49% 49 50% 

0,75 65 44 33% 40 39% 38 42% 37 43% 37 43% 
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Figuur 7.17 Betonkern met outriggers, doorbuiging OS5 vergeleken om de z-as
 

Tabel 7.6 Betonkern met outrigger, funderingsmomenten OS5 vergeleken om de z-as 

twand 

Variant 1 
(betonkern) 

Variant 3 (betonkern met 4 outriggers) 

EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 

Mz;rep Mz;rep ∆Mz;rep Mz;rep ∆Mz;rep Mz;rep ∆Mz;rep Mz;rep ∆Mz;rep Mz;rep ∆Mz;rep 

m mm kNm % kNm % kNm % kNm % kNm % 

0,25 168326 125705 25% 122681 27% 120949 28% 120324 29% 119809 29% 

0,30 168326 127793 24% 124474 26% 122543 27% 121841 28% 121259 28% 

0,50 168326 134477 20% 130470 22% 128012 24% 127093 24% 126322 25% 

0,75 168326 140363 17% 136096 19% 133435 21% 132290 21% 131393 22% 
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 Figuur 7.18 Betonkern met outriggers, funderingsmomenten OS5 vergeleken om de z-as 
 

Er zijn 5 verschillende diameters voor externe kolommen beschouwd met als doel om de 
invloed van de externe kolommen te kunnen analyseren. Uit deze studie is gebleken dat een 
stijfheidsverhoging van de externe kolommen geen significante invloed heeft op de moment- 
en doorbuigingsreductie. Verder kan worden geconstateerd dat bij een verhoging van de 
wanddikte van de kern de doorbuigingsreducties bij de beschouwde externe kolommen 
afnemen. Een verhoging van de wanddikte draagt niet bij aan de doorbuigings- en 
momentreductie (tabel 7.5 en 7.6). 
 

Bij de betonkern (uitgangsprincipe) is geconstateerd dat de doorbuiging om de zwakke z-as 
voor de beschouwde wanddiktes te groot was uitgezonderd een wanddikte van 0,75 meter. 
Door toepassing van de 4 outriggers kan de doorbuiging gemiddeld voor 49% teruggebracht 
worden.  
 

Er kan worden afgelezen dat bij de beschouwde externe kolommen en een kernwanddikte van 
0,30 meter en EK2 (Ø610/30) een doorbuiging aan de top van het gebouw waarneembaar zou 
zijn van 79 mm. Deze doorbuiging valt binnen de gestelde eis en zou dus kunnen voldoen 
(tabel 7.5). Tevens zou door toepassing van deze configuratie een representatief 
funderingsmoment ontstaan van 124474 kNm, een reductie van 26% t.o.v. de betonkern (tabel 
7.6). 
 
Voor doorbuiging en momentenverloop in y-richting zijn er geen verschillen t.o.v. de 
resultaten bij de betonkern. De doorbuiging in z-richting is uiteraard afhankelijk van de 
gekozen wanddikte, daar kan dus niet per direct een uitspraak over gedaan worden, dit zelfde 
geldt voor het funderingmoment. 
 
Beoordelingscriteria: 

1) Wanddikte van 0,30 meter kan volstaan aan doorbuiging (79 mm), deze betonkern 
dient toegepast te worden in combinatie met een relatief grote externe kolom 

2) Momentreductie van 26% t.o.v. de betonkern. 
3) Uitbreidingsmogelijkheden naar het gebouw met uitkraging worden bemoeilijkt door 

het niet aanwezig zijn van externe gevelkolommen over de eerste 4 verdiepingen. Dit 
zou concreet betekenen dat het tegenwerkende moment gerealiseerd zou moeten 
worden door de gevelkolommen aan één zijde. 

  



Afstudeerverslag  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 

 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e bouwkunde 

Constructief Ontwerpen 

54 

7.4.4 Verbrede betonkern met outriggers 

Deze variant heeft dezelfde verticale stijfheid als de verbrede betonkern, maar door 
toepassing van 4 outriggers op de bovenste verdieping van het gebouw, wordt het buigende 
moment en de horizontale doorbuiging om de z-as gereduceerd (bijlage 12).  
 
Net als bij de betonkern met outrigger zijn er verschillende outriggersamenstellingen en 
externe kolommen met elkaar vergeleken.  
  

 
Figuur 7.19 Verbrede betonkern met outriggers 

 
Figuur 7.20 Equ. verbrede betonkern met outriggers 

 

Voor een horizontale doorsnede over de hoogte van het gebouw is in figuur 7.19 een tekening 
gegeven die inzicht verschaft in de opbouw van de outrigger. Figuur 7.20 is een vertaling naar 
een equivalente verbrede betonkern met 4 outriggers. Een algemene staalkwaliteit (S235) is 
gekozen voor enerzijds de 4 outriggers en anderzijds voor de externe gevelkolommen. De 
noodzakelijke staaloppervlakte voor de afdracht van de verticale belasting uit de aansluitende 
vloeren is niet meegenomen in de beschouwing voor de benodigde staaloppervlakte t.b.v. 
EAek. De bepaling van de traagheidsmomenten voor de beschouwde richtingen van de 
betonkern is identiek aan de verbrede betonkern (tabel 7.2). 
 
Statisch schema’s 

De verbrede betonkern met outriggers en aanpendelende staalconstructie kan worden 
geschematiseerd als in figuur 7.21. 

 
Figuur 7.21 Verbrede betonkern met outriggers, statische schema’s voor buiging om de y- en z-as 
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Buiging om de y-as: 
Voor buiging om de y-as wordt gerefereerd naar formule 7.2.  
 

Buiging om de z-as: 
Net als bij de betonkern met outrigger worden door toepassing van outriggers de buigende 
momenten en de doorbuiging gereduceerd. Als uitgangspunt is bepaald dat de 
afschuifstijfheid van de betonkern oneindig is. 
 

De factor α  wordt bepaald aan de hand van formule 7.4,α 1,625= . 

 

De momentreductie kan worden bepaald uit formule 7.5. 
De flexibiliteitsparameters worden op dezelfde wijze bepaald als bij de betonkern met 
outriggers (formules 7.6 t/m 7.8). De uiteindelijke doorbuiging en het representatieve 
funderingsmoment volgen uit formule 7.9 en 7.10. 
 

Conclusies 
Voor de uitgangspunten van de outriggersamenstellingen en externe kolommen wordt 
verwezen naar de betonkern met outriggers (tabel 7.3 en 7.4). De resultaten van de analyses 
zijn in bijlage 12 gepresenteerd.  
 
Uit de onderzochte combinaties blijkt dat ook bij deze variant, outriggersamenstelling 5 
(OS5) de hoogste stijfheid heeft en de meest gunstige invloed op zowel de momentreductie 
als ook de doorbuiging aan de top van het gebouw. Deze outriggersamenstelling is in tabel 7.7 
en 7.8 verwerkt en grafisch weergegeven in figuur 7.21 en 7.22. 
  
Tabel 7.7 Verbrede betonkern met outriggers, doorbuiging OS5 vergeleken om de z-as 

twand 

Variant 2 
(Verbrede 
betonkern) 

Variant 4 (Verbrede betonkern met 4 outriggers) 

EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 

Uz;tot Uz ∆Uz Uz ∆Uz Uz ∆Uz Uz ∆Uz Uz ∆Uz 

m mm mm % mm % mm % mm % mm % 

0,25 64 42 34% 39 39% 36 43% 36 43% 35 45% 

0,30 54 38 30% 35 36% 33 39% 32 41% 31 43% 

0,50 32 25 22% 23 28% 22 31% 22 31% 21 35% 

0,75 21 18 14% 17 19% 16 24% 16 24% 15 29% 
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Figuur 7.21 Verbrede betonkern met outriggers, doorbuiging OS5 vergeleken om de z-as. 
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Tabel 7.8 Verbrede betonkern met outriggers, funderingsmomenten OS5 vergeleken om de z-as 

twand 

Variant 2 
(Verbrede 
betonkern) 

Variant 4 (Verbrede betonkern met 4 outriggers) 

EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 

Mz;rep Mz;rep ∆Mz;rep Mz;rep ∆Mz;rep Mz;rep ∆Mz;rep Mz;rep ∆Mz;rep Mz;rep ∆Mz;rep 

m mm kNm % kNm % kNm % kNm % kNm % 

0,25 168326 139738 17% 135248 20% 132336 21% 131215 22% 130260 23% 

0,30 168326 142376 15% 137861 18% 134861 20% 133691 21% 132687 21% 

0,50 168326 149440 11% 145250 14% 142271 15% 141864 16% 140007 17% 

0,75 168326 154330 8% 150727 10% 148037 12% 146914 13% 145914 13% 
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Figuur 7.22 Verbrede betonkern met outriggers, funderingsmomenten OS5 vergeleken om de z-as. 

 

Uit figuur 7.21 en 7.22 is af te leiden dat net als bij de betonkern met outriggers een 
stijfheidsverhoging van de externe kolommen geen aanzienlijke bijdrage levert aan de 
doorbuigings- en momentreductie. Dit geldt eveneens bij een verhoging van de wanddikte, 
kijkend naar de grootste en de kleinste wanddikte levert dit een relatieve 
doorbuigingsverlaging van circa 20 mm op, daarnaast kan een relatieve momentreductie van 
circa 15000 kNm worden bereikt (tabel 7.7 en 7.8). 
 

Een verhoging van de wanddikte draagt in alle beschouwde configuraties niet bij tot een 
toename van de doorbuigings- of momentreductie. 
 

Bij de verbrede betonkern was geconstateerd dat de doorbuiging om de zwakke z-as voor de 
beschouwde wanddiktes in alle gevallen voldeed. Door toepassing van de 4 outriggers kan de 
doorbuiging gemiddeld voor nog 32% teruggebracht worden, daarnaast kan het moment nog 
voor 16% worden teruggebracht t.o.v. de verbrede betonkern. 
 

De doorbuiging blijft ruimschoots binnen het gestelde criterium van 79,2 mm, waaruit kan 
worden afgeleid dat de kleinste wanddikte (0,30 m) en de slankste gevelkolom (Ø508/30) 
toegepast zou kunnen worden. Echter wordt er veel ruimte verloren t.p.v. de gangzone, een 
potentiële huurder van een verdieping zou deze ruimte liever flexibel kunnen benutten in de 
vorm van het toepassen van een lichte scheidingswand of gasbetonblokken. 
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Voor doorbuiging en momentenverloop om de y-as zijn er geen verschillen t.o.v. de resultaten 
bij de verbrede betonkern. De doorbuiging om z-as is uiteraard afhankelijk van de gekozen 
wanddikte, daar kan dus niet per direct een uitspraak over gedaan worden. 
 

 
Beoordelingscriteria: 

1) Wanddikte van 0,30 meter kan volstaan aan doorbuiging (36 mm), deze betonkern 
kan toegepast worden in combinatie met een relatief kleine externe kolom. 

2) Momentreductie van 16% t.o.v. de verbrede betonkern. 
3) Uitbreidingsmogelijkheden naar het gebouw met uitkraging worden bemoeilijkt door 

het niet aanwezig zijn van externe gevelkolommen over de eerste 4 verdiepingen. Dit 
zou concreet betekenen dat het tegenwerkende moment gerealiseerd zou moeten 
worden door de gevelkolommen aan één zijde. 

 
 



Afstudeerverslag  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 

 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e bouwkunde 

Constructief Ontwerpen 

58 

7.4.5 Stalen K-verbanden 

Deze variant is qua opzet anders dan de voorgaande geanalyseerde varianten, omdat de 
stabiliserende constructie in hoofdzaak zich aan de gevelzone van het gebouw bevind. De 
fundering in het midden van het gebouw wordt hierbij minder belast, daarentegen dienen er 
wel grotere funderingsafmetingen toegekend te worden aan de fundering die onder andere de 
verticale belasting uit de gevelkolommen dragen. Er wordt namelijk een buigend moment 
geïnitieerd op deze fundering. Door geringere buigende momenten op de hoofdfundering in 
het midden van het gebouw, dus de locatie waar liften en trappen worden aangebracht kan de 
stijfheid van deze fundering omlaag worden gehaald. Hoofdzakelijk zal de fundering in het 
midden van het gebouw op normaalkracht worden belast ten gevolge van de krachtsafdracht 
uit de aangrenzende vloeroppervlakte. Voor de verticale buigstijfheid worden 
(gevel)kolommen gebruikt die door middel van diagonalen en horizontalen met elkaar zijn 
verbonden. 
 
Er zijn een aantal diameters (gevel)kolommen met elkaar vergeleken om te achterhalen of dit 
een significante invloed heeft op de doorbuiging aan de top van het gebouw. De figuren 7.23 
en 7.24 geven een impressie van de constructieve opzet van deze variant. 
  

 
Figuur 7.23 Plattegrond positie K verbanden 

 

        
        Figuur 7.24 Aanzicht K verbanden 

De ontworpen betonkern is getransformeerd naar een stalen variant met daarbij in de 
kopgevels onder een hoek van 25° geplaatste vakwerken opgebouwd uit K verbanden. De 
verbanden in de kopgevels hebben als voordeel dat er bij de vergaderruimtes een mooi 
panorama mogelijk is op de A2 richting het zuiden en de als boulevard ingerichte bovenkant 
van de A2 tunnel in noordelijke richting. De K verbanden in de kopgevels bestaan als 
verticalen uit ronde stalen buisprofielen, diagonalen uit ronde buisprofielen en de 
horizontalen uit HEM balken. Er wordt inwendig gekozen voor 4 stalen K verbanden voor 
buiging om de z-as (figuur 7.23). Deze inwendige verbanden worden als verticaal 
samengesteld uit ronde stalen buisprofielen. De diagonalen bestaan uit ronde stalen 
buisprofielen en de horizontalen eveneens uit HEM balken. Voor buiging om de y-as wordt er 
voor gekozen om 2 dubbel uitgevoerde vakwerken met K verbanden in de zijgevels toe te 
passen met een individuele breedte van 10,8 m en een hoogte van 3,3 m. De neutrale as stemt 
overeen met de in het midden uitgevoerde verticaal. Voor de afschuiving kunnen 4 
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diagonalen zorgdragen en voor de buiging zijn de externe verticalen (figuur 7.24). De 
verschillende vakwerken (V) stemmen overeen met in de kopgevel schuin geplaatste 
vakwerken. Tevens worden deze vakwerken gebruikt om de rotatiestabiliteit van het gebouw 
te waarborgen. De vakwerken worden uitgevoerd met staalkwaliteit (S235). 
 
Statische schema’s 
 

a. Kopgevel K-verbanden
Deze K-verbanden worden onder een hoek geplaatst, waardoor de resultante van de 
optredende windbelasting groter is, dit wordt bereikt door de belasting met een factor ‘cos 
25°’ te delen. Er worden in totaal 6 verbanden toegepast (figuur 7.23), waardoor de belasting 
eveneens met dit aantal gedeeld wordt. 
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Formule 7.11 Momentenverloop[7-3]. 
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Formule 7.12 Buigstijfheid K verband[7-5]. 

Figuur 7.25 Kopgevel K verband 
 

kA is afhankelijk van de kolomafmetingen, 
1
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Formule 7.13 Doorbuiging t.g.v buiging en afschuiving[7-2]. 
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Formule 7.14 Afschuifstijfheid K verband[7-6]. 

 

h verdiepingshoogte 3,3= = m, a l 5,96= = m 

2

25,96
d diagonaallengte 3,3 4,45

2

  
= = + =     

 m 

dA is afhankelijk van de toegepaste diagonaal, bA  is afhankelijk van de toegepaste 
horizontaal. 
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b. Inwendige K-verbanden
Door toepassing van 6 verbanden wordt de belasting gereduceerd. 
 

 

z; rep
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 kN/m 

6
staalE E 210 10= = ⋅  kN/m2

 

 

Voor de buigstijfheid geldt formule 7.12, hierin is 
kA afhankelijk van de kolomafmetingen. 

l 5,4= m 

 
Voor de doorbuiging t.g.v. buiging en afschuiving 
wordt verwezen naar formule 7.13. 
 
Voor de afschuifstijfheid geldt formule 7.14. Hierin is  
h 3,3= m, a l 5,96= = m. 

  

2
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Figuur 7.26 Inwendig K verband 
 

c. Zijgevel dubbele K-verbanden 
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Formule 7.15 Momentenverloop[7-3]. 
 

6
staalE E 210 10= = ⋅  kN/m2

 
 

Voor de doorbuiging t.g.v. buiging en afschuiving 
wordt verwezen naar formule 7.13.Voor de 
buigstijfheid geldt formule 7.12, hierin is 

kA afhankelijk van de kolomafmetingen. l 10,8= m.  

 
In de zijgevels worden 2 K verbanden toegepast, dat 
betekent dat de afschuifstijfheid van de individuele K 
verbanden (formule 7.14) in deze situatie verdubbeld 
moeten worden. 
h 3,3= m, a l 5,4= = m. 

d 4,26= m. 

Figuur 7.27 Zijgevel dubbel K verband 
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Vakwerksamenstellingen 
In tabellen 7.9 t/m 7.11 zijn alle vakwerken aangegeven die onderzocht zijn. Hierin is kA  de 
oppervlakte van de kolommen, dA de oppervlakte van de diagonalen en bA de oppervlakte van 
de horizontalen. De afschuifstijfheid en buigstijfheid van de verschillende samenstellingen 
zijn respectievelijk aangeduid met KverbandGA en KverbandEI . 
 

a. Kopgevel K-verbanden
 

De verbanden zijn onder een hoek geplaatst α 25= �  
 

Tabel 7.9 K-verbanden, buigstijfheid en afschuifstijfheid vakwerken kopgevel K verband 

Vakwerk 

Kolom Diagonaal Balk 
GAk EIk 

CHS 
Ak CHS 

Ad HEM 
Ab 

mm2 mm2 mm2 kN kNm2 
V 1 Ø508 / 50 719 x102 

Ø273/12,5 102 x102 

300 303 x102 1299 x103 177 x106 

V 2 Ø610 / 50 880 x102 320 312 x102 1302 x103 236 x106 

V 3 Ø711 / 60 1230 x102 340 316 x102 1304 x103 365 x106 

V 4 Ø762 / 50 1118 x102 360 319 x102 1305 x103 325 x106 

 

b. Inwendige K-verbanden
 

De verbanden zijn niet onder een hoek geplaatst α 25= �

 

 

Tabel 7.10 K-verbanden, buigstijfheid en afschuifstijfheid vakwerken inwendig K verband 

Vakwerk 

Kolom Diagonaal Balk GAk 
CHS 

EIk 
Ak 

CHS 
Ak CHS 

Ad HEM 
Ab 

mm2 mm2 mm2 kN mm2 
V 1 Ø508 / 50 719 x102 

Ø273/12,5 102 x102 

300 303 x102 1228 x103 146 x106 

V 2 Ø610 / 50 880 x102 320 312 x102 1231 x103 195 x106 

V 3 Ø711 / 60 1230 x102 340 316 x102 1232 x103 301 x106 

V 4 Ø762 / 50 1118 x102 360 319 x102 1233 x103 268 x106 

 

c. Zijgevel dubbele K-verbanden
 

De verbanden zijn niet onder een hoek geplaatst α 25= �

 

 

Tabel 7.11 K-verbanden, buigstijfheid en afschuifstijfheid vakwerken zijgevel dubbel K verband 

Vakwerk 

Kolom Diagonaal Balk GAk 
CHS 

EIk 
Ak 

CHS 
Ak CHS 

Ad HEM 
Ab 

mm2 mm2 mm2 kN mm2 
V 1 Ø508 / 50 719 x102 

Ø273/12,5 102 x102 

300 303 x102 6329 x103 584 x106 

V 2 Ø610 / 50 880 x102 320 312 x102 6403 x103 1077 x106 

V 3 Ø711 / 60 1230 x102 340 316 x102 6434 x103 1503 x106 

V 4 Ø762 / 50 1118 x102 360 319 x102 6458 x103 1369 x106 
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Conclusies 
De optredende doorbuiging is opgebouwd uit een doorbuiging t.g.v. buiging (EI) van het 
element en daarnaast uit afschuiving (GA). Voor het doorbuigingsverloop is per 
stabiliteitselement aangegeven wat de invloed van de buigstijfheid en de afschuifstijfheid 
bedraagt. 
 

a. Kopgevel K-verbanden
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Figuur 7.28 K-verbanden, doorbuiging t.g.v. buiging (EIKverband) voor de kopgevel K verbanden 
 

Doordat bij de beschouwde vakwerksamenstellingen (V1 t/m V4) geen drastische verandering 
zijn aangebracht qua profilering voor de diagonalen en horizontalen, is af te leiden dat de 
afschuifstijfheid voor alle vakwerksamenstellingen 24 mm bedraagt. Daarentegen zijn er wel 
verschillen te constateren in de buigstijfheid (figuur 7.28), hierbij heeft V3 de hoogste 
buigstijfheid en leidt tot een geringe doorbuiging van circa 125 mm. De totale doorbuiging 
t.g.v. buiging en afschuiving is af te lezen in figuur 7.29, hieruit kan worden geconcludeerd 
dat geen enkele vakwerksamenstelling aan het doorbuigingscriterium zou kunnen voldoen. 
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Figuur 7.29 K-verbanden, doorbuiging t.g.v. buiging en afschuiving voor de kopgevel K verbanden 
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Het representatieve momentenverloop is net als bij de vorige varianten kwadratisch over de 
hoogte en er wordt in dit geval geen momentreductie toegepast. De optredende momenten 
zijn nu niet langer meer geconcentreerd in het midden van het gebouw en zijn meer verspreid 
over het bouwproject. De momenten op de fundering bij het vakwerk in de kopgevels 
bedragen 30955 kNm. 
 
Beoordelingscriteria: 

1) Geen enkele vakwerksamenstelling kan voldoen aan het doorbuigingscriterium; 
2) Het moment wordt niet gereduceerd, maar wordt alleen meer verspreid aangebracht 

over het totale bouwproject; 
3) Er zijn geen mogelijkheden tot uitbreiding naar het gebouw met uitkraging. 
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b. Inwendige K-verbanden
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Figuur 7.30 K-verbanden, doorbuiging t.g.v. buiging (EIKverband) voor de inwendige K verbanden 
 

Gezien de resultaten van de doorbuiging (figuur 7.30) stemmen deze vrijwel overeen met de 
doorbuiging in de kopgevels, het enige verschil is dat de kopgevel K verbanden onder een 
hoek zijn geplaatst en daardoor iets meer stijfheid kunnen leveren, maar daarnaast ook een 
hogere belasting te verduren krijgen. De totale doorbuiging t.g.v. buiging en afschuiving is af 
te lezen in figuur 7.31, hieruit kan eveneens worden geconcludeerd dat geen enkele 
beschouwde vakwerksamenstelling aan het criterium kan voldoen. 
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Figuur 7.31 K-verbanden, doorbuiging t.g.v. buiging en afschuiving voor de inwendige K-verbanden 

 

De representatieve momenten op de fundering bij de inwendige K-verbanden bedragen per 
vakwerk 28054 kNm. 
 
Beoordelingscriteria 

1) Geen enkele vakwerksamenstelling kan voldoen aan het doorbuigingscriterium; 
2) Het moment wordt niet gereduceerd, maar wordt alleen meer verspreid aangebracht 

over het totale bouwproject; 
3) Er zijn geen mogelijkheden tot uitbreiding naar het gebouw met uitkraging. 
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c. Zijgevel dubbele K-verbanden 
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Figuur 7.32 K-verbanden, doorbuiging t.g.v. buiging (EIKverband) voor de zijgevel K verbanden 

 

Door het K verband dubbel uit te voeren kan het positief bijdragen aan de doorbuiging. Door 
4 diagonalen toe te passen kan de afschuifstijfheid van het vakwerk aanzienlijk worden 
verhoogd .  
 
De totale doorbuiging t.g.v. buiging en afschuiving is af te lezen in figuur 7.33. Er kan 
worden afgelezen dat bij toepassing van vakwerksamenstelling V3 of V4 aan het 
doorbuigingscriterium kan worden voldaan. V2 zit vrij dicht bij het criterium en kan door een 
minimale aanpassing in de vorm van een verhoging van de wanddikte van de buis wellicht 
wel aan het gestelde voldoen. 
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Figuur 7.33 K-verbanden, doorbuiging t.g.v. buiging en afschuiving voor de zijgevel K verbanden 

 

De representatieve momenten op de fundering bij de dubbel uitgevoerde K verbanden 
bedragen per vakwerk 52679 kNm. 
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Beoordelingscriteria 
1) Vakwerksamenstelling V3 en V4 kunnen voldoen aan het doorbuigingscriterium; 
2) Het moment wordt niet gereduceerd, maar wordt verdeeld over 2 dubbel uitgevoerde 

K-verbanden; 
3) Er zijn geen mogelijkheden tot uitbreiding naar het gebouw met uitkraging, aangezien 

de zijgevel bij gebouw B niet doorloopt. 

7.4.6 2X-verbanden in de kopgevels 

Deze stalen variant is vergelijkbaar met de K-verbanden, echter worden er geen vakwerken in 
het midden van het gebouw toegepast. De stabiliteit om de zwakke z-as kan worden verzekerd 
door 2 X-verbanden per kopgevel. Voor de stabiliteit om de sterke y-as wordt net als bij de 
vorige analyse gerealiseerd door twee dubbel uitgevoerde K verbanden, deze worden niet 
verder geanalyseerd, aangezien de resultaten hiervan bij de K-verbanden zijn gepresenteerd. 
 

Er zijn een aantal diameters (gevel)kolommen met elkaar vergeleken. De figuren 7.34 en 7.35 
geven een impressie van de constructieve opzet van deze variant. 
 

 
Figuur 7.34 Plattegrond positie X- en K-verbanden 

 
Figuur 7.35 Aanzicht X- en K-verbanden 

 

In de kopgevels zijn de 2 X-verbanden onder een hoek van 25° geplaatst. Aangezien de 
middelste verticale strook van de kopgevels wordt benut voor vergader- en bespreekruimtes, 
blijft het uitzicht op de A2 optimaal. De balk tussen de 2 grote X verbanden zorgt voor een 
scharnierende koppeling en tevens voor de afdracht van verticale belasting uit de vloeren 
(figuur 7.35). De kolommen van de X verbanden worden als ronde buisprofielen uitgevoerd, 
de balken als HEM profiel en de diagonalen uit ronde buisprofielen. Doordat de 
stabiliteitselementen aan de gevel zijn gesitueerd, kan de rotatiestabiliteit van het gebouw 
beter worden gegarandeerd. Bij deze opzet is een vrije indeling nabij de kern en de 
kantoorzones mogelijk. 
 
Statische schema’s 
Deze dubbele X verbanden worden onder een hoek in de kopgevel geplaatst, waardoor de 
resultante van de optredende windbelasting groter is, dit wordt gedaan door de optredende 
windbelasting met een factor ‘cos 25°’ te delen. Er worden in totaal 2 X verbanden per zijde 
toegepast (figuur 7.34), waardoor de belasting tevens met een factor 4 gedeeld wordt. 
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Door toepassing van 4 verbanden wordt de belasting gereduceerd. 
 
 

 

z; rep

53,67

4
q 14,8

cos25

  
  
  = =
 
 
 

�

kN/m 

6E Estaal 210 10= = ⋅  kN/m2
 

 
2

k

xverband

EA l
EI

2

⋅ 
=  
 

 

Formule 7.15 Buigstijfheid X verband[7-5]. 

 

Hierin is l 9,912= m. 
 

Figuur 7.36 X verband in de kopgevel 
 

4 24 2
z; rep z; rep

z(x )

xverband Xverband

q H 1 1 x 1 x q H x
U 1

EI 8 6 H 24 H 2 GA H

      ⋅ ⋅        
= ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ −              ⋅              

 

Formule 7.16 Doorbuiging t.g.v buiging en afschuiving[7-2]. 

 
2

Xverband d
3

2 a h
GA EA

d

⋅ ⋅
= ⋅  

Formule 7.17 Afschuifstijfheid X verband[7-6]. 

 

h 9,9= m, a l 9,912= = m, ( )2 2d 9,912 9,9 14= + = m 

 

Vakwerksamenstellingen 
In tabel 7.12 zijn alle vakwerken aangegeven die onderzocht zijn. Hierin is kA  de oppervlakte 
van de kolommen, dA de oppervlakte van de diagonalen en bA de oppervlakte van de 
horizontalen. De afschuifstijfheid en buigstijfheid van de verschillende samenstellingen zijn 
respectievelijk aangeduid met XverbandGA en XverbandEI . De verbanden zijn onder een hoek 

geplaatst α 25= � . 
 

Tabel 7.12 X-verbanden, buigstijfheid en afschuifstijfheid kopgevel X verbanden 

Vakwerk 

Kolom Diagonaal Balk 
GAk EIk 

CHS 
Ak CHS 

Ad HEM 
Ab 

mm2 mm2 mm2 kN kNm2 
V 1 Ø508 / 50 719 x102 

Ø508/20 307 x102 

300 303 x102 4556 x103 492 x106 

V 2 Ø610 / 50 880 x102 320 312 x102 4556 x103 657 x106 

V 3 Ø711 / 60 1227 x102 340 316 x102 4556 x103 1015 x106 

V 4 Ø762 / 50 1118 x102 360 319 x102 4556 x103 903 x106 
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Conclusies 
De optredende doorbuiging is opgebouwd uit een doorbuiging t.g.v. buiging (EI) en daarnaast 
uit afschuiving (GA).  
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Figuur 7.37 X-verbanden, doorbuiging t.g.v. buiging (EIXerband) voor de kopgevel X verbanden 
 

Doordat bij de beschouwde vakwerksamenstellingen (V1 t/m V4) geen drastische verandering 
zijn aangebracht qua profilering voor de diagonalen, is af te leiden dat de afschuifstijfheid 
voor alle vakwerksamenstellingen bij elkaar liggen, hieruit blijkt namelijk de geringe 
doorbuiging van 10 mm.  
 
Daarentegen zijn er wel verschillen te constateren in de buigstijfheid (figuur 7.37), hierbij 
heeft V3 de hoogste buigstijfheid en leidt tot een geringe doorbuiging van circa 72 mm. De 
totale doorbuiging t.g.v. buiging en afschuiving bedraagt 82 mm en is af te lezen in figuur 
7.38, hieruit kan worden geconcludeerd dat V3 aan het doorbuigingscriterium zou kunnen 

voldoen met een overschrijding van 
82

1 100% 3,80%
79

  
− ⋅ =  

  
, dit valt binnen de 

overschrijdingsgrens van 5,0%  en is voor een voorontwerp voldoende nauwkeurig. 
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Figuur 7.38 X-verbanden, doorbuiging t.g.v. buiging en afschuiving voor de kopgevel X verbanden 
 

Het representatieve momentenverloop is kwadratisch over de hoogte. De optredende 
momenten zijn nu georiënteerd aan de gevelzone van het gebouw. De momenten op de 
fundering per X verband in de kopgevels bedragen 46432 kNm. 
 
Beoordelingscriteria 

1) Vakwerksamenstelling V3 voldoet met een geringe overschrijding aan het 
doorbuigingscriterium; 

2) Het buigende moment voor buiging om de zwakke as wordt verdeeld over 4 
funderingen; 

3) De mogelijkheden voor een uitbreiding naar het gebouw met uitkraging zijn 
aanwezig, maar hiervoor dient de buigstijfheid vergroot te worden. Deze vergroting 
van de buigstijfheid kan gebeuren door de kolommen van het vakwerk een grotere 
onderlinge afstand te geven en daarnaast een constructie vast te bouwen aan de X-
verbanden. 
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7.4.7 K-verbanden met outriggers 

Deze stalen variant is vergelijkbaar met de K-verbanden, echter worden er geen vakwerken 
toegepast in de kopgevels, maar dient de stabiliteit om de zwakke z-as gerealiseerd te worden 
door 4 K-verbanden met daaraan outriggers gekoppeld die op de bovenste verdieping in het 
gebouw worden toegepast. De stabiliteit om de sterke y-as wordt net als bij de vorige 2 
analyses gerealiseerd door twee dubbel uitgevoerde K verbanden. Door toepassing van de 
outriggers kunnen de gevelkolommen gaan meewerken als stabiliserend element, waardoor de 
doorbuiging en het moment gereduceerd kan worden.  
 

Er zijn een aantal diameters (gevel)kolommen met elkaar vergeleken om te achterhalen of dit 
een significante invloed heeft op de doorbuiging aan de top van het gebouw. De figuren 7.39 
en 7.40 geven een impressie van de constructieve opzet van deze variant. 
 

 
Figuur 7.39  
Plattegrond positie inwendige K verbanden 

     
    Figuur 7.40 Aanzicht K verbanden met outrigger 

 

De profielen die onderzocht worden voor de K verbanden zijn identiek aan de onderzochte 
profielen bij de K-verbanden. Voor de outriggerconstructies worden de 
outriggersamenstellingen die bij de verbrede betonkern is bepaald eveneens beschouwd, om 
goede vergelijkingen te kunnen maken. De vakwerken en outriggers worden uitgevoerd met 
staalkwaliteit (S235). 
 
Statische schema’s 
 

a. Inwendige K-verbanden met outriggers 
De inwendige K-verbanden met outriggers en aanpendelende staalconstructie kunnen worden 
geschematiseerd als in figuur 7.41. De belasting op deze constructie wordt door 4 gedeeld 
omdat er vier identieke constructies worden toegepast. 
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Figuur 7.41 K-verbanden met outriggers, statische schema voor buiging om de z-as 

 

z; rep

53,67
q 13,42

4
= = kN/m, 6

staalE E 210 10= = ⋅ kN/m2
 

 
Voor de verhouding tussen de afstand van externe kolom tot de zwaartelijn van het vakwerk 
en de afstand tussen de externe kolommen en de kolommen van het K-verband kan gebruik 
worden gemaakt van formule 7.4. α 1,4=  

 

De flexibilteitsparameters worden bepaald a.d.h.v. formule 7.6 t/m 7.8. Voor de mate van 
momentreductie wordt verwezen naar formule 7.5. 
 

De buigstijfheid van het K-verband kan worden bepaald met behulp van formule 7.12, waarin 
kA afhankelijk is van de kolomkeuze, l 5,4= m. 

 

De afschuifstijfheid van het K-verband kan worden bepaald met behulp van formule 7.14, 

waarin h 3,3= m , a l 5,4= = m. 

2

25,4
d 3,3 4,26

2

  
= + =     

 m. 

Voor de bepaling van de doorbuiging ten gevolge van buiging en afschuiving kan gebruik 
worden gemaakt van formule 7.9. Voor de bepaling van het representatieve moment kan 
formule 7.10 gehanteerd worden. 
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b. Zijgevel dubbele K-verbanden 

 

 
Figuur 7.41 Zijgevel dubbel K-verband 

 

y; rep

33,65
q 16,83

4
= = kN/m 

De buigstijfheid van het K-verband kan worden bepaald met behulp van formule 7.12, waarin 
kA afhankelijk is van de kolomkeuze, l 10,8= m. 

 
De afschuifstijfheid van het K verband kan worden bepaald met behulp van formule 7.14, waarin  

h 3,3= m, a l 5,4= = m d 4,26= m. 

 
Voor de bepaling van de doorbuiging ten gevolge van buiging en afschuiving kan gebruik 
worden gemaakt van formule 7.13. Voor de bepaling van het representatieve moment kan 
formule 7.3 gehanteerd worden. 
 



Afstudeerverslag  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 

 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e bouwkunde 

Constructief Ontwerpen 

73 

Vakwerksamenstellingen 
In tabellen 7.13 t/m 7.15 zijn alle vakwerken aangegeven die onderzocht zijn. 

 
a. Inwendige K-verbanden met outriggers 

De verbanden zijn niet onder een hoek geplaatst α 0= �  
 
Tabel 7.13 K-verbanden met outriggers, buigstijfheid en afschuifstijfheid vakwerken inwendig K verband 

Vakwerk 

Kolom Diagonaal Balk 
GAk EIk 

CHS 
Ak CHS 

Ad HEM 
Ab 

mm2 mm2 mm2 kN kNm2 
V 1 Ø508 / 50 720 x102 

Ø273/12,5 102 x102 

300 303 x102 1228 x103 146 x106 

V 2 Ø610 / 50 880 x102 320 312 x102 1231 x103 195 x106 

V 3 Ø711 / 60 1227 x102 340 316 x102 1232 x103 301 x106 

V 4 Ø762 / 50 1118 x102 360 319 x102 1233 x103 268 x106 

 

b. Zijgevel dubbele K-verbanden 

De verbanden zijn niet onder een hoek geplaatst α 0= �  
 

Tabel 7.14 K-verbanden met outriggers, buigstijfheid en afschuifstijfheid vakwerken zijgevel dubbel K verband 

Vakwerk 

Kolom Diagonaal Balk GAk 
CHS 

EIk 
Ak 

CHS 
Ak CHS 

Ad HEM 
Ab 

mm2 mm2 mm2 kN mm2 
V 1 Ø508 / 50 720 x102 

Ø273/12,5 102 x102 

300 303 x102 6329 x103 584 x106 

V 2 Ø610 / 50 880 x102 320 312 x102 6403 x103 1077 x106 

V 3 Ø711 / 60 1227 x102 340 316 x102 6434 x103 1503 x106 

V 4 Ø762 / 50 1118 x102 360 319 x102 6458 x103 1370 x106 

 

Outriggersamenstellingen 

De onderzochte outriggersamenstellingen zijn identiek aan de outriggers die bij de betonkern 
met outriggers zijn onderzocht (tabel 7.4). De specifieke eigenschappen van deze outriggers 
t.a.v. buigstijfheid ( outriggerEI ) en afschuifstijfheid ( outriggerGA ) zijn terug te vinden in tabel 7.15. 

 
Tabel 7.15 K-verbanden met outriggers, buigstijfheid en afschuifstijfheid outrigger 

Outriggersamenstelling GAoutrigger [kN] EIoutrigger [kN/m2] 

OS 1 13471 x103 23 x106 

OS 2 17134 x103 25 x106 

OS 3 17134 x103 27 x106 

OS 4 20792 x103 35 x106 

OS 5 20792 x103 37 x106 

 

Externe kolommen 

De onderzochte externe kolommen zijn net als de outriggersamenstellingen identiek aan de 
externe kolommen die bij de betonkern met outriggers zijn gebruikt (tabel 7.3). 
 

Conclusies 

Voor de bepaling van de optimale configuratie tussen de outriggersamenstelling, vakwerken 
en externe staalkolommen zijn in voorgaand de samenstellingen aangegeven, waarna de 
resultaten van de analyse in bijlage 13 zijn gepresenteerd. 
 
De benodigde staaloppervlakte van de gevelkolom voor de afdracht van de verticale belasting 
uit de vloer is niet meegenomen in de beschouwing voor de doorbuigings- en 
momentreductie. 
 
Uit de onderzochte combinaties blijkt dat outriggersamenstelling 5 (OS5) de hoogste stijfheid 
heeft en de meest gunstige invloed op zowel de momentreductie als ook de doorbuiging aan 
de top van het gebouw. Deze outriggersamenstelling is in tabel 7.16 en 7.17 verwerkt en 
grafisch weergegeven in figuur 7.42 en 7.43 
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Tabel 7.16 K-verbanden met outriggers, doorbuiging OS5 vergeleken om de z-as 

VS 

Variant 5 
(Kverband) 

Variant 6 (4 stalen K verbanden met 4 outriggers) 

EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 

Uz;tot Uz ∆Uz Uz ∆Uz Uz ∆Uz Uz ∆Uz Uz ∆Uz 

mm mm % mm % mm % mm % mm % 

V 1 486 263 46% 257 47% 254 48% 253 48% 252 48% 

V 2 373 220 41% 215 42% 212 43% 211 43% 210 44% 

V 3 253 168 34% 165 35% 163 36% 162 36% 161 36% 

V 4 280 180 36% 176 37% 174 38% 173 38% 172 39% 
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 Figuur 7.42 K-verbanden met outriggers, doorbuiging OS5 vergeleken om de z-as
 

Tabel 7.17 K-verbanden met outriggers, funderingsmomenten OS5 vergeleken om de z-as 

VS 

Variant 5 
(Kverband) 

Variant 6 (4 stalen K verbanden met 4 outriggers) 

EK 1 EK 2 EK 3 EK 4 EK 5 

Mz;rep Mz;rep ∆Mz;rep Mz;rep ∆Mz;rep Mz;rep ∆Mz;rep Mz;rep ∆Mz;rep Mz;rep ∆Mz;rep 

mm kNm % kNm % kNm % kNm % kNm % 

V 1 42089 32014 24% 31732 25% 31581 25% 31528 25% 31485 25% 

V 2 42089 32921 22% 32608 23% 32438 23% 32378 23% 32329 23% 

V 3 42089 34419 18% 34077 19% 33889 19% 33822 20% 33768 20% 

V 4 42089 34003 19% 33666 20% 33481 20% 33416 21% 33362 21% 
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 Figuur 7.43 K-verbanden met outriggers, funderingsmomenten OS5 vergeleken om de z-as 
 

Er zijn 5 verschillende diameters voor externe kolommen beschouwd met als doel om de 
invloed van de externe kolommen te kunnen analyseren. Uit deze studie is gebleken dat een 
stijfheidsverhoging van de externe kolommen geen significante invloed heeft op de moment- 
en doorbuigingsreductie. Verder kan worden geconstateerd dat bij een vergroting van de 
stijfheid van de K verbanden de doorbuigingsreducties bij de beschouwde externe kolommen 
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afnemen. Een verhoging van de wanddikte draagt niet bij aan de doorbuigings- en 
momentreductie (tabel 7.16 en 7.17). 
Bij de K-verbanden was geconstateerd dat de doorbuiging om de zwakke z-as te groot was. 
Door toepassing van de 4 outriggers  kan de doorbuiging gemiddeld voor 40% teruggebracht 
worden.  
 

Er kan worden afgelezen dat bij de beschouwde externe kolommen en de vakwerken een 
doorbuiging om de z-as aan de top van het gebouw waarneembaar zou zijn van 161 mm bij 
toepassing van EK5 (Ø813/30) en V3. Deze doorbuiging valt niet binnen de gestelde eis en 
kan dus niet voldoen (tabel 7.16). Tevens zou door toepassing van deze configuratie een 
representatief funderingsmoment per vakwerk ontstaan van 33768 kNm, een reductie van 
20% t.o.v. de K-verbanden (tabel 7.17). 
 

Voor doorbuiging en momentenverloop om de y-as zijn er geen verschillen t.o.v. de resultaten 
van de K-verbanden. De doorbuiging om de y-as is uiteraard afhankelijk van de gekozen 
dubbele K-verband samenstelling in de zijgevels, daar kan dus niet per direct een uitspraak 
over gedaan worden, maar wat betreft het representatieve funderingsmoment zou dit 

y; repM 52769= bedragen. 

 
Beoordelingscriteria 

1) Vakwerksamenstelling V3 voldoet niet aan de doorbuiging, namelijk 161 mm. 
2) Het buigende moment voor buiging om de sterke as bedraagt y; repM 52769= , het 

funderingsmoment om de zwakke as kan niet per direct worden bepaald 
3) De mogelijkheden voor een uitbreiding naar het gebouw met uitkraging zijn 

onwaarschijnlijk, aangezien de doorbuiging de eis overschrijdt en daarnaast is het niet 
mogelijk om de externe kolommen te laten afsteunen. 
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7.4.8 Raamwerk in de kopgevels 

Deze stalen variant is vergelijkbaar met de 2 X-verbanden in de kopgevels. In dit geval wordt 
er geen gebruik gemaakt van vakwerken in de kopgevels, maar van de stijfheid van de 
kolommen en liggers. Per raamwerk grijpt de helft van de optredende windbelasting aan. 
Voor de stijfheid om de sterke y-as wordt wederom gekozen voor de dubbele K-verbanden, 
die reeds zijn berekend. 
 
Er zijn een aantal kolom- en liggerdoorsneden met elkaar vergeleken om de onderlinge 
afhankelijkheid te kunnen bepalen en de daarmee gepaard gaande doorbuiging op de 
verschillende hoogtes te achterhalen. Figuren 7.44 en 7.45 geven een impressie van de 
constructieve opzet van deze variant. 
 

 
Figuur 7.44 Plattegrond positie raamwerken  

 

 
Figuur 7.45 Aanzicht raamwerk en K verbanden 

Statische schema 

Het raamwerk is een symmetrische constructie die op funderingsniveau scharnierend is 
aangesloten, dit betekent dat er wordt uitgegaan dat de momentennulpunten in het midden van 
de liggers dan wel de kolommen aanwezig zijn (figuur 7.46). De aansluiting tussen de 
kolommen en de liggers wordt met een inklemmingsparameter ‘C’ aangeduid in de 
berekeningen, aangezien er geen volledig momentvaste verbinding te genereren is. De totale 
windbelasting wordt door 2 gedeeld aangezien er in elke kopgevel een raamwerk toegepast 
kan worden, echter is het raamwerk onder een hoek van 25 graden geplaatst waardoor de 
belasting iets hoger blijkt. 
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Figuur 8.46 Raamwerk in de kopgevels, buiging om de z-as 
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De buigstijfheid van het raamwerk kan worden bepaald uit formule 7.18 

2

raamwerk k; i k; i k ; iEI EI EA c= + ⋅∑ ∑  

Formule 7.18 Buigstijfheid raamwerk[7-7]. 

De afschuifstijfheid van het raamwerk kan worden bepaald uit formule 7.19, waarbij wordt 
uitgegaan dat het momentennulpunt op de helft van de verdiepingshoogte en balklengte 
aanwezig is. 

( ) ( )b i k i i

12E
GAraamwerk

1 1 12
h

I / b I / h C

=
  

⋅ + + 
  ∑ ∑ ∑

 

Formule 7.19 afschuifstijfheid raamwerk[7-8]. 

 

De parameter iC vertegenwoordigt de rotatiestijfheid van een enkele ligger kolomverbinding. 
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Raamwerksamenstellingen 

In tabel 7.18 zijn de raamwerksamenstellingen aangegeven die onderzocht zijn. Hierin 
is kA de oppervlakte van de kolomdoorsnede en bA de oppervlakte van de balkdoorsnede. De 
bijbehorende afschuifstijfheid en buigstijfheid van de verschillende samenstellingen zijn 
respectievelijk aangeduid met raamwerkGA  en raamwerkEI . 
 
Tabel 7.18 Raamwerk, buigstijfheid en afschuifstijfheid raamwerk kopgevels 

Raam-
werk 

Kolom Balk 
GAraamwerk EIraamwerk 

CHS 
Ak Ik 

HEM 
Ab Ib 

mm2 mm4 mm2 mm4 kN kNm2 

R 1 Ø508 / 50    72x103 1909 x106 500 340 x102 1620 x106 107 x103 5290 x106 

R 2 Ø610 / 50   88 x103 3476 x106 600 363 x102 2375 x106 158 x103 6469 x106 

R 3 Ø711 / 60 123 x103 6556 x106 700 383 x102 3293 x106 222 x103 9026 x106 

R 4 Ø762 / 50 112 x103 7122 x106 800 404 x102 4426 x106 296 x103 8225 x106 

R 5 HD400/900 115 x103 4502 x106 800 404 x102 4426 x106 289 x103 8451 x106 

R 6 HD400/990 126 x103 5189 x106 800 404 x102 4426 x106 291 x103 9282 x106 

R 7 HD400/1086 139 x103 5957 x106 800 404 x102 4426 x106 293 x103 10194 x106 

 

Conclusies 

De optredende doorbuiging is opgebouwd uit doorbuiging t.g.v. buiging (EI) en afschuiving 
(GA). Voor het doorbuigingsverloop is aangegeven hoeveel het aandeel buigstijfheid en 
afschuifstijfheid bedraagt (figuur 7.47 t/m 7.49). 
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Figuur 7.47 Raamwerk in de kopgevels , doorbuiging t.g.v. buiging (EIraamwerk) 

 

Door de externe kolommen zoveel mogelijk naar de buitenkant van het raamwerk te brengen 
is er een behoorlijke buigstijfheid te behalen (figuur 7.47), hierbij heeft R7 het grootste 
aandeel. Echter valt de doorbuiging niet binnen het gestelde criterium, dit zou betekenen dat 
er grote kolommen met een behoorlijke oppervlakte noodzakelijk zijn om dit te 
bewerkstelligen. 
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Figuur 7.48 Raamwerk in de kopgevels, doorbuiging t.g.v. afschuiving (GAraamwerk) 

Het raamwerk heeft een lage afschuifstijfheid, dit valt af te lezen uit figuur 7.48, R4 t/m R7 
hebben de grootste afschuifstijfheid, aangezien hier een relatief grote ligger bij wordt 
toegepast. Desondanks kan de doorbuiging niet binnen het gestelde criterium blijven bij 
toepassing van de hoogste range van de HEM profielen. 

 
Figuur 7.49 Raamwerk in de kopgevels, doorbuiging t.g.v. buiging en afschuiving 

Bij de resultatenanalyse van de buigstijfheid en de afschuifstijfheid is reeds geconstateerd dat 
de doorbuiging niet aan het criterium kan voldoen, evenzo geldt dit voor de totale 
doorbuiging. Bij R4 t/m R7 is er bij de totale doorbuiging een vrijwel lineair verband 
zichtbaar tussen de hoogte en de doorbuiging (figuur 7.49). 
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Beoordelingscriteria 

1) Geen enkele geanalyseerde raamwerksamenstelling kan voldoen aan de 
doorbuigingseis; 

2) Het buigende moment voor buiging om de sterke as bedraagt y; repM 52769= kNm, het 

funderingsmoment bedraagt z; repM 84163=  kNm; 

3) De mogelijkheden voor een uitbreiding naar het gebouw met uitkraging zijn 
onwaarschijnlijk. Het zou namelijk betekenen dat de momentenarm wordt verkleind 
waardoor nog meer belasting in de onderste kolommen zal komen. 

7.4.9 Verbreed vakwerk in de kopgevels 

Deze stalen variant is vergelijkbaar met de 2 X-verbanden in de kopgevels, er wordt gekozen 
voor een verbreding van het X-verband, waardoor de buigstijfheid vergroot kan worden. Dit 
vakwerk is met een minimale aanpassing eveneens toepasbaar voor gebouw A (westelijk 
gebouw). Voor de stijfheid om de sterke y-as kan een kern met een wanddikte van 300 mm 
voldoen (betonkern), er is een liftschacht hoe dan ook noodzakelijk voor de brandveiligheid. 
Daarnaast biedt een stabiliteitskern de mogelijkheid om de zijgevel volledig open te houden, 
dit past goed binnen de doelstelling van het project. Per vakwerk grijpt de helft van de 
optredende windbelasting aan.  
 
Er zijn een aantal kolom-, diagonaal- en liggerdoorsneden met elkaar vergeleken om de 
onderlinge afhankelijkheid te kunnen bepalen en de daarmee gepaard gaande doorbuiging en 
afschuiving op verschillende hoogtes te achterhalen. Figuren 7.50 en 7.51 geven een 
impressie van de constructieve opzet van deze variant. 
 

 
Figuur 7.50  
Locatie gevelvakwerken in plattegrond 

 

 
Figuur 7.51  

Aanzicht verbreed vakwerk voor gebouw A, B

 
 
 
 
 



Afstudeerverslag  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 

 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e bouwkunde 

Constructief Ontwerpen 

81 

 
Statisch schema 
Het verbreed X-verband wordt onder een hoek in de kopgevel geplaatst, dit heeft invloed op 
de optredende windbelasting (figuur 7.52). Door toepassing van 2 verbanden wordt de 
belasting gehalveerd. 

 
Figuur 8.52 Verbreed X verband in de kopgevels 
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Voor de bepaling van de buigstijfheid en afschuifstijfheid wordt verwezen naar formule 7.15 

en 7.17, l 15,86=  m, ( )h 3 3,3 9,9= ⋅ = m, a l 15,86= = m, ( )2 2d 15,86 9,9 18,7= + = m. 

Voor de bepaling van de doorbuiging wordt verwezen naar formule 7.16. 
 

Vakwerksamenstellingen 
In tabel 7.19 zijn alle vakwerken aangegeven die onderzocht zijn. De afschuifstijfheid en 
buigstijfheid van de verschillende samenstellingen zijn respectievelijk aangeduid met XGA  

en XEI . De benodigde staaloppervlakte voor de verticale belasting uit vloeren is 
verdisconteerd bij de resultaten. 
 

Tabel 7.19 Verbreed vakwerk, buigstijfheid en afschuifstijfheid kopgevel X verband 

Vakwerk 

Kolom Diagonaal Balk 
GAX EIX 

CHS 
Ak CHS 

Ad HEM 
Ab 

mm2 mm2 mm2 kN kNm2 
V 1 Ø508 / 50 720 x102 

Ø508/20 307 x102 300 303 x102 

4907 x103 1259 x 106 

V 2 Ø610 / 50 880 x102 4907 x103 1682 x 106 

V 3 Ø711 / 60 1227 x102 4907 x103 2599 x 106 

V 4 Ø762 / 50 1118 x102 4907 x103 2311 x 106 
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Conclusies 
De optredende doorbuiging is opgebouwd uit een doorbuiging t.g.v. buiging (EI) en daarnaast 
uit afschuiving (GA).  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

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

Uz;EI [mm]

H
o
o
g
te

 [
m

]

V 1

V 2

V 3

V 4

Figuur 7.53 Verbreed vakwerk, doorbuiging t.g.v. buiging (EIXerband) 
 

Door een breder X verband te maken komt dit de buigstijfheid uitstekend tegemoet. Gebouw 
A heeft een uitkraging die zorgt voor een excentriciteit uit de permanente en eventueel 
veranderlijke vloer- en gevelbelasting (figuur 7.52), deze wordt bij deze analyse niet in de 
beschouwing betrokken. V3 en V4 liggen onder het gestelde doorbuigingscriterium van 79 
mm en zouden kunnen voldoen aan de buigstijfheid (figuur 7.53). 
 

 
Figuur 7.54 Invloed uitkraging op de buigstijfheid voor gebouw A 
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De afschuifstijfheid is voor elke beschouwde vakwerksamenstelling gelijk. Hierin hebben de 
kolommen geen aandeel, alleen de diagonalen hebben hier invloed op. De geringe 
doorbuiging ten gevolge van afschuiving bedraagt 19 mm. 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

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

Uz;tot [mm]

H
o
o
g
te

 [
m

]

V 1

V 2

V 3

V 4

Utop;eis

Figuur 7.55 Verbreed vakwerk, doorbuiging t.g.v. buiging en afschuiving 
 

Gezien figuur 7.55 zou vakwerksamenstelling V3 aan de doorbuiging kunnen voldoen, V4 
komt dicht in de buurt. Door een aanpassing in de dimensionering van de diagonaal zou dit 
uitkomst kunnen bieden voor de uiteindelijke doorbuiging. 
 

Het representatieve momentenverloop is kwadratisch over de hoogte. De momenten op de 
fundering per X-verband in de kopgevel bedraagt 92864 kNm. Dit moment is exclusief de 
bijkomende momenten uit de excentriciteit bij gebouw A. 
 
Beoordelingscriteria 

1) Vakwerkwerksamenstelling V3 voldoet aan de doorbuigingseis. V4 kan ook voldoen, 
mits een kleine aanpassing aan de dimensionering; 

2) Het funderingsmoment om de zwakke as bedraagt z; repM 92864= kNm; 

3) Er zijn goede mogelijkheden om deze constructie te gebruiken bij het gebouw met de 
uitkraging, er komt buigend moment bij dat enerzijds de doorbuiging laat toenemen, 
maar anderzijds het moment op de fundering. 
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7.4.10 Verbreed raamwerk in de kopgevels 

Deze stalen variant is vergelijkbaar met het eerder onderzochte raamwerk. In dit geval 
worden er meerdere kolommen toegepast, om de buigstijfheid en afschuifstijfheid te 
vergroten. Per raamwerk grijpt de helft van de optredende windbelasting aan. Voor de 
stijfheid om de sterke y-as wordt gekozen voor de betonkern met een wanddikte van 300 mm, 
die reeds berekend is. 
 
Er zijn een aantal kolom- en liggerdoorsneden met elkaar vergeleken om de onderlinge 
afhankelijkheid te kunnen bepalen en de daarmee gepaard gaande doorbuiging op de 
verschillende hoogtes te achterhalen. Figuren 7.56 en 7.57 geven een impressie van de 
constructieve opzet van deze variant. 
 

 
Figuur 7.56  
Plattegrond positie verbrede raamwerken  

 

 
Figuur 7.57 Aanzicht verbreed raamwerk 
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Statisch schema 
Het verbreed raamwerk is een symmetrische constructie die op funderingsniveau scharnierend 
is aangesloten, dit betekent dat er wordt uitgegaan dat de momentennulpunten in het midden 
van de liggers dan wel de kolommen aanwezig zijn (figuur 7.58). De aansluiting tussen de 
kolommen en de liggers wordt met een inklemmingsparameter ‘C’ aangeduid in de 
berekeningen, voor een eerste aanname wordt uitgegaan van een oneindig stijve aansluiting, 
in de praktijk zal deze aansluiting niet volledig momentvast zijn. De totale windbelasting 
wordt door 2 gedeeld aangezien er in elke kopgevel een raamwerk toegepast kan worden, 
echter is het raamwerk onder een hoek van 25 graden geplaatst waardoor de belasting iets 
hoger uitvalt. 

 
Figuur 7.58 Verbreed raamwerk, statisch schema buiging om de z-as 

 

z; repq 30≈  kN/m

Voor de bepaling van de buigstijfheid van het verbrede raamwerk kan worden uitgegaan van 
formule 7.18. De afschuifstijfheid van het raamwerk kan worden bepaald uit formule 7.19, 
waarbij wordt uitgegaan dat het momentennulpunt op de helft van de verdiepingshoogte en de 
balklengte aanwezig is. 

De parameter C = ∞ vertegenwoordigt de rotatiestijfheid van een enkele ligger- 

kolomverbinding. 
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Raamwerksamenstellingen 

In tabel 7.20 zijn de raamwerksamenstellingen aangegeven die onderzocht zijn.  
 
Tabel 7.20 Verbreed raamwerk, buigstijfheid en afschuifstijfheid 

Raam-
werk 

Kolommen Balk 
GAraamwerk EIraamwerk 

Kolomprofiel 
Ak Ik 

Profiel 
Ab Ib 

mm2 mm4 mm2 mm4 kN kNm2 
R 1 HD400/900 114900 4,5 x 109 

920x420
x1188 

151400 26,1 x 109 

4,73 x 106 11,5 x 109 

R 2 HD400/990 126200 5,2 x 109 5,25 x 106 12,6 x 109 

R 3 HD400/1086 138600 5,9 x 109 5,8 x 106 13,85 x 109 

R 4 920x420x1188 151400 26,1 x 109 12,6 x 106 15,24 x 109 

R 5 HL 1000AA 32880 5,04 x 109 5,15 x 106 3,29 x 109 

R 6 HL 1000A 40880 6,96 x 109 6,45 x 106 4,09 x 109 

R 7 HL 1100AA 43650 8,67 x 109 7,43 x 106 4,36 x 109 

R 8 HL 1100M 55120 11,26 x 109 8,66 x 106 5,52 x 109 

 

Conclusies 

De optredende doorbuiging is opgebouwd uit doorbuiging t.g.v. buiging (EI) en afschuiving 
(GA). Voor het doorbuigingsverloop is aangegeven hoeveel het aandeel buigstijfheid en 
afschuifstijfheid bedraagt (figuur 7.59 t/m 7.61). 
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 Figuur 7.59 Verbreed raamwerk, doorbuiging t.g.v. buiging (EIraamwerk) 

 
Door toepassing van meerdere kolommen ontstaat een grotere buigstijfheid (figuur 7.59), 
hierbij heeft R4 het grootste aandeel.  
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 Figuur 7.60 Verbreed raamwerk, doorbuiging t.g.v. afschuiving (GAraamwerk). 

 

Het raamwerk heeft een relatieve hoge afschuifstijfheid, dit valt af te lezen uit figuur 7.60, R4 
en R6 t/m R8 hebben de grootste afschuifstijfheid, aangezien hier relatief grote kolommen bij 
worden toegepast.  
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 Figuur 7.61 Verbreed raamwerk, doorbuiging t.g.v. buiging en afschuiving. 

De doorbuiging kan niet aan de gestelde eisen voldoen, bij toepassing van de vermelde 
raamwerk-samenstellingen. De kleinste doorbuiging die behaald kan worden blijkt 106 mm te 
zijn, bij toepassing van het grootst mogelijke I-profiel als ligger en tevens hetzelfde profiel 
toegepast als kolom. De standaard leverbare profielen zijn in bovenstaande beschouwingen 
meegenomen. Men gaat zich nu bevinden op het terrein van de zelf samen te stellen profielen 
met dikke lijfplaten en dikke boven- en onderflenzen om te voldoen aan de benodigde 
buigstijfheid. Het is normaliter aan de architect om te kiezen voor deze optie, echter gaan hier 
een aanzienlijke materiaalkosten mee gepaard in combinatie met de vele manuren die 
hiervoor nodig zijn, omdat het een arbeidsintensief proces is. 
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Beoordelingscriteria 
1) Geen enkele raamwerksamenstelling kan aan de doorbuigingseis voldoen; 
2) Het funderingsmoment om de zwakke as bedraagt z; repM 92864= kNm; 

3) Er zijn geen mogelijkheden voor deze constructie om ingezet te worden bij het 
gebouw met de uitkraging.  

7.5 Eindconclusie variantenstudie 

De voorgaande variantenstudie biedt inzicht in de mate van doorbuiging en optredende 
momenten verlopend over de hoogte van het stabiliteitselement. In navolgende paragrafen is 
aangegeven welke varianten in aanmerking komen voor een verdere analyse. 

7.5.1 Omschrijving van de keuzes 

 
Betonkern 
Door het toepassen van een relatief dikke wand van 0,75 m zou de doorbuiging binnen het 
gestelde criterium blijven namelijk 65 mm voor buiging om de zwakke as. Bij een wanddikte 
van 0,50 meter zou de doorbuiging aan de top 98 mm bedragen. Dit betekent dat de 
wanddikte tussen beide waarden in dient te zitten om zo dicht mogelijk bij het gestelde 
criterium te komen. Er wordt een wanddikte gekozen van 0,60 m, deze zou corresponderen 
met een doorbuiging om de zwakke as van 81 mm een afwijking van 

81
100% 100% 2,5%

79

  
⋅ − ≈  

  
, deze waarde is acceptabel om mee verder te rekenen bij de 

controle voor normaal- en buigspanningen. Er wordt relatief veel eigen gewicht aangebracht 
op de funderingsplaat waardoor eventuele trekspanningen ten gevolge van buigende 
momenten nabij de stabiliteitsvoet kunnen worden omzeild. 
 

Verbrede betonkern 
Bij de resultaten van deze variant is af te lezen dat een kernwanddikte van 0,30 meter zou 
kunnen voldoen aan de doorbuiging om de zwakke as, namelijk 54 mm. Het moment blijft 
voor beide richtingen echter wel identiek aan de betonkern, omdat er geen voorzieningen zijn 
aangebracht om het moment terug te dringen. De massa uit eigen gewicht van de 
stabiliteitskern is relatief gering, waardoor een verhoogde kans aanwezig is om 
trekspanningen in de onderste verdiepingen te krijgen. Door het laten meedoen van de 
gangwand voor de stabiliteit van het gebouw wordt de flexibele ruimte-indeling beperkt. 
Desondanks wordt deze verbrede betonkern verder geanalyseerd. 
 

Betonkern met outriggers 
Deze variant zou met een wanddikte van 0,30 meter en een outrigger (OS5) op de hoogste 
etage aan de doorbuigingscriteria kunnen voldoen, namelijk 79 mm. Gunstige bijkomstigheid 
is een reductie van 26% voor het buigende moment op de fundering van te weten 124474 
kNm en het weinig hoeven inleveren van functionele ruimte per verdieping. De externe 
kolom (EK2) die de tegenwerkende kracht levert bij deze opzet heeft een diameter van Ø610 
mm. De vertaling naar het westelijke gebouw is in deze situatie moeilijker, aangezien de 
outrigger geen steun kan ontlenen aan de gevelkolommen aan de rechterzijde omdat deze niet 
tot aan de fundering doorlopen, dat zou in het ene geval (als de wind op de linker zijgevel 
aangrijpt) gunstig zijn voor de gevelkolommen, omdat ze dan meer op trek worden belast. Als 
de wind van de andere kant aangrijpt wordt de gevelkolom bijna dubbel op druk belast. Deze 
variant wordt wel verder geanalyseerd. 
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Verbrede betonkern met outriggers 
Deze variant is qua opzet gelijk aan de verbrede betonkern, maar door toepassing van een 
outrigger (OS5) op de bovenste etage kan de doorbuiging en het moment nog enigszins 
gereduceerd worden. Door deze configuratie zou een doorbuiging van 38 mm ontstaan en een 
funderingsmoment van 142376 kNm. De flexibele vloerindeling wordt bij deze variant 
beperkt, omdat de gangwand als constructief element meedoet. Daarnaast vormt de koppeling 
van stalen outriggers aan de kern een constructieve uitdaging, aangezien er een momentvast 
verbinding moet worden gemaakt. Uitvoerings- en kostentechnisch zou dit een dure variant 
zijn. Deze verbrede betonkern met outriggers wordt om voorgaande redenen niet verder 
geanalyseerd voor normaalkracht en spanningen. 
 

K-verbanden 
De doorbuiging om de z-as van de inwendige K-verbanden zou bij toepassing van de grootste 
staaloppervlakte (V3) voor de kolommen niet aan de doorbuiging kunnen voldoen, namelijk 
169 mm. Het moment zou bij deze opzet 28054 kNm per vakwerk bedragen. De doorbuiging 
om de y-as en het buigende moment zou daarentegen geen problemen opleveren bij (V3), 
respectievelijk 63 mm en 52679 kNm. Deze variant wordt niet verder geanalyseerd op 
normaalkracht en spanningen. 
 

2 X-verbanden 
De doorbuiging voor het dubbele X-verband in de voor- en achtergevel zou bij 
vakwerksamenstelling (V3) aan het gestelde criterium kunnen voldoen. Met een doorbuiging 
van 82 mm opgebouwd uit buiging en afschuiving zou dit een verwaarloosbare overschrijding 
van 3,8% bedragen. De vertaling naar het westelijke gebouw (gebouw A) is bij deze 
configuratie moeilijk uitvoerbaar, omdat er namelijk een uitkraging is voorzien op de plek 
waar bij gebouw B geen uitkraging aanwezig is. De buiging om de y-as wordt bij deze variant 
verzorgd door dubbele K-verbanden in de zijgevels, echter is het bij het westelijke gebouw 
niet mogelijk om deze dubbele K verbanden t.p.v. de uitkraging uit te voeren. Deze dubbele 
X-verbanden worden om deze redenen niet verder op normaalkracht en bijbehorende 
spanningen geanalyseerd. 
 

K-verbanden met outriggers 
Deze variant is vrijwel identiek aan de K-verbanden, echter worden in de kopgevels geen K- 
verbanden toegepast. Hierdoor wordt de horizontale belasting op de inwendige K verbanden 
groter. Er was bij de K-verbanden geconstateerd dat niet aan de doorbuigingscriteria zou 
kunnen worden voldaan. Door toepassing van 4 outriggers op de bovenste etage zou er een 
doorbuiging ontstaan van 161 mm en het moment per vakwerk 33768 kNm bedragen. Bij de 
K-verbanden hadden we geconstateerd dat er voor de doorbuiging en moment om de y-as 
geen extremen te zien zijn, deze waarden zijn gelijk aan de waarden bij de dubbele X-
verbanden namelijk 63 mm en 52769 kNm. De grootst mogelijke standaard buizen met de 
grootste staaloppervlakte zijn in de beschouwing meegenomen, dat zou betekenen als er toch 
voor deze outriggerconstructie zou worden gekozen dat we een aanspraak moeten doen op de 
staalleveranciers en buizen op maat moeten laten maken. Uiteraard gaat dit gepaard met een 
hoge kostenpost, daarom wordt deze variant niet verder bekeken bij de normaalkracht en 
spanningen. 
 

Raamwerk in de kopgevels 
De doorbuiging om de z-as is bij dit raamwerk hoofdzakelijk opgebouwd uit de 
afschuivingscomponent en levert een bijdrage van circa 66% van de totale doorbuiging, de 
overige 33% bestaat uit buiging. De externe kolommen zijn zo veel als mogelijk naar buiten 
geplaatst om de hoogste buigstijfheid te kunnen bereiken, desondanks komt de totale 
doorbuiging van het raamwerk uit op meer dan 450 mm aan de top van het gebouw. Deze 
waarde is onacceptabel hoog bij een voorontwerp. De doorbuiging om de y-as wordt bij deze 
variant op dezelfde wijze gewaarborgd als bij de K-verbanden, dubbele X-verbanden en K-
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verbanden met outriggers en zal voor het westelijke gebouw (gebouw A) problemen gaan 
opleveren. Deze variant wordt niet verder geanalyseerd op normaalkracht en spanningen. 
 

Verbreed X-verband 
De variant heeft veel overeenkomsten met de dubbele X-verbanden, echter wordt er per gevel 
één X verband toegepast. Het X-verband wordt wel verbreed uitgevoerd, om zodoende meer 
buigstijfheid te verkrijgen. Deze constructieve variant is eveneens toepasbaar op het 
westelijke gebouw met dien verstande dat er buigende momenten ontstaan ten gevolge van de 
neerwaartse belasting van het uitkragende kantoorgedeelte. Deze variant heeft goede 
mogelijkheden om toegepast te worden op beide hoogbouwtorens, zonder esthetisch afbreuk 
te doen aan het totale concept. Daarnaast levert symmetrisch uitvoerbare gebouwen in de 
uitvoeringsfase veel voordelen op. De doorbuiging om de z-as is hoofdzakelijk gericht op de 
buigstijfheid en in mindere mate op de afschuifstijfheid, vakwerksamenstelling V3 zou in 
aanmerking kunnen komen om toegepast te worden bij deze variant, hierbij bedraagt de 
doorbuiging t.g.v. buiging 56 mm en t.g.v. afschuiving 19 mm. De totale doorbuiging van 75 
mm blijft binnen de opgestelde criteria. Daar het onontbeerlijk is om een kern toe te passen in 
dit project met een minimale wanddikte van 300 mm, zou deze kern voor buiging om de z-as 
een dusdanige bijdrage kunnen leveren dat de X-verbanden in de kopgevels enigszins ontlast 
worden. De verticale stijfheid van het totale gebouw kan dus opgesplitst worden naar rato van 
de individuele stijfheden van de kern en de X-verbanden. Daarnaast kan de buigstijfheid om 
de y-as volledig gegarandeerd worden door de betonkern, mits alle vloeren als schijf kunnen 
fungeren en de horizontaalkrachten naar de kern kunnen overbrengen. Deze variant wordt 
verder onderzocht op normaalkracht en spanningen. 
 

Verbreed raamwerk 
Deze variant betreft een uitbreiding van het ‘normale’ raamwerk, omdat er meer verticale 
componenten aan het raamwerk zijn toegevoegd. Deze kolommen kunnen een grotere 
buigstijfheid bewerkstelligen. Uit de resultatenanalyse van deze variant blijkt dat bij 
toepassing van de grootste geanalyseerde raamwerksamenstelling de doorbuiging t.g.v. 
buiging 99 mm bedraagt en de bijbehorende doorbuiging t.g.v. afschuiving 7 mm. De totale 
doorbuiging komt neer op 106 mm en dit is bijna 33% meer dan de toegestane doorbuiging. 
Toch is door toepassing van 6 kolommen bij deze variant ten opzichte van 4 kolommen bij 
‘normale’ raamwerk de doorbuiging aanzienlijk kleiner geworden, neemt niet weg dat bij dit 
verbreed raamwerk een groter profiel als balk gekozen is. Deze variant is echter moeilijk te 
reproduceren op gebouw A, omdat het raamwerk verjongd zou moeten worden over de eerste 
4 verdiepingen en hierdoor de uitbuiging aanzienlijk zou toenemen. Deze variant wordt net 
als het ‘normale’ raamwerk niet verder geanalyseerd op het gebied van normaalkrachten en 
spanningen. 
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7.5.2 Doorbuiging om de y-as 

Doorbuiging om de y-as per beschouwd stabiliteitselement
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Figuur 7.62 Variantenvergelijking, doorbuiging om de y-as 
 

De doorbuigingen van de individuele varianten vertonen geen uitzondering ten opzichte van 
elkaar, er wordt om de y-as op geen enkele manier een doorbuigingsreductie gedaan, dit is 
ook terug te zien in figuur 7.62. Het doorbuigingsverloop van de betonkern en het verbrede 
vakwerk is identiek, omdat de buigstijfheid voor deze richting in beide gevallen volledig door 
de kern wordt uitgevoerd. 

7.5.3 Doorbuiging om de z-as 

Doorbuiging om de z-as per beschouwd stabiliteitselement
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 Figuur 7.63 Variantenvergelijking, doorbuiging om de z-as 
 

De betonkern met outriggers heeft een ander verloop dan de overige varianten, omdat er 
gebruik is gemaakt van outriggers op de bovenste etage, waardoor een sprong in doorbuiging 
is terug te zien (figuur 7.63). De verbrede betonkern is voor deze richting te stijf uitgevoerd er 
zit wat meer reservecapaciteit in. De betonkern overschrijdt met 2,5% de toegestane 
doorbuiging, maar dit is voor het zware criterium niet problematisch. Het verbrede vakwerk 



Afstudeerverslag  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 

 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e bouwkunde 

Constructief Ontwerpen 

92 

heeft een geleidelijk verloop van de doorbuiging over de hoogte van het gebouw en blijft 
ruimschoots binnen het gestelde criterium, let wel in deze analyse is de doorbuiging ten 
gevolge van de buigende momenten bij gebouw A niet meegenomen en is de stijfheid van de 
kern voor deze richting ook niet in de beschouwing meegenomen. 

7.5.4 Momenten om de y-as 

De momenten om de sterke as (y-as) zijn voor alle beschouwde varianten aan elkaar gelijk, er 
wordt geen momentreductie toegepast. 

7.5.5 Momenten om de z-as 

Buigend moment om de z-as per beschouwd stabiliteitselement
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Figuur 7.64 Variantenvergelijking, momentenverdeling om de z-as 
 

Door toepassing van de outriggers kan het moment op de fundering en verlopend over het 
stabiliteitselement worden teruggebracht, dit geldt alleen bij de betonkern met outriggers. Het 
moment op de fundering bij het verbrede vakwerk kan worden teruggebracht naar 92866 
kNm, dit heeft ermee te maken dat er 2 X-verbanden worden toegepast en op begane 
grondniveau t.p.v. de kopgevels deze representatieve momenten ontstaan (figuur 7.64). 

7.5.6 Resumé resultaten per variant 
In tabel 7.21 staan alle varianten vermeld die nader onderzocht worden bij de 
normaalkrachten en spanningen net boven de fundering. Elke variant heeft een andere 
funderingswijze, dit wordt in het volgende hoofdstuk nader bekeken. 
 
Tabel 8.21 Variantenvergelijking, resumé van de resultaten per variant 

Varianten 

Vakwerksamenstelling 
tf 

Top gebouw Fundering 

Kolom  Diagonaal Balk 
Uy Uz My;rep Mz;rep 

m mm mm kNm kNm 

Variant 1 nvt 0,60 9 81 105537 168326 

Variant 2 nvt 0,30 13 54 105537 168326 

Variant 3 nvt 0,30 18 74 105537 124474 

Variant 8 Ø711 / 60 Ø508 / 20 HEM 300 - 18 74 105537 92866 
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8 Normaal- en buigspanningsverdeling 

8.1 Uitgangspunten 

Het stabiliserende of schorende element dat ontworpen is om de horizontale belastingen over 
te dragen naar de fundering, krijgt tijdens de opleverings- en gebruiksfase te maken met 
wisselingen in belastingen. De opleveringsfase houdt in dat het gebouw nog geen gebruikers 
en inventaris heeft, maar wel de benodigde leidingen en eventueel verlaagde plafonds. De 
gebruiksfase overkoepelt alle mogelijke belastingcombinaties die gedurende de referentietijd 
van het gebouw eens of meerdere malen kunnen voorkomen. De belastingfactoren per 
belastingcombinatie zijn terug te vinden in tabel 8.1. 
 

De meest kritieke situaties ontstaan wanneer de neerwaartse belasting gering is ten opzichte 
van de horizontaal gerichte belasting, dit initieert fluctuerende spanningen op o.a. 
funderingen. In sommige gevallen kan dit leiden tot trekspanningen in de betonzone, bekend 
is dat beton weinig tot geen trekspanningen kan opnemen. Mochten er onverhoopt 
trekspanningen optreden dan is het onontbeerlijk om voldoende te wapenen, echter is dat niet 
de doelstelling. 
 

Ideale scenario’s ontstaan wanneer in alle belastinggevallen de neerwaartse belasting met 
verdiscontering van de belastingfactoren zorgt voor een drukspanning aan de voet van de 
fundering. Doelstelling is om geen tot geringe trekspanningen aan de voet van het schorende 
element toe te laten. Er worden per gekozen variant (hoofdstuk 7) de meest kritieke situaties 
t.a.v. eventuele trekspanningen met elkaar vergeleken, hierbij zullen enkele varianten 
doorslaggevend zijn. In combinatie met de resultaten die bij hoofdstuk 7 zijn gevonden kan 
besloten worden om één beoogde variant verder uit te werken. 
 

Bij de analyse wordt enkel gebruik gemaakt van de direct afsteunende belasting die behoort 
tot de eerste orde berekeningen, er wordt verder geen initiële scheefstand meegenomen in de 
berekening. 
 
Tabel 8.1 Belastingfactoren per belastingcombinatie 

Belastingfactoren 

Belastinggeval Opmerking 
Opleveringsfase Gebruiksfase 

BC 1a BC 1b BC 2a BC 2b BC 3a BC 3b 

Permanent - 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Ver. wind ⊥ kopgevel 1,2 - 1,5 - 1,5 - 

Ver. wind ⊥ zijgevel - 1,2 - 1,5 - 1,5 

Ver. Vloer 
extreem 

vloer 22 - - - - 1,5 1,5 

Ver. Vloer 
momentaan 

vloer 
-2 t/m 21 
ψ=0,5 

- - - - 1,5 1,5 
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8.1.1 Betonkern 

 
Figuur 8.1 Betonkern, directe en aanpendelende belasting 

 

BETONKERN 

Belastingtype 
Avloer Akern 

m2 m2 

Direct 253 34 

Aanpendelend 364 - 

Totaal 617 34 

Tabel 8.2 Verdeling oppervlaktes betonkern 

Permanente belasting 
De wanddikte van de betonkern bestaat uit 0,60 meter beton en zorgt voor een aanzienlijke 
normaalkracht, de wandoppervlakte van de betonkern bedraagt 34 m2 (tabel 8.2). Figuur 8.1 is 
een schematische weergave van een willekeurige verdiepingsvloer waarvan de vloerbelasting 
met plafondafwerking en leidingen direct afdracht vinden op deze betonkern. De rest van de 
permanente vloerbelasting komt pas bij de tweede orde berekening aan bod, maar wordt bij 
deze analyse buiten beschouwing gelaten. De oppervlakte die direct belastingafdracht vindt 
op de betonkern bedraagt 253 m2 (tabel 8.2). 
 

Veranderlijke vloerbelasting 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen extreme vloerbelasting en momentaan veranderlijke 
vloerbelasting. Er wordt geacht dat één vloer extreem is belast en de overige vloeren 
momentaan veranderlijk. Voor kantoorvloeren geldt een momentaanwaarde van 0,5. De 
vloeroppervlakte die direct afgedragen wordt door de betonkern is 253 m2 (tabel 8.2). 
 
Veranderlijke windbelasting 
Er zijn een tweetal windbelastingen die afhankelijk zijn van de windrichting. Voor wind 
loodrecht op de kopgevels geldt een windbelasting van y; repq 33,67= kN/m. Voor wind 

loodrecht op de zijgevels geldt een windbelasting van z; repq 53,65= kN/m Beide 

windbelastingen worden in dit geval volledig afgedragen naar de betonkern. 
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8.1.2 Verbrede betonkern 

 
Figuur 8.2 Verbrede betonkern, directe en aanpendelende belasting 

 

Verbrede betonkern 

Belastingtype 
Avloer Akern 

m2 m2 

Direct 300 24 

Aanpendelend 320 - 

Totaal 620 24 

Tabel 8.3 Verdeling oppervlaktes variant 2 

 

Permanente belasting 
De wanddikte van de verbrede betonkern bestaat uit 0,30 meter beton en zorgt voor een 
aanzienlijke normaalkracht, de wandoppervlakte van de betonkern bedraagt 24 m2 (tabel 8.3). 
Figuur 8.2 is een schematische weergave van een willekeurige verdiepingsvloer waarvan de 
vloerbelasting met plafondafwerking en leidingen direct afdracht vinden op deze betonkern. 
De oppervlakte die direct belastingafdracht vindt op de betonkern bedraagt 300 m2 (tabel 8.3). 
 
Veranderlijke vloerbelasting 
De vloeroppervlakte die direct afgedragen wordt door de betonkern is 300 m2 (tabel 8.3). 
Daarnaast gelden dezelfde uitgangspunten als bij paragraaf 8.1.1. 
 
Veranderlijke windbelasting 
Hiervoor gelden dezelfde uitgangspunten als bij paragraaf 8.1.1. 
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8.1.3 Betonkern met outriggers 
 

 
Figuur 8.3 Betonkern met outriggers, directe en aanpendelende belasting 

 
Tabel 8.4 Verdeling oppervlaktes betonkern met outriggers 

Betonkern met outriggers 

Belastingtype 
Avloer Akern 

m2 m2 

Direct 265 17 

Aanpendelend 360 - 

Totaal 625 17 

 

Permanente belasting 
De wanddikte van de betonkern bestaat uit 0,30 meter beton, daarnaast zijn bovenop de kern 4 
outriggerconstructies bevestigd die een aanspraak doen op de gevelkolommen. De 
normaalkracht op de fundering van de betonkern zal lager zijn, omdat de wanddikte van de 
kern vrij gering is met een betonoppervlakte van 17 m2 (tabel 8.4). Figuur 8.3 is een 
schematische weergave van een willekeurige verdiepingsvloer. De oppervlakte die direct 
belastingafdracht vindt op de betonkern bedraagt 265 m2 (tabel 8.4). 

 
Veranderlijke vloerbelasting 
De vloeroppervlakte die direct afgedragen wordt door de betonkern is 265 m2 (tabel 8.4). 
Daarnaast gelden dezelfde uitgangspunten als in paragraaf 8.1.1. 
 

Veranderlijke windbelasting 
Hiervoor gelden dezelfde uitgangspunten als bij paragraaf 8.1.1, echter zal het moment ten 
gevolge van de horizontale windbelasting op de zijgevel lager zijn op de fundering, omdat een 
deel van het moment wordt ondervangen door de momentenarm van de externe 
gevelkolommen. 
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8.1.4 Verbreed X-verband met betonkern 

In voorgaande berekeningen voor deze variant is alleen rekening gehouden met de stalen X-
verbanden in de voor- en achtergevel, echter voor wind op de zijgevels kan de betonkern in 
het midden van het gebouw eveneens meedoen in de stabiliteit. Immers is de betonkern nodig 
voor de invulling van vluchttrappen, liften, sanitaire voorzieningen en voor de stabiliteit om 
de y-as (figuur 8.4). 

 
Figuur 8.4 Verbreed X-verband met betonkern, directe en aanpendelende belasting 

 

De vloer dient als een schijf te werken, daarom wordt ervan uitgegaan dat de stijfheid van de 
vloer op oneindig kan worden aangenomen. Afhankelijk van de stijfheden van de kern en de 
vakwerken is de verdeling van de windbelasting naar grootte van de stijfheden. De 
buigstijfheden van de individuele stabiliteitselementen zijn bekend en de horizontale 
windbelastingen die erop aangrijpen eveneens. Dat betekent dat er een veerstijfheid kan 
worden bepaald uit deze gegevens. 
 

Voor de betonkern met een wanddikte van 0,30 meter geldt, uitgaande van een conservatieve 
aanname voor de elasticiteitsmodulus van betonkwaliteit B65. 

zI 75=  m4 
6

bE 21,67 10= ⋅  kN/m2 
6EI 1625,25 10= ⋅  kNm2

 

 

Verder gelden de aangenomen dimensies bij de conclusies het verbrede X-verband.  
zI 12,38=  m4

 
6

stE 210 10= ⋅  kN/m2
 

6EI 2599,44 10= ⋅  kNm2
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De horizontale windbelasting op de gevel bedraagt 
z; repq 53,67=  kN/m 

De verbrede X-verbanden zijn onder een hoek van 25� geplaatst, dat betekent dat de 

windbelasting evenwijdig aan de gevelvakwerken z; rep

53,67
q 59,2

cos25
′ = =

�

kN/m bedraagt. De 

hoogte van de stabiliteitselementen bedragen in alle gevallen 79,2 meter, we kunnen een 
equivalente puntlast aanbrengen aan de top van het gebouw. 
 

Voor de betonkern geldt: z; repF 53,67 79,2 4250= ⋅ = kN 

Voor één van de gevelvakwerken geldt: z; repF 59,2 79,2 4688′ = ⋅ =  kN 
 

De veerstijfheden kunnen worden bepaald uit tabel 8.5 en 8.6. 
 

Tabel 8.5 Afleiding veerstijfheden X-verbanden met betonkern 

Stabiliteits- 
element 

z; repF of z; repF′  EI  

3
z; rep

z

F l
U

3 EI

⋅
=

⋅
of

3
z; rep

z

F l
U

3 EI

′ ⋅
′ =

⋅
 

z; rep

z

z

F
k

u
= of

z; rep

z

z

F
k

u

′
′ =

′
 

kN x106 kNm2 m kN/m 

Betonkern 4250 1625 0,433 9815 

X-verband 
voorgevel 

4688 2600 0,300 15626 

X-verband 
achtergevel 

4688 2600 0,300 15626 

 
Tabel 8.6 Veerstijfheden X-verbanden met betonkern 

Stabiliteits- 
element 

z; repk′  z; repk  nk  

kN/m kN/m kN/m 

Betonkern - 9815 2k = 9815 

Vakwerk 
voorgevel 

15626 14162 3k = 14162 

Vakwerk 
achtergevel 

15626 14162 1k = 14162 

 

Bij navolgende analyses wordt aangenomen dat de volledige windbelasting wordt afgedragen 
verdeeld over de twee X-verbanden en de betonkern. 
 
Permanente belasting 
Figuur 8.4 is een schematische weergave van een willekeurige verdiepingsvloer. De 
oppervlakte die direct belastingafdracht vindt op de betonkern bedraagt 262 m2 (tabel 8.7). 
Om de permanente belasting inzichtelijk te maken wordt aangenomen dat per verdieping 1 
horizontale HEM 300 balk aanwezig is. Verder wordt aangenomen dat er 2 verticale 
buiselementen Ø711 / 60 met elk een lengte van 3,3 meter aanwezig zijn en 1 diagonaal Ø508 
/ 20 met een aangenomen lengte van 12,5 meter. In tabel 8.8 is een overzicht gegeven van de 
gewichten per verdieping afkomstig uit het eigen gewicht van het X-verband. Daarnaast 
gelden ook de permanente belastingen uit de afsteunende vloeren op de X-verbanden (tabel 
8.7).  

Tabel 8.7 Verdeling oppervlaktes X-verbanden en betonkern 

Gevelvakwerken en betonkern (wind van links / rechts) 

Belastingtype 

Betonkern 
Gevelvakwerk 

voorzijde 
Gevelvakwerk 

achterzijde 

Avloer;kern Akern Avloer;vakwerk;vz Avloer;vakwerk;az 

m2 m2 m2 m2 

Direct 262 17 66 60 

Aanpendelend 176 - 45 41 

Totaal 438 17 111 101 
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Tabel 8.8 Eigen gewicht X-verbanden per verdieping. 

Vakwerkdeel 
Profieleigenschappen 

Aantal / verd 
Elementlengte Gewicht / verd 

Profieltype kN/m1 m kN 

Horizontaal HEM 300 2,42 1 15,86 38,38 

Verticaal Ø711 / 60 9,64 2 3,30 63,63 

Diagonaal Ø508 / 20 2,41 1 12,50 30,13 

Totaal / verd  132,14 

 
 

Veranderlijke vloerbelasting 

De vloeroppervlakte die direct afgedragen wordt door de betonkern is 262 m2 (tabel 8.7). 
Daarnaast gelden dezelfde uitgangspunten als in paragraaf 8.1.1. Voor de vloeroppervlaktes 
die in rekening gebracht moeten worden voor de veranderlijke vloerbelastingen geldt tabel 
8.7. 
 

Veranderlijke windbelasting 

Deze analyse houdt rekening met de afdracht van de windbelasting verdeeld over twee X-
verbanden en een betonkern in het midden van het gebouw. De X-verbanden zijn onder een 
hoek van 25 graden geplaatst, waardoor de horizontale belasting iets hoger uitvalt. De 
representatieve windbelasting voor oostelijke of westelijke wind bedraagt 

53,67
1,42

37,8
= kN/m2. Er is bij de bepaling van de horizontale windbelasting uitgegaan van een 

gevelbreedte van 37,8 meter, echter wordt bij deze plattegrond een breedte van 27 meter 

gehanteerd. Dat betekent dat de vergrotingsfactor
37,8

1,40
27

= wordt, dus de in rekening te 

brengen belasting per vierkante meter wordt nu 1,42 1,40 1,988⋅ =  kN/m2. Bij een hoogte van 

79,2 meter wordt per strekkende meter breedte van het gebouw een belasting afgedragen naar 
de stabiliteitselementen van 1,988 79,2 157,45⋅ = kN/m1.  

 

Figuur 8.5 geeft een overzicht van deze windbelasting met daarbij de veerstijfheden per 
stabiliteitselement, hieruit kan vervolgens de reactiekracht bepaald worden. Deze 
reactiekracht vormt bij de onderzochte configuratie de daadwerkelijke representatieve 
windbelasting per stabiliteitselement. 
 

Uit de berekening (bijlage 14) is gebleken dat per stabiliteitselement een horizontale 
windbelasting zal optreden die in tabel 8.9 is af te lezen. 
 

Tabel 8.9 Windbelasting per stabiliteitselement. 

Stabiliteitselement 
z; repq  

kN/m 

Betonkern 33,83 

X-verband voorzijde 12,87 

X-verband achterzijde 9,01 

Totaal 55,71 



Afstudeerverslag  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 

 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e bouwkunde 

Constructief Ontwerpen 

100

 
Figuur 8.5 X-verbanden en betonkern, veerstijfheden en belasting. 

8.2 Resultaten 

De uitkomsten van de analyses worden in navolgende paragrafen per variant belicht. 

8.2.1 Betonkern 

De variant is opgebouwd uit een betonkern die voor de hoofdrichtingen van de windbelasting 
de krachten afdraagt naar de fundering. De aanzienlijke wanddikte van 0,60 meter zorgt 
ervoor dat er meer spreiding is van de totale verticale en horizontale belasting. De betonkern 
wordt opgetrokken uit een C53/65 betonsterkteklasse met een geringe opneembare 
trekspanning fb

[8-1] van 2,15 N/mm2. Tabel 8.10 en figuur 8.6 bieden inzicht in de optredende 
trekspanning direct boven de fundering, hieruit is af te leiden dat er een trekspanning optreed 
van 2,47 N/mm2. Dit zou betekenen dat er een kleine hoeveelheid wapening noodzakelijk is 
om de trekspanningen te kunnen ondervangen. 
 

Tabel 8.10 Spanningstabel betonkern 

Betonkern 

Vloernummer 
Hoogte 

BC1a BC1b BC2a BC2b BC3a BC3b 

σs;d σs;d σs;d σs;d σs;d σs;d 

m N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 

22 79,2 0,03 0,03 0,03 0,03 0,07 0,07 

21 75,9 0,14 0,13 0,14 0,13 0,19 0,18 

20 72,6 0,23 0,22 0,23 0,21 0,30 0,28 

19 69,3 0,33 0,29 0,32 0,27 0,41 0,35 

18 66,0 0,42 0,34 0,41 0,31 0,51 0,41 

17 62,7 0,50 0,38 0,49 0,34 0,61 0,46 

16 59,4 0,58 0,41 0,56 0,35 0,70 0,48 

15 56,1 0,66 0,43 0,63 0,34 0,78 0,49 

14 52,8 0,73 0,43 0,70 0,31 0,87 0,48 

13 49,5 0,80 0,41 0,76 0,27 0,94 0,46 

12 46,2 0,86 0,38 0,81 0,21 1,01 0,41 

11 42,9 0,92 0,34 0,86 0,13 1,08 0,35 

10 39,6 0,98 0,29 0,90 0,04 1,14 0,27 

9 36,3 1,03 0,22 0,94 -0,08 1,19 0,17 

8 33,0 1,08 0,13 0,97 -0,21 1,24 0,06 

7 29,7 1,12 0,04 1,00 -0,35 1,28 -0,07 

6 26,4 1,16 -0,07 1,02 -0,52 1,32 -0,22 

5 23,1 1,19 -0,20 1,03 -0,70 1,35 -0,38 

4 19,8 1,22 -0,34 1,04 -0,90 1,38 -0,57 

3 16,5 1,24 -0,49 1,05 -1,12 1,40 -0,77 

2 13,2 1,26 -0,66 1,05 -1,35 1,41 -0,99 

1 9,9 1,28 -0,84 1,04 -1,61 1,42 -1,22 

0 6,6 1,29 -1,03 1,03 -1,88 1,43 -1,47 

-1 3,3 1,30 -1,24 1,01 -2,16 1,43 -1,75 

-2 0,0 1,30 -1,47 0,99 -2,47 1,42 -2,03 

Fundering 1,30 -1,47 0,99 -2,47 1,42 -2,03 
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Figuur 8.6 Spanningsgrafiek betonkern 

8.2.2 Verbrede betonkern 

Net als bij de betonkern dienen de windbelastingen voor de hoofdrichtingen volledig 
afgedragen te worden naar de fundering door de verbrede betonkern. De relatief slanke 
wanddikte van 0,30 meter zorgt ervoor dat alle benodigde installaties en ruimtes voldoende 
plaats behouden. De aanlegbreedte van de fundering onder deze verbrede betonkern dient 
groter uitgevoerd te worden dan bij de betonkern, waardoor het mogelijk wordt om een groter 
tegenwerkend moment te realiseren. De verbrede betonkern wordt eveneens uitgevoerd met 
betonsterkteklasse C53/65 ( bf 2,15= N/mm2). Tabel 8.11 en figuur 8.7 bieden inzicht in de 

spanningen direct boven de fundering, hieruit is af te leiden dat er een maximum trekspanning 
optreed van 2,01 N/mm2. Dit zou betekenen dat alleen praktische wapening nodig is. 
 

Tabel 8.11 Spanningstabel verbrede betonkern. 

Verbrede betonkern 

Vloernummer 
Hoogte 

BC1a BC1b BC2a BC2b BC3a BC3b 

σs;d σs;d σs;d σs;d σs;d σs;d 

m N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 

22 79,2 0,06 0,06 0,06 0,06 0,11 0,11 

21 75,9 0,18 0,18 0,18 0,17 0,26 0,26 

20 72,6 0,30 0,28 0,30 0,28 0,41 0,39 

19 69,3 0,41 0,37 0,40 0,36 0,55 0,50 

18 66,0 0,52 0,45 0,51 0,42 0,67 0,59 

17 62,7 0,62 0,52 0,60 0,47 0,80 0,67 

16 59,4 0,71 0,57 0,69 0,50 0,91 0,73 

15 56,1 0,80 0,60 0,76 0,51 1,02 0,77 

14 52,8 0,88 0,62 0,83 0,51 1,12 0,79 

13 49,5 0,96 0,63 0,90 0,48 1,21 0,79 

12 46,2 1,03 0,62 0,95 0,44 1,29 0,78 

11 42,9 1,09 0,60 1,00 0,38 1,37 0,75 

10 39,6 1,15 0,56 1,04 0,30 1,44 0,70 

9 36,3 1,20 0,51 1,08 0,21 1,50 0,63 

8 33,0 1,25 0,45 1,10 0,10 1,55 0,55 

7 29,7 1,29 0,37 1,12 -0,03 1,60 0,44 

6 26,4 1,32 0,27 1,13 -0,18 1,64 0,32 

5 23,1 1,35 0,17 1,13 -0,35 1,67 0,19 

4 19,8 1,37 0,04 1,13 -0,53 1,69 0,03 

3 16,5 1,39 -0,09 1,11 -0,73 1,71 -0,14 

2 13,2 1,40 -0,24 1,09 -0,95 1,71 -0,33 

1 9,9 1,40 -0,41 1,07 -1,19 1,71 -0,54 

0 6,6 1,40 -0,58 1,03 -1,45 1,71 -0,77 

-1 3,3 1,39 -0,78 0,99 -1,72 1,69 -1,02 

-2 0,0 1,37 -0,98 0,94 -2,01 1,67 -1,28 

Fundering 1,37 -0,98 0,94 -2,01 1,67 -1,28 
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Figuur 8.7 Spanningsgrafiek verbrede betonkern 

8.2.3 Betonkern met outriggers 

De stabiliteit voor wind op de kopgevel wordt volledig verzorgd door de betonkern, 
daarentegen verzorgd een betonkern met een wanddikte van 0,30 meter in combinatie met 4 
outriggers aan de top van het gebouw de stabiliteit voor wind op de langsgevel. Het 
uitgangspunt voor de wanddikte bij het programma van eisen, met name bij de liftstudie blijft 
hierdoor gehandhaafd. Door de outriggerconstructies worden de externe kolommen op druk 
dan wel trek belast en creeren hierdoor een momentenarm die gunstig werkt op het 
uiteindelijke funderingsmoment. Het verdient wel aandacht om de overgang van outrigger 
naar de betonkern dusdanig uit te voeren dat krachten fatsoenlijk ingeleid kunnen worden, 
tevens kan het noodzakelijk zijn om wapening aan te brengen ter plaatse van de hoogste 
verdiepingen, omdat hier trekbelasting op de betonkern kan ontstaan.. De betonkern met 
outriggers wordt net als bij de vorige varianten uitgevoerd in C53/65. Tabel 8.12 en figuur 8.8 
bieden inzicht in de spanningen direct boven de fundering en ter plaatse van de hogere 
verdiepingen, hieruit is af te leiden dat er een maximum trekspanning bij de fundering optreed 
van 3,63 N/mm2. Verder is er bij vloernummer 22 af te lezen dat er een trekspanning van 2,43 
N/mm2 kan optreden, ook deze spanning dient middels wapening ondervangen worden. 
Kortom het toepassen van een hoog wapeningspercentage is onontbeerlijk bij deze variant. 
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Tabel 8.12 Spanningstabel betonkern met outriggers 

Betonkern met outriggers 

Vloernummer 
Hoogte 

BC1a BC1b BC2a BC2b BC3a BC3b 

σs;d σs;d σs;d σs;d σs;d σs;d 

m N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 

22 79,2 0,07 -1,93 0,07 -2,43 0,14 -2,36 

21 75,9 0,21 -1,77 0,21 -2,27 0,31 -2,17 

20 72,6 0,34 -1,59 0,33 -2,08 0,47 -1,94 

19 69,3 0,46 -1,39 0,45 -1,86 0,62 -1,68 

18 66,0 0,57 -1,15 0,55 -1,60 0,76 -1,39 

17 62,7 0,67 -0,89 0,64 -1,31 0,89 -1,06 

16 59,4 0,77 -0,60 0,73 -0,98 1,01 -0,70 

15 56,1 0,85 -0,29 0,80 -0,62 1,12 -0,31 

14 52,8 0,93 0,05 0,86 -0,23 1,21 0,12 

13 49,5 1,00 0,42 0,91 0,19 1,30 0,58 

12 46,2 1,06 0,82 0,95 0,65 1,37 1,07 

11 42,9 1,11 1,24 0,98 1,14 1,44 1,60 

10 39,6 1,15 1,69 1,00 1,67 1,49 2,16 

9 36,3 1,19 1,66 1,01 1,59 1,54 2,12 

8 33,0 1,22 1,44 1,01 1,28 1,57 1,85 

7 29,7 1,23 1,19 0,99 0,94 1,59 1,54 

6 26,4 1,24 0,92 0,97 0,57 1,60 1,20 

5 23,1 1,24 0,62 0,94 0,16 1,60 0,83 

4 19,8 1,24 0,30 0,89 -0,28 1,59 0,42 

3 16,5 1,22 -0,05 0,84 -0,76 1,57 -0,02 

2 13,2 1,20 -0,43 0,77 -1,26 1,54 -0,49 

1 9,9 1,16 -0,84 0,69 -1,81 1,50 -1,00 

0 6,6 1,12 -1,27 0,61 -2,38 1,45 -1,54 

-1 3,3 1,07 -1,73 0,51 -2,99 1,39 -2,11 

-2 0,0 1,01 -2,21 0,40 -3,63 1,31 -2,72 

Fundering 1,01 -2,21 0,40 -3,63 1,31 -2,72 
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Figuur 8.8 Spanningsgrafiek betonkern met outriggers 
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8.2.4 X-verbanden met betonkern 

De stabiliteit voor wind op de kopgevel wordt volledig verzorgd door een betonkern met een 
wanddikte van 0,30 meter. De stabiliteit voor wind op de langsgevel. Wordt door 3 
stabiliteitselementen ondervangen, namelijk de betonkern in het midden van het gebouw en 
daarnaast een X-verband in beide kopgevels. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de 
verdiepingsvloer als een volledige schijf kunnen fungeren en de horizontale krachten verdelen 
naar de stabiliteitselementen. Door deze opzet worden de funderingsmomenten meer 
verdeeld. De betonkern wordt uitgevoerd met betonsterkteklasse C53/65. In navolgende 
paragrafen worden een onderverdeling gemaakt naar de spanningen die per stabiliteitselement 
kunnen optreden. 
 
Betonkern 
Tabel 8.13 en figuur 8.9 bieden inzicht in de spanningen direct boven de fundering, hieruit is 
af te leiden dat er een maximum trekspanning bij de fundering optreed van 2,60 N/mm2. Door 
deze hogere trekspanning dan toegestaan (2,15 N/mm2), is het noodzakelijk om voor ongeveer 
0,45 N/mm2 aan wapening aan te brengen. 
 
Tabel 8.13 Spanningstabel betonkern 

Betonkern 

Vloernummer 
Hoogte 

BC1a BC1b BC2a BC2b BC3a BC3b 

σs;d σs;d σs;d σs;d σs;d σs;d 

m N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 

22 79,2 0,07 0,07 0,07 0,07 0,14 0,14 

21 75,9 0,21 0,20 0,20 0,20 0,31 0,30 

20 72,6 0,33 0,32 0,33 0,31 0,47 0,45 

19 69,3 0,45 0,42 0,44 0,40 0,62 0,57 

18 66,0 0,56 0,50 0,55 0,46 0,75 0,67 

17 62,7 0,67 0,56 0,64 0,51 0,88 0,75 

16 59,4 0,76 0,61 0,72 0,54 1,00 0,81 

15 56,1 0,85 0,64 0,79 0,54 1,11 0,85 

14 52,8 0,92 0,66 0,85 0,52 1,20 0,87 

13 49,5 0,99 0,65 0,90 0,48 1,29 0,87 

12 46,2 1,05 0,64 0,94 0,43 1,36 0,84 

11 42,9 1,10 0,60 0,97 0,35 1,42 0,80 

10 39,6 1,14 0,55 0,99 0,24 1,48 0,73 

9 36,3 1,18 0,48 1,00 0,12 1,52 0,64 

8 33,0 1,20 0,39 1,00 -0,02 1,55 0,54 

7 29,7 1,22 0,29 0,98 -0,18 1,57 0,41 

6 26,4 1,23 0,17 0,96 -0,37 1,58 0,26 

5 23,1 1,23 0,03 0,92 -0,57 1,58 0,08 

4 19,8 1,22 -0,12 0,88 -0,80 1,57 -0,11 

3 16,5 1,21 -0,29 0,82 -1,05 1,55 -0,32 

2 13,2 1,18 -0,48 0,75 -1,32 1,52 -0,55 

1 9,9 1,15 -0,68 0,68 -1,61 1,47 -0,81 

0 6,6 1,10 -0,90 0,59 -1,92 1,42 -1,09 

-1 3,3 1,05 -1,14 0,49 -2,25 1,36 -1,38 

-2 0,0 0,99 -1,39 0,38 -2,60 1,28 -1,70 

Fundering 0,99 -1,39 0,38 -2,60 1,28 -1,70 
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Figuur 8.9 Spanningsgrafiek betonkern 

 

 
X-verband voorzijde 
Tabel 8.14 en figuur 8.10 bieden inzicht in de spanningen direct boven de fundering, hieruit is 
af te leiden dat er geen trekspanning bij de fundering optreed, alleen een maximale 
drukspanning van 88,73 N/mm2. Onderstaande analyse heeft betrekking op gebouw B, 
aangezien bij de spanningsanalyse nog geen rekening is gehouden met de uitkraging. Door 
toepassing van een staalkwaliteit van S235 is er nog voldoende restcapaciteit voor het 
ondervangen van de bijkomende spanningen ten gevolge van het buigende moment ten 
gevolge van de uitkraging en eventueel tweede orde. 
 

Tabel 8.14 Spanningstabel gevelvakwerk voorzijde 

Variant 8 (gevelvakwerk voorzijde) 

Vloernummer 
Hoogte 

BC1b BC2b BC3b 

σs;d σs;d σs;d 

m N/mm2 N/mm2 N/mm2 

22 79,2 1,21 1,21 2,42 

21 75,9 2,95 2,96 4,77 

20 72,6 4,77 4,82 7,24 

19 69,3 6,68 6,78 9,81 

18 66,0 8,68 8,85 12,48 

17 62,7 10,76 11,03 15,27 

16 59,4 12,93 13,32 18,16 

15 56,1 15,19 15,72 21,17 

14 52,8 17,53 18,22 24,28 

13 49,5 19,96 20,84 27,49 

12 46,2 22,48 23,56 30,82 

11 42,9 25,08 26,39 34,25 

10 39,6 27,77 29,32 37,80 

9 36,3 30,54 32,37 41,45 

8 33,0 33,41 35,52 45,20 

7 29,7 36,35 38,78 49,07 

6 26,4 39,39 42,15 53,04 

5 23,1 42,51 45,63 57,13 

4 19,8 45,72 49,22 61,32 

3 16,5 49,01 52,91 65,61 

2 13,2 52,39 56,71 70,02 

1 9,9 55,85 60,62 74,54 

0 6,6 59,41 64,64 79,16 

-1 3,3 63,05 68,76 83,89 

-2 0,0 66,77 72,99 88,73 

Fundering 66,77 72,99 88,73 
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Figuur 8.10 Spanningsgrafiek X-verband voorzijde 
 

X-verband achterzijde 
Tabel 8.15 en figuur 8.11 bieden inzicht in de spanningen direct boven de fundering, hieruit is 
af te leiden dat er geen trekspanning bij de fundering optreed, alleen een maximale 
drukspanning van 75,22 N/mm2. Net als bij het X-verband aan de voorzijde heeft deze 
analyse alleen betrekking op gebouw B, aangezien bij de spanningsanalyse nog geen rekening 
is gehouden met de uitkraging. Toch is er voldoende restcapaciteit voor de spanningen ten 
gevolge van uitkraging en eventueel tweede orde. 

 
Tabel 8.15 Spanningstabel gevelvakwerk achterzijde 

Gevelvakwerk achterzijde 

Vloernummer 
Hoogte 

BC1b BC2b BC3b 

σs;d σs;d σs;d 

m N/mm2 N/mm2 N/mm2 

22 79,2 1,10 1,10 2,20 

21 75,9 2,72 2,72 4,37 

20 72,6 4,39 4,42 6,62 

19 69,3 6,13 6,19 8,95 

18 66,0 7,92 8,04 11,34 

17 62,7 9,78 9,97 13,82 

16 59,4 11,70 11,97 16,37 

15 56,1 13,68 14,05 19,00 

14 52,8 15,71 16,20 21,70 

13 49,5 17,81 18,43 24,48 

12 46,2 19,97 20,73 27,33 

11 42,9 22,19 23,11 30,26 

10 39,6 24,47 25,56 33,26 

9 36,3 26,81 28,09 36,34 

8 33,0 29,22 30,70 39,50 

7 29,7 31,68 33,38 42,73 

6 26,4 34,20 36,14 46,04 

5 23,1 36,78 38,97 49,42 

4 19,8 39,43 41,88 52,88 

3 16,5 42,13 44,86 56,41 

2 13,2 44,89 47,92 60,02 

1 9,9 47,72 51,05 63,71 

0 6,6 50,60 54,27 67,47 

-1 3,3 53,55 57,55 71,30 

-2 0,0 56,56 60,91 75,22 

Fundering 56,56 60,91 75,22 
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Figuur 8.11 Spanningsgrafiek X-verband achterzijde 
 

 

8.3 Conclusies 
 
De conclusies hebben enkel betrekking op gebouw B, oftewel het gebouw zonder uitkraging. 
In tabel 8.16 is een overzicht te zien van de optredende spanningen nabij de fundering. Bij de 
X-verbanden in de voor- en achtergevel kan men aflezen dat er alleen drukspanningen 
optreden, dit is te verklaren door de grote afstand tussen de kolommen van de X-verbanden en 
de verdeling van de windbelasting over 3 stabiliteitselementen. De trekspanning bij de 
verbrede betonkern blijft binnen de toelaatbare trekspanning van betonklasse C53/65, maar 
indien het gebouw met uitkraging geanalyseerd wordt zal blijken dat de trekspanning niet 
meer aan deze gestelde eis kan voldoen, immers is het één stabiliteitselement en daar gaat dan 
ook alle belasting naartoe.  
 
Het verschil in drukspanning bij de X-verbanden in de voor- respectievelijk achterzijde is te 
verklaren door het feit dat het zwaartepunt van de betonkern niet volledig in het centrum van 
het gebouw aanwezig is, waardoor het ene X-verband meer horizontale windbelasting te 
verduren krijgt 
 
Tabel 8.16 Totaaloverzicht varianten (trek- en drukspanningen) 

Variant Subvariant 
Trekspanning Drukspanning 

N/mm2 N/mm2 

Betonkern  2,47 1,42 

Verbrede betonkern  2,01 1,67 

Betonkern met outriggers  3,63 1,31 

X-verbanden met betonkern 

Betonkern 2,60 1,28 

X-verband voorzijde 0 88,73 

X-verband achterzijde 0 75,22 

 
Er zal verder worden gerekend bij de analyse in ESA PT 2006 met de X-verbanden en 
betonkern, omdat deze bij de handberekening niet tot trekspanningen heeft geleid en er een 
restcapaciteit in de trekspanning van staalkwaliteit S235 zit. 
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9 Analyse in ESA PT 2006 

9.1 Uitgangspunten 

De X-verbanden met betonkern hebben zowel bij de berekening van de horizontale stijfheid 
als bij de normaal- en buigspanningsverdeling de beste resultaten voor een nadere analyse.  
 
De stabiliteitselementen worden afzonderlijk geanalyseerd, waarbij tevens een uitsplitsing 
wordt gemaakt naar het gebouw met uitkraging. Vervolgens wordt bekeken of er mogelijk 
trek op de fundering komt en of er dimensies van de vakwerkonderdelen aangepast moeten 
worden om de doorbuiging dan wel de spanning te verlagen. Er wordt ook bekeken of er een 
aanzienlijke trekkracht ontstaat op de fundering door toepassing van de uitkraging. 

9.2 Vakwerk in de zijgevel 

Voor het gebouw met de uitkraging (gebouw A) wordt hieronder bekeken welke van 2 
varianten de beste oplossing is om in de zijgevel toe te passen. 

9.2.1 Variant 1 (X-verbanden in de zijgevel)  

Hierbij worden X-verbanden in de zijgevel toegepast die afsteunen op de X-verbanden in de 
kopgevels. Het vakwerk in de zijgevel fungeert als ondersteuning voor de vloeren en 
vloerliggers die hier direct op afsteunen (figuur 9.1). 
 
De X-verbanden strekken zich per segment uit over 4 verdiepingen (figuur 9.1). Als 
uitgangspunt worden de profielen gekozen zoals in tabel 9.1 voor de invoer in ESA. 
 

 
Figuur 9.1 Overzicht vakwerk in de zijgevel 
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Tabel 9.1 Profieltoekenning X-verband in de zijgevel 

Vakwerkonderdeel Profiel 

Bovenrand HEB 450 

Diagonalen HEB 300 

Tussenligger HEB 450 

Onderrand HEB 450 

 
Uitgangspunten voor de berekening 
Voor het gebouw A is in figuur 9.2 te zien welke vloeroppervlakte krachtsafdracht vind aan 
het X-verband. De beoogde vloeroppervlakte per verdieping is in tabel 9.2 terug te vinden. De 
vloeren 4 t/m 22 dragen hun puntlasten over op het X-verband in de zijgevel (figuur 9.1). 

 

 

Tabel 9.2 Verdeling vloerbelasting naar gevelkolom 

Vloerdeel Vloeroppervlakte 

 m2 

Deel A 11,15 

Deel B 26,06 

Deel C 26,06 

Deel D 26,06 

Deel E 26,06 

Deel F 20,37 

Figuur 9.2 Verdeling vloerbelasting naar X-verbanden 
 
Het X-verband in de zijgevel krijgt behoorlijke krachten te verduren. Enerzijds het eigen 
gewicht van het vakwerk, maar daarnaast ook de afsteunende vloeren. 
 
Permanente belasting 
Om de permanente belasting inzichtelijk te maken wordt een splitsing gemaakt naar eigen 
gewicht en de rustende belasting die aangrijpt op het segment van het X-verband. In tabel 9.3 
is een overzicht gegeven van de gewichten van dit vakwerk. Daarnaast gelden ook de 
rustende belastingen uit de afsteunende vloeren op de X-verbanden (tabel 9.4).  
 
Tabel 9.3 Eigen gewicht per segment van het X-verband in de zijgevel 

Vakwerkdeel 
Profieleigenschappen 

Aantal 
Elementlengte Gewicht 

Profieltype kN/m1 m kN 

Bovenrand HEB 450 1,71 1 27 46 

Diagonaal HEB 300 1,17 8 12 112 

Tussenligger HEB 450 1,71 1 27 46 

Onderrand HEB 450 1,71 1 27 46 

Totaal  250 
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 Tabel 9.4 Rustende belasting per verdieping 

Rustende belasting per verdieping 

 Deel A Deel B Deel C Deel D Deel E Deel F 

kN kN kN kN kN kN 

Glazen gevel 13,90 9,80 9,80 9,80 9,80 13,90 

Vloeren 55,75 130,30 130,30 130,30 130,30 101,85 

Totaal 69,65 140,10 140,10 140,10 140,10 115,75 

 
Veranderlijke vloerbelasting 
De veranderlijke vloerbelasting bedraagt q; repP 3,0= kN/m2. De momentaan veranderlijke 

vloerbelasting bedraagt mom; repP 1,5= kN/m2. In tabel 9.5 en 9.6 is een overzicht gegeven van 

deze belastingen per vloerdeel. 
 
Tabel 9.5 Extreem veranderlijke vloerbelasting per verdieping 

Extreem veranderlijke vloerbelasting 

 Deel A Deel B Deel C Deel D Deel E Deel F 

kN kN kN kN kN kN 

Totaal 33,45 78,18 78,18 78,18 78,18 61,11 

 
Tabel 9.6 Momentaan veranderlijke vloerbelasting per verdieping 

Momentaan veranderlijke vloerbelasting 

 Deel A Deel B Deel C Deel D Deel E Deel F 

kN kN kN kN kN kN 

Totaal 16,73 39,09 39,09 39,09 39,09 30,56 

 
De puntlasten op de X-verbanden in de zijgevel zijn aan de hand van voorgaande informatie 
bekend (tabel 9.7 en 9.8). 
 
Tabel 9.7 Puntlasten per X-verband 

Vakwerk 
onderdeel 

Vloer 
nummer 

Belasting per vloerdeel [kN] 

A B C 

Perm Ver Mom Perm Ver Mom Perm Ver Mom 
Bovenrand 22 69,65 33,45 - 140,10 78,18 - 140,10 78,18 - 

Tussenligger 19 69,65 - 16,73 140,10 - 39,09 140,10 - 39,09 

Onderrand 16 69,65 - 16,73 140,10 - 39,09 140,10 - 39,09 

 
Tabel 9.8 Puntlasten per X-verband 

Vakwerk 
onderdeel 

Vloer 
nummer 

Belasting per vloerdeel [kN] 

D E F 

Perm Ver Mom Perm Ver Mom Perm Ver Mom 
Bovenrand 22 140,10 78,18 - 140,10 78,18 - 115,75 61,11 - 

Tussenligger 19 140,10 - 39,09 140,10 - 39,09 115,75 - 30,56 

Onderrand 16 140,10 - 39,09 140,10 - 39,09 115,75 - 30,56 

 
Invoer ESA PT 
Bij de invoer in ESA zijn de belastingfactoren en belastingcombinaties gehanteerd zoals in 
tabel 9.9. De horizontale windbelasting is bij deze analyse buiten beschouwing gelaten. 
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Tabel 9.9 Belastingfactoren vakwerk in de zijgevel. 

Belastingfactoren 

Belastinggeval Opmerking 
Gebruiksfase 

BC 1 BC 2 BC 3 BC 4 

Permanent - 1,35 1,2 1,00 1,0 

Ver. wind ⊥ kopgevel - - - - 

Ver. wind ⊥ zijgevel n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Veranderlijk vloer 
extreem 

vloer 22 - 1,5 - 1,0 

Veranderlijk vloer 
momentaan ψ=0,5 

vloer 
16 t/m 21  

- 1,5 - 1,0 

 

9.2.2 Variant 2 (V-verbanden in de zijgevel)  

Hierbij worden V-verbanden bij gebouw A in de zijgevel toegepast die afsteunen op de X-
verbanden in de kopgevels. Het V-verband in de zijgevel fungeert als ondersteuning voor de 
vloeren en vloerliggers die hier direct op afsteunen (figuur 9.3). 
 
De V-verbanden strekken zich per segment uit over 4 verdiepingen (figuur 9.3). Als 
uitgangspunt worden de profielen gekozen zoals in tabel 9.10 voor de invoer in ESA. 

 
Figuur 9.3 Overzicht V-verband in de zijgevel 

 
Tabel 9.10 Profieltoekenning V-verband in de zijgevel 

Vakwerkonderdeel Profiel 

Bovenrand HEB 450 

Diagonalen HEB 300 

Tussenligger HEB 450 

Onderrand HEB 450 
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Uitgangspunten voor de berekening 
Voor het gebouw met de uitkraging (gebouw A) is in figuur 9.4 te zien welke 
vloeroppervlakte krachtsafdracht vind aan het V-verband. De beoogde vloeroppervlakte per 
verdieping is in tabel 9.11 terug te vinden. De vloeren 16 t/m 22 dragen hun puntlasten over 
naar een segment met V-verbanden in de zijgevel (figuur 9.3). 

 

 
Figuur 9.4 Verdeling vloerbelasting naar V-verbanden 

 

Vloerdeel Vloeroppervlakte 

 m2 

Deel A 11,15 

Deel B 26,06 

Deel C 26,06 

Deel D 26,06 

Deel E 26,06 

Deel F 20,37 

Tabel 9.11 Verdeling vloerbelasting naar V-verbanden 
 
Het V-verband in de zijgevel krijgt behoorlijke krachten te verduren. Enerzijds het eigen 
gewicht van het vakwerk, maar daarnaast ook de afsteunende vloeren. 
 
Permanente belasting 
Om de permanente belasting inzichtelijk te maken wordt een splitsing gemaakt naar eigen 
gewicht en de rustende belasting die aangrijpt op het segment van het V-verband. In tabel 
9.12 is een overzicht gegeven van de gewichten van dit vakwerk. Daarnaast gelden ook de 
rustende belastingen uit de afsteunende vloeren op de V-verbanden (tabel 9.13).  
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Tabel 9.12 Eigen gewicht vakwerk in de zijgevel 

Vakwerkdeel 
Profieleigenschappen 

Aantal 
Elementlengte Gewicht 

Profieltype kN/m1 m kN 

Bovenrand  HEB 450 1,71 1 27 46 

Diagonaal HEB 300 1,17 8 12 112 

Tussenligger HEB 450 1,71 1 27 46 

Onderrand HEB 450 1,71 1 27 46 

Totaal  250 

 
Tabel 9.13 Rustende belasting per verdieping 

Rustende belasting per verdieping 

 Deel A Deel B Deel C Deel D Deel E Deel F 

kN kN kN kN kN kN 

Glazen gevel 13,90 9,80 9,80 9,80 9,80 13,90 

Vloeren 55,75 130,30 130,30 130,30 130,30 101,85 

Totaal 69,65 140,10 140,10 140,10 140,10 115,75 

 
Veranderlijke vloerbelasting 
De veranderlijke vloerbelasting bedraagt q; repP 3,0= kN/m2. De momentaan veranderlijke 

vloerbelasting bedraagt mom; repP 1,5= kN/m2. In tabel 9.14 en 9.15 is een overzicht gegeven van 

deze belastingen per vloerdeel. 
 
Tabel 9.14 Extreem veranderlijke vloerbelasting per verdieping 

Extreem veranderlijke vloerbelasting 

 Deel A Deel B Deel C Deel D Deel E Deel F 

kN kN kN kN kN kN 

Totaal 33,45 78,18 78,18 78,18 78,18 61,11 

 
Tabel 9.15 Momentaan veranderlijke vloerbelasting per verdieping 

Momentaan veranderlijke vloerbelasting 

 Deel A Deel B Deel C Deel D Deel E Deel F 

kN kN kN kN kN kN 

Totaal 16,73 39,09 39,09 39,09 39,09 30,56 

 
De puntlasten op de V-verbanden in de zijgevel zijn aan de hand van voorgaande informatie 
bekend (tabel 9.16 en 9.17). 
 
Tabel 9.16 Puntlasten op het V-verband per verdieping 

Vakwerk 
onderdeel 

Vloer 
nummer 

Belasting per vloerdeel [kN] 

A B C 

Perm Ver Mom Perm Ver Mom Perm Ver Mom 
Bovenrand 22 69,65 33,45 - 140,10 78,18 - 140,10 78,18 - 

Tussenligger 19 69,65 - 16,73 140,10 - 39,09 140,10 - 39,09 

Onderrand 16 69,65 - 16,73 140,10 - 39,09 140,10 - 39,09 

 
Tabel 9.17 Puntlasten op het V-verband per verdieping 

Vakwerk 
onderdeel 

Vloer 
nummer 

Belasting per vloerdeel [kN] 

D E F 

Perm Ver Mom Perm Ver Mom Perm Ver Mom 
Bovenrand 22 140,10 78,18 - 140,10 78,18 - 115,75 61,11 - 

Tussenligger 19 140,10 - 39,09 140,10 - 39,09 115,75 - 30,56 

Onderrand 16 140,10 - 39,09 140,10 - 39,09 115,75 - 30,56 

 

Invoer ESA PT 
Bij de invoer in ESA zijn de belastingfactoren en belastingcombinaties gehanteerd zoals in 
tabel 9.9. De horizontale windbelasting is bij deze analyse buiten beschouwing gelaten. 
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9.2.3 Resultatenanalyse  

De uitvoer (ESA) van het segment gevelvakwerk voor zowel variant 1 als 2 is terug te vinden 
in bijlage 15 respectievelijk 16.  
 
Resultaten variant 1 
 
De boven- en onderranden kunnen bij dit  X-verband uitgevoerd worden met een HEB360 
(S235) profiel, dit is vooral praktisch oogpunt omdat ter plaatse van de opleggingen een 
deugdelijke bout- en lasverbinding gemaakt moet kunnen worden. De relatieve verticale 
knoopverplaatsing blijft beperkt tot maximaal 17,50 mm. Doordat de gevels voor een groot 
gedeelte bestaan uit glas is het aan te bevelen om een vrij beperkte doorbuiging toe te laten. In 
deze situatie is de doorbuiging zelfs nog kleiner dan 1/1000 van de overspanning. 
 
De geringe vervorming is te verklaren door het feit dat de diagonalen relatief stijf zijn 
uitgevoerd en het vakwerkspant ingesloten is tussen de kolommen van het gevelvakwerk in de 
voor- en achtergevel. 
 
De profielen zoals bij het uitgangspunt kunnen naar aanleiding van de analyse slanker 
uitgevoerd worden in tabel 9.18 wordt dit inzichtelijk gemaakt. Uit bijlage 15 blijkt verder dat 
de buig-, trek- en drukspanningen van alle staven ruim binnen het toelaatbare blijven. De kip- 
en knikstabiliteit van de profielen is in alle situaties gewaarborgd. Bij deze variant worden de 
diagonalen in hoofdzaak op trek belast. 
 
Tabel 9.18 Vergelijking uitgangspunten versus analyse ESA PT 

X-verband (variant 1) 

Vakwerkonderdeel Uitgangspunt Analyse ESA PT 
Bovenrand HEB450 HEB360 

Diagonalen HEB300 HEB200 

Onderrand HEB450 HEB360 

 
Resultaten variant 2 
 
De relatieve vervorming van het V-verband blijft in deze situatie beperkt tot maximaal 16,90 
mm. De constructie heeft een vrijwel equivalente stijfheid als bij variant 1. De diagonalen 
komen in deze situatie onder een drukspanning te staan met als negatieve bijkomstigheid het 
gevaar van uitknikken. Uit de uitvoer blijkt dat er geen stabiliteitsprobleem zal optreden, maar 
de diagonalen naderen de unity check grens, namelijk 0,94 [-] bij de knikstabiliteit. De 
drukspanningen zijn ten opzichte van de vorige variant gelijkwaardig, echter bij deze variant 
krijgt men te maken met controle op het gebied van knik- en torsieknikstabiliteit. 
 
De verbindingen worden in deze situatie meer belast op drukkrachten, waardoor de stabiliteit 
van verbindingsonderdelen eveneens gecontroleerd dienen te worden. De toepasbare profielen 
zij equivalent aan de profielen bij variant 1. 
 
Vergelijking variant 1 versus variant 2 
In tabel 9.19 is een overzicht gegeven van de voor- en nadelen bij toepassing van enerzijds 
variant 1 en anderzijds variant 2, waarbij constructieve afwegingen zijn toegepast.  
 
Tabel 9.19 Afweging voor- en nadelen per vakwerktype 

 X-verbanden (variant 1) V-verbanden (variant 2) 

Voordeel Verbindingen en staven hoofdzakelijk 
onder trek 

Geringere doorbuiging 

Nadelen Grotere doorbuiging Diagonalen onder hogere drukspanning 
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9.2.4 Variantkeuze  

Er wordt gekozen voor de X-verbanden in de zijgevel (variant 1). De constructie wordt bij 
deze variant stijf uitgevoerd, spanningen met breuk als gevolg zullen in het glas door 
verhinderde vervorming niet optreden. De verbindingen worden hoofdzakelijk op trek belast, 
dit geldt ook voor de diagonalen en de onderrand. 
 
De resulterende krachten zijn over de volledige hoogte van de zijgevel verspreid over 7 
steunpunten per X-verband (figuur 9.5). 
 

 
Figuur 9.5 Overzicht vakwerk in de zijgevel (variant 1) 

9.2.5 Detaillering 

De analyse met ESA PT geeft een aantal krachten die op de staven kunnen optreden. Aan de 
hand van deze berekende krachten zijn er 2 constructieve details uitgewerkt. In figuur 9.5  
zijn de desbetreffende constructieve knopen zichtbaar. De constructieve details met de 
bijbehorende maatgevende krachten zijn in figuur 9.6 en 9.7 zichtbaar. In tabel 9.20 en 9.21 
zijn alle bijbehorende staafkrachten vermeld. Voor een berekening van de bout- en 
lasverbindingen wordt verwezen naar bijlage 21 en 22.  

 
Tabel 9.20 Staafkrachten op constructief detail 1 

Detail 1 
Staafnummer Reactiekrachten Hoek 

S4 S8 Rx Rz α β 

[kN] [kN] [kN] [kN] [°] [°] 

+1813 0 1021 1795 
56 34 

HEB200 HEB450 - - 

- drukkracht; + trekkracht 
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Tabel 9.21 Staafkrachten op constructief detail 2 

Detail 2 
Staafnummer Hoek 

S4 S6 S9 α β 

[kN] [kN] [kN] [°] [°] 

+1813 -1086 693 
56 34 

HEB200 HEB200 HEB360 

- drukkracht; + trekkracht 

 

 
Figuur 9.6 Constructief detail 1 

 

 
Figuur 9.7 Constructief detail 2 
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9.3 Berekening X-verbanden met betonkern 

Uitgangspunten 
Bij de variantenstudie in hoofdstuk 7 zijn voor gebouw B de verticalen, diagonalen en 
horizontalen voor het verbrede X-verband in de kopgevels globaal gedimensioneerd. De 
globale dimensionering met bijbehorende parameters is af te lezen in tabel 9.22 en 9.23. Deze 
dimensionering was erop gebaseerd dat de stabiliteit om de z-as enkel gerealiseerd zou 
worden door de verbrede X-verbanden in de voor- en achtergevel, echter is uit een latere 
studie gebleken dat de betonkern eveneens mee kan doen voor de stabiliteit om de z-as. 
 
De volledige representatieve windbelasting van rep; windq 53,67= kN/m wordt bij navolgende 

analyses opgenomen door 2 X-verbanden en daarnaast de betonkern, echter staan de X-
verbanden onder een hoek van 25 graden. De werkelijke veranderlijke windbelasting bedraagt 

rep; wind

53,67
q 59,22 60

cos25
= = ≈

�

kN/m.  

 
Tabel 9.22 Dimensies en parameters X-verband 

 
Kolom Diagonaal Balk 

GA EI 

CHS 
Ak 

CHS 
Ad 

HEM 
Ab 

mm2 mm2 mm2 kN kNm2 

X-verband Ø711 / 60 122700 Ø508/20 30660 300 30310 4906816 2599 x 106 

 
Tabel 9.23 Dimensies en parameters betonkern 

 
TWAND IY IZ EIY EIZ GAY GAZ 

m m4 m4 kNm2 kNm2 kN kN 

Betonkern 0,30 434 75 9331x106 1612,5x106 ∞  ∞  

 
Er wordt aangenomen dat de vloeren als volledige schijf fungeren, daarom mag voor de 
vloeren vloerEA = ∞ worden aangenomen. Deze vloeren vormen de schakel tussen het X-
verband in de kopgevels en de betonkern. Deze uitgangspunten en opzet gelden voor zowel 
gebouw A als B (figuur 9.7 en 9.8). Daarnaast wordt per X-verband de helft van de stijfheid 
van de betonkern meegenomen in de analyse. 
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Figuur 9.7 Stabiliteitssystemen voor gebouw A 

 
Figuur 9.8 Stabiliteitssystemen voor gebouw B 
 

De globale dimensies vormen bij de invoer in ESA de basis voor de profieldimensionering, 
waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen gebouw A en gebouw B. Afhankelijk van 
de uitkomsten kan navolgend een wijziging in de profielgrootheden worden uitgevoerd om 
stijfheids- en sterkte-eigenschappen te veranderen. 
 
In de voorgaande paragraaf is bepaald welke puntlasten op het X-verband in de kopgevels 
ontstaan door toepassing van een groot vakwerk in de zijgevel (variant 1). De invloed van 
deze puntlasten op de X-verbanden wordt eveneens bij de analyse in ESA onderzocht, 
uiteraard geldt dit alleen voor gebouw A. 

 
Invoer ESA PT 2006 
Bij de invoer in ESA zijn de belastingfactoren en belastingcombinaties gehanteerd zoals in 
tabel 9.24. voor gebouw B en tabel 9.25 is van toepassing op gebouw A. 

 
Tabel 9.24 Belastingfactoren X-verband gebouw B 

Belastingfactoren 

Belastinggeval Opmerking 
Oplevering Gebruik 

BC 1b BC 2b BC 3b BC 4 BC 5 BC 7 

Permanent - 0,9 0,9 0,9 1,2 1,35 1,0 

Ver. wind ⊥ zijgevel 1,2 1,5 1,5 - n.v.t. 1,0 

Ver. Vloer 
extreem 

vloer 22 - - 1,5 1,5 - 1,0 

Ver. Vloer 
momentaan 

vloer 
-2 t/m 21 
ψ=0,5 

- - 1,5 1,5 - 1,0 
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Tabel 9.25 Belastingfactoren X-verband gebouw A 

Belastingfactoren 

Belastinggeval Opmerking 
Oplevering Gebruik 

BC 1b BC 2b BC 3b BC 4 BC 5 BC 7 

Permanent - 0,9 0,9 0,9 1,2 1,35 1,0 

Ver. wind ⊥ zijgevel 1,2 1,5 1,5 - n.v.t. 1,0 

Ver. Vloer 
extreem 

vloer 22 - - 1,5 1,5 - 1,0 

Ver. Vloer 
momentaan 

vloer 
4 t/m 21 
ψ=0,5 

- - 1,5 1,5 - 1,0 

 
Criteria voor toetsing 
Hieronder is een opsomming gegeven van de meest essentiële toetsingscriteria. Op deze wijze 
is het mogelijk om de onafhankelijk constructies goed met elkaar te kunnen vergelijken. 
 

� Controle van spanningen in de constructie-onderdelen; 
� Controle van de doorbuiging van de totale constructie; 
� Controle op trekspanningen bij ondersteuningen. 
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9.4 Berekening X-verband gebouw B 

Het X-verband in de kopgevels zoals globaal gedimensioneerd als in tabel 9.22 is op deze 
wijze ingevoerd in ESA, waarbij de liggers tussen de diagonalen meedoen in de stabiliteit, dit 
betekent dat er gerekend wordt met een stijvere constructie dan bij de variantenstudie is 
meegenomen. Daarnaast wordt de helft van de stijfheid van de betonkern meegenomen, 
immers neemt de betonkern ook een gedeelte van de horizontale windbelasting over. De in- 
en uitvoergegevens van dit uitgangspunt zijn terug te vinden in bijlage 17. 
 
Resultaten ESA PT 2006 
De maximale relatieve horizontale vervorming van het X-verband aan de top van het gebouw 
blijft beperkt tot 23,2 mm bij belastingcombinatie 7 (FC7, wind van links). Deze relatieve 
geringe doorbuiging is wellicht te verklaren door een overdimensionering van de kolommen 
en diagonalen. Uit de resultaten is tevens af te leiden dat er geen trekkracht aan de basis van 
het X-verband optreed, de maximale drukkracht die voorkomt bedraagt 14427 kN. De 
maximale voorkomende spanning in een balk van het vakwerk bedraagt 375,9 N/mm2. Deze 
waarde overschrijdt de toegestane vloeispanning van 235 N/mm2, dit verdient aandacht bij de 
optimalisatie. Alle bijbehorende extremen zijn af te lezen in tabel 9.26. 
 
Tabel 9.26 Extremen bij uitgangspunt X-verband gebouw B 

Doorbuiging Maximale trek / druk Spanningen 

FC7 Trek Druk Kolom Diagonaal Balk 

mm kN kN Profiel N/mm2 Profiel N/mm2 Profiel N/mm2 

23,2 - 14427 Ø711/60 87,8 Ø508/20 37,9 hem300 375,9 

9.5 Berekening X-verband gebouw A 

De opzet van dit X-verband heeft grote overeenkomsten met het X-verband bij gebouw B, 
echter wordt er een uitkraging gerealiseerd die wordt ondervangen door grote drukstaven per 
3 verdiepingen. Als aanname wordt de drukstaaf gekozen als een rond buisprofiel Ø406,4/20. 
Verder geldt dezelfde profielinvoer als in tabel 9.22. De balken tussen de diagonalen nemen 
in dit geval eveneens krachten voor hun rekening, waardoor het X-verband een stuk stijver 
wordt. De buigstijfheid van de meewerkende betonkern wordt gehalveerd, aangezien in de 
achtergevel eveneens een X-verband aanwezig is en een gedeelte van zijn stabiliteit ontleent 
aan de betonkern. De in- en uitvoergegevens zijn terug te vinden in bijlage 18. 
 
Resultaten ESA PT 2006 
De maximale relatieve horizontale vervorming van het X-verband aan de top van het gebouw 
bedraagt 27,7 mm bij belastingcombinatie 7 (FC7, wind van links). De uitkraging heeft dus 
een geringe invloed op de doorbuiging van het X-verband. De gestelde eis van 79 mm wordt 
echter nog niet overschreden, er zit dus nog wat restcapaciteit in de ontworpen constructie. De 
uitkraging wordt gerealiseerd door een drukstaaf van Ø406,4/20 en een balk HEM 400, de 
tussenliggers bij de uitkraging worden opgebouwd uit HEM 400 profielen. Uit de resultaten is 
tevens af te leiden dat er geen trekkracht aan de basis van het X-verband met uitkraging 
optreed, de maximale drukkracht die voorkomt bedraagt 27603 kN. De maximale 
voorkomende spanning in de balken van het vakwerk bedraagt 350 N/mm2. Deze waarde 
overschrijdt de toegestane vloeispanning van 235 N/mm2, dit verdient aandacht bij de 
optimalisatie. Alle bijbehorende extremen zijn af te lezen in tabel 9.27. 
 
Tabel 9.27 Extremen bij uitgangspunt X-verband gebouw A 

Doorbuiging Maximale trek / druk Spanningen 

FC7 Trek Druk Kolom Diagonaal Balk Tussenliggers 

mm kN kN Profiel N/mm2 Profiel N/mm2 Profiel N/mm2 Profiel N/mm2 

27,7 - 27603 Ø711/60 136,2 Ø508/20 22,9 hem 300 350 hem 300 26,5 
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9.6 Verschillen tussen X-verbanden gebouw A en B 

De verschillen in doorbuiging tussen gebouw A en B zijn terug te vinden in figuur 9.9. De 
doorbuiging bij gebouw A bedroeg 27,7 mm en bij gebouw B 23,2 mm. Het verschil bedraagt 
4,5 mm. 
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 Figuur 9.9 Doorbuigingsverschil tussen gebouw A en B bij uitgangspunt. 

 
Aanbevelingen 
Bij de navolgende optimalisatie wordt getracht deze verschillen op te heffen, door de 
doorbuigingen van beide gebouwen in de buurt van de toelaatbare 79 mm te krijgen. 
Uiteraard dient hierbij rekening gehouden te worden met de toelaatbare spanningen in de 
profielen en wordt er op toegezien dat er geen of weinig trekkracht komt op de fundering van 
het X-verband. In voorgaande analyses zijn de spanningen van sommige profielen buiten de 
gestelde criteria gekomen, bij de optimalisatie wordt hier eveneens op toegezien dat deze 
spanningen binnen de opgestelde kaders blijven. 

9.7 Optimalisatie X-verband gebouw B 

Bij de optimalisatie van het X-verband zijn de volgende aanpassingen gedaan om te komen 
tot een goede functionerende constructie die voldoet aan de opgestelde criteria t.a.v. 
doorbuigingen, trekkrachten en profielspanningen. De resultaten zijn terug te vinden in 
bijlage 19. 
 
Aanpassingen: 

� Profiel vergroten van de balken in het vakwerk; 
� Profiel verkleinen van de diagonalen; 
� Profiel verkleinen van de kolommen; 

 
 
 
 
 



Afstudeerverslag  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 

 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e bouwkunde 

Constructief Ontwerpen 

122

Resultaten ESA PT 2006 
Na aanpassing van de profielen blijkt de relatieve horizontale vervorming aan de top van het 
gebouw 22,1 mm bij fundamentele belastingcombinatie 7 (wind van links). De spanningen in 
de kolommen namen toe door aanpassing van dit profiel, echter is het kolomprofiel veranderd 
naar Ø406,4/60. De diagonalen zijn daarnaast gewijzigd in Ø323,9/30. De balken voldeden 
niet aan de lokale doorbuiging, hiervoor is een HEM 500 profiel gekozen en de tussenliggers 
zijn aangepast naar een HEM 300. De maximale spanning in de tussenliggers bedraagt 36 
N/mm2. Er ontstaat geen trekkracht aan de voet van het X-verband, de maximale drukkracht 
bedraagt 12736 kN. Alle extremen zijn aangegeven in tabel 9.28. 
 
Tabel 9.28 Extremen bij optimalisatie X-verband gebouw B 

Doorbuiging Maximale trek / druk Spanningen 

FC7 Trek Druk Kolom Diagonaal Balk 

mm kN kN Profiel N/mm2 Profiel N/mm2 Profiel N/mm2 

22,1 - 12736 Ø406,4/60 230,4 Ø323,9/30 5,9 Hem500 176,6 

9.8 Optimalisatie X-verband gebouw A 

Bij de optimalisatie van het X-verband met uitkraging zijn de volgende aanpassingen gedaan, 
voor dezelfde criteria als vermeld in paragraaf 9.7. De resultaten zijn terug te vinden in 
bijlage 20. 
 
Aanpassingen: 

� Profiel vergroten van de balken in het vakwerk; 
� Profiel verkleinen van de diagonalen; 
� Profiel verkleinen van de kolommen; 
� Profiel verkleinen van de drukstaaf in de uitkraging. 

 
Resultaten ESA PT 2006 
Na aanpassing van de profielen blijft de relatieve horizontale vervorming aan de top van het 
gebouw 24,9 mm bij fundamentele belastingcombinatie 7 (wind van links). De spanningen in 
de kolommen namen toe door aanpassing van dit profiel, echter is het kolomprofiel veranderd 
naar Ø711/70. De diagonalen van het X-verband zijn gewijzigd in Ø323,9/40 De balken 
voldeden niet aan de lokale doorbuiging, hiervoor is een HEM 550 profiel gekozen en de 
tussenliggers zijn aangepast naar een HEM 300. De uitkraging wordt gerealiseerd door een 
drukstaaf van Ø323,9/40 en een balk HEM 650, de tussenliggers bij de uitkraging worden 
opgebouwd uit HEM 300 profielen. Er ontstaat geen trekkracht aan de voet van het X-
verband, de maximale drukkracht bedraagt 28414 kN. Alle extremen van het X-verband zijn 
aangegeven in tabel 9.29. 
 
Tabel 9.29 Extremen bij optimalisatie X-verband gebouw A 

Doorbuiging 
Maximale  
trek / druk 

Spanningen 

FC7 Trek Druk Kolom Diagonaal Balk Tussenliggers 

mm kN kN Profiel N/mm2 Profiel N/mm2 Profiel N/mm2 Profiel N/mm2 

24,9 - 28414 Ø711/70 235 Ø323,9/40 24,2 hem 550 215,3 hem300 23,5 
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9.9 Eindconclusie 

Bij voorgaande optimalisaties zijn de X-verbanden van zowel gebouw A als B nader 
beschouwd waarbij rekening is gehouden met toelaatbare spanningen, trekkrachten en 
doorbuigingen. Uit de analyses bleek dat hoofdzakelijk de spanningen de meeste invloed 
hadden op de wijzigingen in de dimensionering. De horizontale doorbuigingen bleven over 
het algemeen vrij constant. In figuur 9.10 is een overzicht te zien van de doorbuigingen na de 
profielaanpassingen. Verder bleek er in geen enkele situatie een trekkracht te ontstaan nabij 
de geschematiseerde opleggingen. 
 
De doorbuiging bij gebouw A na optimalisatie bedroeg 22,1 mm en bij gebouw B 24,9 mm. 
Het doorbuigingsverschil bedraagt 2,8 mm. De doorbuigingen blijven ruimschoots voldoen 
aan het gestelde criterium. 
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Figuur 9.7 Doorbuigingsverschil tussen gebouw A en B na optimalisatie. 

 
In tabel 9.30 Is een overzicht te zien van de gedimensioneerde profielen per gebouw. Hieruit 
is af te leiden dat de hoeveelheid staalgebruik bij gebouw A hoger ligt dan bij gebouw B. 
Oorzaak is de toepassing van de uitkraging. In tabel 9.31 is een overzicht te zien van de 
gebruikte profielen bij de uitkraging. 
 
Tabel 9.30 Profielgegevens per gebouw 

X-verband 

Gebouw 

Kolom Diagonaal Balk Tussenligger 

Profiel 
 

Ak Profiel 
 

Ad Profiel 
 

Ab Profiel 
At 

m2 m2 m2 m2 

Gebouw A Ø711/70 0,1410 Ø323,9/40 0,0357 Hem550 0,0354 Hem300 0,0303 

Gebouw B Ø406,4/60 0,0653 Ø323,9/30 0,0277 Hem500 0,0344 Hem300 0,0303 

Toename t.o.v. 
gebouw B 

∆A 0,0757 ∆A 0,0080 ∆A 0,0010 ∆A 0 

% 116% % 29% % 2,9% % 0% 
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Tabel 9.31 Profielgegevens van de uitkraging bij gebouw A 

Uitkraging 

Gebouw 

Kolom Diagonaal Balk Tussenligger 

Profiel 
 

Ak Profiel 
 

Ad Profiel 
 

Ab Profiel 
At 

m2 m2 m2 m2 

Gebouw A Ø406,4/40 0,0461 Ø323,9/40 0,0357 Hem650 0,0374 Hem300 0,0303 

Gebouw B Ø406,4/40 0,0461 n.v.t. n.v.t Hem400 0,0326 Hem400 0,0326 

Toename t.o.v. 
gebouw B 

∆A 0 ∆A n.v.t. ∆A 0,0048 ∆A -0,0023 

% 0% % n.v.t. % 14,7% % -7,1% 

 
Om de uitkraging van gebouw A te kunnen realiseren is een toename van de kolomdoorsnede 
van 116% noodzakelijk om de spanningen in de kolom te beheersen. De diagonaal van het X-
verband neemt 29% in doorsnede toe bij toepassing van gebouw A. 
 
De profilering van de X-verbanden wordt toegepast zoals in tabel 9.30 en 9.31 is vermeld. 
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10 Grondsamenstelling 
 

Uit de studie naar de geologische verkenning langs het A2 tracé te Maastricht[10-1] blijkt dat er 
in de nabijheid van Europaplein een boring heeft plaatsgevonden naar de grondsamenstelling 
op deze plek. In figuur 10.1 is zichtbaar waar zich deze locatie bevind. Deze boring is de 
eerste geweest in een reeks om het verloop van de grondsamenstelling over het gehele A2-
tracé visueel en bruikbaar te maken. 
 

 
Figuur 10.1 Locatie van de boring[10-2] 

 

Boring 1 heeft ertoe bijgedragen om een globaal grondprofiel te kunnen samenstellen en om 
te kunnen bepalen op welke dieptes een bepaalde grondsoort te vinden is. Deze bevindingen 
zijn uiteraard alleen lokaal van toepassing, echter knooppunt Europaplein is in de directe 
nabijheid van deze boring aanwezig. In tabel 10.1 is een overzicht gegeven van de 
grondsoorten die gevonden zijn ter plaatse van boring 1 (Regentesselaan), het overzicht is 
samengesteld door grondonderzoekspecialisten werkzaam bij het A2 projectbureau. 
 
Tabel 10.1 Grondsoorten boring 1[10-3] 

BORING 1, NABIJ REGENTESSELAAN (MAAIVELD 48,43, RD X=178,151; Y=317,326) 

Niveau beneden maaiveld [m] Belangrijke dieptes beneden 
maaiveld [m] 

Omschrijving gevonden 
grondsoort 

3-6 
4,1 Begin van monsterneming 

4,5 Grof grind 50 cm, rode stenen 

6-11,5 nvt 
Okergekleurd grondwater met 
siltdeeltjes 

11,5-12 

11,5 Grijs kalksteen 

11,7 
Grijs kalksteen en stukken 
vuursteen 

12-15 - Grijs kalksteen 

15-18 - 
Vuursteenlaag met af en toe 
grotvorming 

18-21 - Grijs kalksteen 

21-24 21-22 
Moeilijk te doorgronden 
vuursteenbank 

24-27 - Grijs kalksteen 

27-30 - Veel vuursteen 

 

Figuur 10.2 t/m 10.4 laten de grondopbouw zien behorende bij boring 1 op verschillende 
dieptes. De boringen zijn verricht met sonic drilling[10-4]. Deze monsterneming heeft als 
kenmerk dat het een tijdbesparende methode is, waarbij door middel van hoogfrequente 
sonische vibraties, de omgeving rondom de boorbeitel minder weerstand biedt. Daardoor kan 
sneller worden geboord in de dan ontstane materie.  
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Figuur 10.2 geeft een impressie van de grondopbouw van de lagen tussen 12-15 meter, 15-18 
meter en 18-21 meter. In deze lagen komt veel grijs kalksteen voor. Van 12 meter tot 24 
meter beneden maaiveld kan men spreken over de kalksteen van Valkenburg en Gronsveld.  

 

 
Figuur 10.2 Foto boring 1 (diepte 12-21 m) 

 
Figuur 10.3 geeft een impressie van de grondopbouw van de lagen tussen 21-24 meter, 24-27 
meter en 29-30 meter. In deze lagen komt veel grijs kalksteen en vuursteen voor. Vanaf 24 
t/m 30 meter beneden maaiveld kan men spreken van de formatie van Gulpen. 

 

 
Figuur 10.3 Foto boring 1 (diepte 21-30 m) 

 
Figuur 10.4 toont een totaaloverzicht over de dieptes 18-30 meter beneden maaiveld. Men kan 
over de volledige boordiepte spreken van de formatie van Maastricht, echter is deze formatie 
opgedeeld in een drietal subformaties. In tabel 10.2 is af te lezen welke formaties dat zijn. 

 

 
Figuur 10.4 Foto boring 1 (diepte 18-30 m) 
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Tabel 10.2 Subformatie t.p.v. boring 1 

NAP hoogte [m] Diepte – maaiveld [m] Subformatie Typisch 

48-36 0-12 Formatie van Beegden Grindige lagen 

36-21 12-27 
Kalksteen van Gronsveld en 
Valkenburg 

Grofkorrelige kalksteen 

21-0 27-48 Formatie van Gulpen 
Fijnkorrelig grijs 
kalksteen 

 

In figuur 10.5 is zichtbaar hoe het grondprofiel is opgebouwd van het zuidelijke naar het 
noordelijke deel van het A2-tracé. Verder kan men zien op welke diepte de aanlegdiepte van 
de tunnel gaat plaatsvinden ongeveer 9 meter beneden het huidige maaiveld. 
 

 
Figuur 10.5 Bodemprofiel over genomen boringen[10-3]. 
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11 Fundering 

Uit de resultaten van hoofdstuk 10 blijkt dat er vanaf ongeveer 27 meter beneden het huidige 
maaiveld een draagkrachtige laag aanwezig is. Dit betekent dat er een diepe 
funderingsmethode moet worden toegepast om deze draagkrachtige laag te kunnen bereiken. 
 

Verder zijn er geen sonderingsgegevens voorhanden van de beschouwde bouwlocaties, omdat 
er geen concrete bouwplannen zijn voor het realiseren van een poortgebouw. 
 

De bouwlocatie bevindt zich niet aan belendende bebouwing, om die reden wordt 
aangenomen dat er geprefabriceerde betonpalen toegepast zullen worden die met een hei-
installatie tot aan de draagkrachtige laag en wellicht nog iets dieper worden ingeheid.  
 

Door de niet cohesieve samenstelling van de lokale grond en de diversiteit hierin is het voor 
de hand liggend om er vanuit te gaan dat er geen positieve kleef kan optreden bij toepassing 
van de geprefabriceerde betonpalen, immers is de schacht van de geprefabriceerde betonpaal 
vrij glad en kan dus weinig weerstand teweeg brengen. Concreet wil dit zeggen dat alle 
paalbelasting via de paalpunt overgedragen dient te worden naar de onderliggende 
grondlagen. 
 

Er wordt aangenomen dat de draagkrachtige laag zich op een diepte van 30 meter beneden het 
huidige maaiveld zal bevinden. De minimaal benodigde paallengte bedraagt 30 meter. 
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12 Luchtkwaliteit 

12.1 Literatuurstudie 

De verkeersafwikkeling van voornamelijk personenauto’s en vrachtverkeer heeft ertoe geleid 
dat in de loop van de jaren een leefbaarheidsprobleem op de stadstraverse is ontstaan. De 
emissies van hoge concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) door de stad 
Maastricht en als negatieve bijkomstigheid de uitlaatgassen van het verkeer heeft ertoe geleid 
dat de luchtkwaliteit de voorgeschreven normen overschrijd. Natuurlijk ventileren wordt 
afgeraden, omdat verontreinigde lucht het leefgebied binnendringt. Door de traverse verdiept 
aan te brengen door middel van een tunnel elimineer je grotendeels de verontrustende 
luchtkwaliteit langs het tunneltracé, echter ontwikkel je de tunnelmonden als kritieke punten. 
De vervuilde lucht komt bij de tunnelmonden naar buiten toe en zorgt voor een onaangename 
luchtkwaliteit. Door toepassing van roetfilters op auto’s en andere milieuontlastende 
maatregelen van de overheid zullen naar verwachting de emissies sterk terug worden 
gedrongen. Desondanks blijft de luchtkwaliteit slecht als gevolg van de verkeerstoename. 
Onderzoek naar luchtkwaliteit te Maastricht en in het bijzonder de A2 passage geeft inzicht in 
het aantal verkeersdeelnemers per etmaal. De onderzoeken zijn uitgevoerd door TNO 
milieu[12-1] en door Oranjewoud[12-2] respectievelijk bestemd voor de Gemeente Maastricht en 
Rijkswaterstaat Limburg (figuur 12.1 en 12.2). 
 

Gemeten voertuigen op w egvakken per etmaal in 1997 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Wegbenaming

V
o
e
rt

u
ig

e
n
 /
 e

tm
a
a
l

Vrachtverkeer 2500 3300 6600 5800

Personenauto's 18300 37500 41700 36500

Akerst eenweg JF Kennedysingel A2-Europaplein A2-t unnel

 
Figuur 12.1 Gemeten voertuigen op wegvakken per etmaal in 1997[12-1] 

Prognose voertuigen op wegvakken per etmaal in 2020 
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Figuur 12.2 Prognose voertuigen op wegvakken per etmaal in 2020[12-1] 
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Voor de bepaling van de emissiesterkte die invloed heeft op de gebouwen zijn een heleboel 
variabelen die ingevuld moeten worden. De variabelen die invloed hebben op de emissies zijn 
onder te verdelen in toegestane snelheid op een provinciale of nationale weg, voertuigtype, 
brandstoftype en de toegepaste wegverharding. Het TNO-rapport[12-1] hanteert een formule die 
toegepast kan worden wanneer de verkeersintensiteiten en de afbakening tussen vracht- en 
personenvervoer voor de verschillende wegen bekend zijn, echter dient ook bekend te zijn 
wat de gemiddelde emissies zijn per voertuigtype naar concentraties fijn stof (PM10) en 
stikstofdioxide (NO2). Conform statistische gegevens[12-3] is de verdeling van de huidige 
benzine, diesel en LPG personenauto’s in Nederland volgens tabel 12.1. Over de verdeling 
van het vrachtverkeer naar emissies zijn er geen directe gegevens voorhanden die inzicht 
verschaft in een eventuele trend binnen de brandstoftypes en zwaarte van het voertuig. 
 
Tabel 12.1 Verdeling aantal personenauto’s naar brandstoftype voor Nederland[12-3] 

Periode Personenauto’s Benzineauto’s Dieselauto’s LPG-auto’s 

 aantallen aantallen % aantallen % aantallen % 

1-jan-01 6539212 5345717 81,7% 870890 13,3% 322501 4,9% 

1-jan-02 6710602 5468024 81,5% 929838 13,9% 312253 4,7% 

1-jan-03 6854743 5586147 81,5% 978753 14,3% 289277 4,2% 

1-jan-04 6908473 5624177 81,4% 1022069 14,8% 261609 3,8% 

1-jan-05 6991991 5683243 81,3% 1068596 15,3% 238445 3,4% 

1-jan-06 7092293 5740891 80,9% 1117019 15,7% 229685 3,2% 

1-jan-07 7230178 5810798 80,4% 1184300 16,4% 227291 3,1% 

Gemiddelden  81,4%  14,5%  4,0% 

 

Ervan uitgaande dat de trend in de verdeling van brandstoftypes zich voortzet gedurende de 
gebruiksduur van het gebouw, kan worden uitgegaan dat circa 80% van de personenauto’s 
bestaat uit benzinemotoren, 15% uit dieselmotoren en 5% uit LPG motoren. Technologische 
ontwikkelingen kunnen ertoe bijdragen dat de uitstoot per voertuig drastisch omlaag wordt 
gehaald, maar door de verkeerstoename zullen de concentraties in de lucht vrijwel gelijk 
blijven ten opzichte van de huidige situatie. 
 
In figuur 12.3 is te zien dat gebouw A en gebouw B grenzen aan de tunnelmond. De A2 / E25 
is een Nationale en Europese autosnelweg, de huidige toegestane snelheid op deze locatie 
bedraagt 70 km/h. De huidige toegestane snelheid op de A2-traverse bedraagt 50 km/h omdat 
de verkeerslichten het maaskruisende verkeer in goede banen moeten leiden. Na aanleg van 
de A2-tunnel is het de vraag tot welke snelheidscategorie deze tunnel wordt ingedeeld. De 
Akersteenweg (N278) behoort nu tot de categorie 50 km weg, deze toegestane snelheid wordt 
opgevoerd tot 70 km/h op het punt waar de Akersteenweg overgaat naar de John F. 
Kennedysingel (N278), dus op het punt waar in de toekomst het poortgebouw wordt 
gerealiseerd. 

 
Figuur 12.3 Verkeerskundige situatie 
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Het verkeersknooppunt Europaplein zorgt voor een grote verkeersafwikkeling en daarmee 
gepaard gaande voor een negatieve belasting op de luchtkwaliteit. In veel gevallen staat er een 
zuidwesten wind, dit betekent dat het poortgebouw juist te maken krijgt met een hoge mate 
van luchtverontreiniging. Tabellen 12.2 en 12.3 geven inzicht in de toename van de categorie 
verkeersdeelnemers en daarbij de verdeling naar de verschillende wegen. 
 
Tabel 12.2 Verkeerstoename personenauto’s per weg in 2020[12-2] 

Personenauto’s 

Wegbenaming 
1997 Prognose 2020 

Aantallen Aantallen Toename (%) 

Akersteenweg 18300 32000 75% 

JF Kennedysingel 37500 51300 37% 

A2-Europaplein 41700 68000 63% 

A2-tunnel 36500 55300 52% 

 
Tabel 12.3 Verkeerstoename vrachtverkeer per weg in 2020[12-2] 

Vrachtverkeer 

Wegbenaming 
1997 Prognose 2020 

Aantallen Aantallen Toename (%) 

Akersteenweg 2500 2700 8% 

JF Kennedysingel 3300 4000 21% 

A2-Europaplein 6600 23300 253% 

A2-tunnel 5800 23300 302% 

 

Onderzoek naar de luchtkwaliteiten bij toepassing van verschillende varianten, uitgevoerd 
door TNO verschaft inzicht in de problematiek nabij de tunnelmonden, waarbij kritische 
luchtkwaliteiten worden overschreden. Als uitgangsprincipe bij aanvang van het project is 
ervoor gekozen dat in de toekomst een tunnel wordt gebouwd die uitgerust is met 2 x 3 
rijstroken plus een weefvak voor oprijdend en afslaand verkeer. In het Oranjewoud rapport[12-

2] wordt deze variant aangeduid als TT3 variant. Uit studies van TNO blijkt dat bij deze 
variant nabij de tunnelmonden hoge waarden fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) zullen 
ontstaan, figuren 12.4 en 12.5 geven indicaties van deze waarden. 
 

 
Figuur 12.4 Fijnstof  bij tunnelmonden[12-1] 

 
Figuur 11.5 Stikstofdioxide bij tunnelmonden[12-1] 
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12.2 Conclusies / aanbevelingen 

Gezien de prognoses is er in 2020 een aanzienlijke verkeerstoename, het accent ligt met name 
op het vrachtverkeer dat door de tunnel heen gaat rijden. Op dit moment wordt regelmatig de 
A2 traverse gemeden, omdat filevorming onvermijdelijk is. Eén van de doelstellingen van de 
aanleg van de tunnel is te komen tot een fatsoenlijke doorstroming. Het is dan ook niet zo 
verwonderlijk dat hierdoor het vrachtverkeer drastisch zal gaan toenemen.  
 
De aanbeveling bij de ontwikkeling van het poortgebouw is om natuurlijke ventilatie van het 
gebouw te vermijden, maar te kiezen voor mechanische ventilatie. De keuze voor 
mechanische ventilatie neemt eveneens problemen met zich mee, omdat de vraag kan worden 
gesteld waar de schone lucht dan wel vandaan gehaald moet worden. 
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13 Verkeersgeluid 

13.1 Literatuurstudie 

De verkeerstoename bij knooppunt Europaplein leidt tot een hoge geluidsbelasting op de 
gevels van de bestaande en nieuwe gebouwen. Bestaande en nieuwe gebouwen kunnen 
voorzien worden van geluidswerende of geluidsreducerende maatregelen. Een studie naar 
verkeerslawaai dat een onderdeel vormt van het Oranjewoud rapport[13-1] uitgevoerd met 
behulp van geluidssoftware[13-2] schetst een beeld van de geluidsintensiteit nabij de zuidelijke 
tunnelmond. Uit de studie blijkt dat een hoge geluidsbelasting >70 dB(A) ontstaat op de plek 
waar het poortgebouw wordt gerealiseerd (figuur 13.1). 
 

 
Figuur 13.1 Mate van geluidsbelasting bij de tunnelmonden[13-1] 

 

13.2 Criteria geluidsoverlast 

De verwachte geluidsbelasting impliceert dat de gevels van de kantoorgebouwen op een 
dusdanige manier uitgevoerd moeten worden dat ze in staat worden gesteld om de 
karakteristieke geluidswering van 40 dB[13-3] te kunnen realiseren De gevel vormt namelijk de 
scheiding tussen de buitenlucht en het verblijfsgebied.  

13.3 Geluidsoplossingen 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de geluidsoverlast tot een minimum te beperken of 
geheel in te dammen. Er kan worden gedacht aan bronbestrijding of aan maatregelen die je 
integreert bij het gevelontwerp. 
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13.3.1 Geluidsreducerende maatregelen 

Verschillende oplossingen zijn er te bedenken om het geluid bij de bron te bestrijden, Men 
kan denken aan maatregelen binnen de transport- en vervoersector op zichzelf door de vracht- 
en personenauto’s geluidsvriendelijker te maken, het neem niet weg dat oudere modellen 
relatief veel geluid produceren. Naast een dergelijke maatregel kan besloten worden om de 
toegestane snelheid op een bepaald weggedeelte terug te dringen, waardoor de 
geluidsproductie afneemt. Er kan ook worden gekozen voor een asfalttype dat het geluid 
dempt ook wel een stil wegdek[13-4] genaamd, door toepassing van een dergelijk asfalttype 
worden er minder trillingen opgewekt en het asfalt absorbeert deels het geluid. Hierdoor kan 
een geluidsreductie van 10 dB worden behaald. Deze oplossing is een vrij dure maatregel, 
omdat er een speciale techniek gebruikt moet worden om dit asfalt aan te kunnen brengen. 
Als laatste zou men een geluidsscherm of geluidswal kunnen plaatsen. 

13.3.2 Geluidswerende maatregelen 

Dove gevel 

Een dove gevel is een geluidwerende gevel die meestal geen te openen delen heeft. Soms 
worden ramen toegestaan, mits voldoende geluidwerendheid in gesloten toestand. Dergelijke 
gevels worden toegepast in situaties waarin de geluidbelasting op die gevel de toegestane 
ontheffingswaarde overschrijdt[13-5]. 

De consequenties bij toepassing van deze gevel is het feit dat de ruimte aan de buitenzijde 
niet als ‘buitenruimte’ kan worden gecategoriseerd. Ventilatieopeningen zijn niet toegestaan; 
ventilatie zal dus op een andere wijze moeten worden gerealiseerd door toepassing van 
gebalanceerde ventilatie. Gebalanceerde ventilatie houdt in dat de verse lucht (zonder 
verontreinigingen) mechanisch wordt aangezogen en dat tevens in gebalanceerde toestand 
vervuilde lucht van binnen naar buiten wordt afgezogen, hierbij wordt een 
warmteterugwinning vaak toegepast. 

Suskasten 

In de ventilatieopeningen van de gevel kunnen suskasten worden aangebracht eventueel 
gecombineerd met geluidssensoren. Deze geluidssensoren reageren op geluidsinvloeden van 
buitenaf en sluiten de ventilatieopeningen op het moment dat een bepaalde geluidsdrempel 
wordt overschreden. Deze oplossing wordt veel toegepast bij gebouwen die in de nabijheid 
van een luchthaven zijn gelegen, omdat geen continue geluidsoverschrijding plaatsvindt.  

Geluidswerend glas 

Geluidswerend glas is een beglazing met uitstekende geluidsisolerende eigenschappen. De 
beglazing bestaat uit twee ruiten van verschillende dikte en/of samenstelling en eventueel een 
speciale gasvulling in de spouw. 
 
Met behulp van geluidswerend glas kan aan elke situatie, waarin geluidsoverlast een rol 
speelt, het hoofd worden geboden. Door de toepassing van een zorgvuldig samengestelde 
combinatie van glasdikten, spouwbreedte, gasvulling en tussenlagen kan voor elke klasse 
geluidsdemping een glastechnische oplossing worden gevonden. Omdat in geluidswerend 
glas andere glassoorten kunnen worden toegepast hoeven hierbij de andere bouwfysische 
eigenschappen zoals warmte, isolatie, zonbeheersing, veiligheid en beveiliging niet in het 
gedrang te komen. 
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13.4 Conclusies / aanbevelingen 

Bronbestrijding kan tot aannemelijke waarden resulteren. Toepassing van een specifiek 
asfalttype om de geluidsbelasting terug te dringen brengt hoge kosten met zich mee. 
Aanpassingen aan de transport- en vervoersmiddelen is ook geen oplossing, omdat dan 
vrijwel alle voertuigen aanpassingen moeten ondergaan. Het terugdringen van de toegestane 
snelheid op de aangrenzende wegen biedt ook geen oplossing omdat het niet bevorderlijk is 
voor de doorstroming van het verkeer en dit is juist één van de doelstellingen bij de 
realisering van het A2 project. Geluidsschermen en geluidswallen zijn eveneens niet 
doeltreffend, omdat alleen wijken parallel aan de verkeersader een reductie zouden kunnen 
ondervinden van dergelijke maatregelen, hoge gebouwen vallen buiten dit kader en blijven 
dus hinder ondervinden van het geluid. 
 
Gezien de hoge geluidsbelasting op de gevel is een gevel met openingen in de vorm van 
ventilatieopeningen of te openen ramen ten strengste af te raden. Suskasten met 
geluidssensoren voor de bepaling van de geluidsintensiteit zal waarschijnlijk niet 
functioneren, aangezien er een vrijwel continue geluidsbelasting op de gevel aanwezig is. De 
suskasten blijven ofwel altijd open staan of ze staan altijd in gesloten toestand, wanneer de 
marge tussen toelaatbare geluidsbelasting en geluidsoverschrijding te hoog is door 
bijvoorbeeld incidentele piekbelastingen dan kan een suskast met sensoren soelaas bieden. 
Daarnaast wordt door ventilatieopeningen in de gevel of door de mogelijkheid te bieden om 
ramen te openen juist het geluid naar binnen gehaald. 
 
De oplossing voor de geluidswering is te vinden in een volledig gesloten ‘dove’ gevel met 
geluidswerend glas en een gebalanceerd ventilatiesysteem. Deze toepassing is tweeledig, 
enerzijds kan er geen vervuilde lucht de kantoorruimte binnendringen en de gevel vertoont 
geen geluidslekken waardoor een optimale geluidswerendheid ontstaat. 
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14 Gevel 

14.1 Algemeen 

Het gevelontwerp bij utiliteitsbouw is over het algemeen met een bepaalde repetitie, zodanig 
dat het uitvoeringstechnisch weinig tot geen vertraging oplevert voor de bouwsnelheid. In 
veel gevallen worden geprefabriceerde elementen op de bouwplaats aangeleverd die ofwel 
geassembleerd dan wel direct verwerkt worden in het project. De geveltypes die veelvuldig 
bij utilitaire projecten worden toegepast zijn nader bekeken en afgewogen welke criteria 
essentieel zijn bij dit project. 

Bij representatieve projecten fungeert de gevel als visitekaartje voor de daarin gevestigde 
bedrijven of de architect. De esthetica van een gevel wordt in urgente mate bepaald door de 
gevelindeling en de gekozen materialen. Bij kantoren en bedrijfsgebouwen worden vaak 
andere materialen toegepast dan bij de traditionele woningbouw. 

14.2 Uitgangspunten gevel 

Bij de stedenbouwkundige analyse is vastgelegd dat het poortgebouw een transparante 
uitstraling dient te krijgen met een verticale geleding. De gebruikers van de kantoorruimten 
dienen voldoende daglichttoetreding te hebben op hun werkplek, dat betekent dat er geen 
hoge ondoorzichtige borstweringen toegepast mogen worden. De oost- en westzijde van de 
individuele gebouwen biedt uitzicht over de infrastructurele verbinding tussen oost en west, 
door het toepassen van glas kan dit uitzicht worden bewerkstelligd. Er zijn altijd ruimtes waar 
een hoog concentratiegehalte noodzakelijk is, voor deze ruimtes is het ongewenst om een 
open karakter te hebben. Belangrijk is om een afbakening te maken tussen de mate van 
transparantie van binnen naar buiten, maar ook van buiten naar binnen. De gebruiker van de 
kantoorvloer mag rekenen op een hoge mate van flexibiliteit van de gehuurde ruimte, door 
een bepaald stramien toe te kennen aan de gevel ligt de structuur qua plattegrondindeling voor 
een groot gedeelte vast. 

Het poortgebouw heeft een projectlocatie die overmatig belast wordt door geluid en 
verontreinigde lucht, in voorgaande paragraaf is bepaald dat een volledig gesloten ‘dove’ 
gevel met een gebalanceerd ventilatiesysteem de beste oplossing is. 

14.3 Geveltypes 

14.3.1 Passieve gevel 

Hierbij moet worden gedacht aan een traditionele gevel welke in staat is wind, water, vocht, 
kou, warmte, geluid, ongedierte en ongewenste bezoekers te weren. Het interne klimaat kan 
worden beheerst door toepassing van een afgestemd klimaatbeheersingssysteem. Dit 
geveltype bestaat uit een enkelvoudige schil, met daarbij de mogelijkheid om een keuze te 
maken uit zonwerende (isolerende) beglazing (bijvoorbeeld een elementgevel of een gevel 
bestaande uit stijl- en regelwerk). 
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Elementgevel 

De gevel vervult de meeste scheidende en werende functies. De gevel wordt in dit geval 
opgedeeld in elementen die vooraf in de fabriek zijn samengesteld. De gevelelementen 
kunnen worden voorzien van draaiende of vaste delen die op hun beurt weer zijn te voorzien 
van al dan niet isolerende (zonwerende) beglazing (figuur 14.1). Additief kan eventueel een 
zonwering tussen of achter de glaspanelen geplaatst worden. Op de bouwplaats kunnen de 
elementen in één keer gemonteerd worden. De elementen worden onder optimale condities in 
de fabriek vervaardigd, dit voorkomt bouwfouten en verkort de montagetijden op de 
bouwplaats. 

 
Figuur 14.1 Elementgevel[14-1] 

Directe zoninstraling zorgt voor onbehaaglijkheid in de vorm van temperatuurstijgingen. Om 
dit probleem te omzeilen zijn er twee mogelijkheden. Door toepassing van isolerende 
beglazing met een lage zontoetredingsfactor (ZTA) of door zonwering tussen de binnen- en 
buitenbeglazing aan te brengen.  

 
Er kan geen schoorsteenwerking optreden, aangezien er maar één schil aanwezig is. Hierdoor 
dient een gebalanceerd ventilatiesysteem te worden gekozen dat voor de klimaatbeheersing 
zorgt. Er kan op hoger gelegen verdiepingen geen raam worden geopend i.v.m. hogere 
windbelastingen, daarnaast dient de gevel uit oogpunt van brandoverslag, geluidskwaliteit en 
luchtkwaliteit volledig gesloten te zijn. 

 

De gevel is uit één schil opgebouwd, de interne geluidsbelasting kan worden gereduceerd 
door toepassing van geluidswerend glas. Het toepassen van dit glastype heeft geen zin 
wanneer er draaiende delen in de gevel toegelaten worden, aangezien dit leidt tot 
geluidslekken. 

Door een vaste structuur toe te passen in de gevel ontstaat een logisch lijnenspel, hierdoor kan 
de verticaliteit worden benadrukt. De gevel is er tevens toe in staat om afwisseling te bieden 
aan zonwerend of niet zonwerend glas, waardoor de vloeren onzichtbaar achter de gevel 
weggewerkt zouden kunnen worden. 
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Stijl- en regelwerk 

 
Figuur 14.2 Gevel uit stijl- en regelwerk[14-1] 

 
Bij dit gevelsysteem worden eerst doorlopende stijlen en tussenregels geplaatst en op de 
draagconstructie gemonteerd. Vervolgens wordt van buitenaf de beglazing d.m.v. klem- en 
deklijsten geplaatst (figuur 14.2). Er kunnen verschillende glasoppervlakken worden 
gerealiseerd, waardoor een onregelmatige structuur teruggebracht kan worden in het aanzicht. 

 

Er kan gekozen worden voor verschillende glassamenstellingen, enkel- of isolerende 
beglazing. Interne opwarming door zoninstraling kan door glas met een lage ZTA waarde 
worden teruggebracht, afhankelijk van de ruimtes die achter het glas gerealiseerd worden 
(permanente of flexibele werkplekken). De gevelsamenstelling kan gecombineerd worden 
met zonwering of zonwerende beglazing. 

 
Door de keuze voor een gebalanceerd ventilatiesysteem kunnen de juiste condities achter de 
glasconstructie worden gecreëerd. In de zomerperiode kunnen hoge temperaturen worden 
bereikt, terwijl gebruikers van het gebouw dit onwenselijk vinden. Door koele verse lucht in 
de ruimtes te blazen en de warme vervuilde lucht af te voeren kan een behaaglijke conditie 
worden gerealiseerd. In de winterperiode is er juist behoefte aan verwarming van de ruimtes, 
dit kan worden bereikt door warme lucht in te blazen in de ruimte en de vervuilde lucht af te 
voeren via afvoerleidingen. De gevel is te combineren met draaiende delen, maar de vervuilde 
lucht wordt dan naar binnen gehaald.  

 

Een goede interne geluidservaring kan worden bereikt door toepassing van een gesloten gevel 
en toepassing van geluidswerend glas. Door veel massa aan te brengen aan het buitenste 
glaspaneel wordt de gevel minder in trilling gebracht waardoor aan de binnenzijde minder 
geluid kan worden afgestraald naar de binnenlucht. 

De gevel kan een logische dan wel onlogische opbouw krijgen, omdat het stijl- en regelwerk 
op verschillende plekken kan worden aangebracht. De gevel kan ook worden ingericht met 
andere panelen wanneer bepaald constructieve elementen aan het zicht ontrokken moet 
worden. 
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14.3.2 Actieve gevel 

Bij een actieve gevel wordt vóór de traditionele gevel een (meestal glazen) buitenschil 
geplaatst. De spouw tussen gevel en buitenscherm staat in directe of indirecte verbinding met 
de buitenlucht, hierdoor kunnen gunstige eigenschappen ontstaan t.a.v. bouwfysische 
aspecten.  

Tweedehuid façade 

Wanneer een brede (0,2-1,0 m) spouw wordt toegepast tussen een buitenschil (glas) en de 
traditionele gevel is er sprake van een tweede huidfaçade (figuur 14.3). Een atrium valt ook in 
deze categorie, echter met een extreem brede spouw en fungeert als een warmte- en 
geluidsbuffer tussen buiten en binnen. Bij spouwtoepassingen met een breedte tot 0,4 m dient 
de geïsoleerde binnenschil volledig te openen zijn, zodat reiniging van zowel de buitenschil 
als de buitenzijde van de binnenschil mogelijk is. In de meeste gevallen wordt er een spouw 
toegepast met een breedte tussen de 0,4 en 1,0 meter, waardoor de ruimte tussen de binnen- 
en buitenschil beloopbaar wordt voor onderhoud. Het loopvlak wordt dan voorzien van 
verzinkt stalen maasroosters, waardoor er geen belemmering in de spouwwerking ontstaat. 
Het tweede huid principe is in de woningbouw al lang bekend in de vorm van een serre of een 
verglaasd balkon. Ondanks de hoge kosten en het ruimtebeslag wordt de tweede huid gevel 
steeds populairder binnen de utiliteitsbouw.  
 

 
Figuur 14.3 Tweede huidgevel[14-1] 

 

Bij toepassing van een tweede huidgevel wordt de behaaglijkheid aan de binnenzijde van het 
gebouw verhoogd en de benodigde energie om het gebouw te koelen in de zomerperiode blijft 
beperkt, door een langzame acclimatisatie van de warmte aan de binnenzijde. In de 
winterperiode wordt de verbruikte energie om de behaaglijkheid te vergroten aan de 
binnenzijde langer vastgehouden, waardoor dit tot energiebesparingen kan leiden. De 
binnenste schil wordt met dubbel glas uitgevoerd en de buitenste schil met enkel glas. Er kan 
tevens op grote hoogte buitenzonwering worden toegepast, omdat de zonwering zijn 
ophanging heeft in de luchtspouw tussen de buitenste en de binnenste schil. Een tweede 
huidgevel heeft enkel glas aan de buitenzijde. In de gevel achter de tweede huid kan neutraal 
gekleurd isolatieglas worden toegepast. Als zonnewarmte moet worden benut, bij 
geveloriëntaties die niet op een zonrijke omgeving zijn gericht dan kan men het beste HR++ 
glas toepassen met een hoge zontoetredingsfactor (ZTA-waarde). Indien de gevel juist veel 



Afstudeerverslag  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 

 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e bouwkunde 

Constructief Ontwerpen 

140

invloeden van de zon heeft en daardoor intern wordt opgewarmd dan is het juist verstandig 
om HR++ te kiezen met een lagere ZTA-waarde, waardoor de warmteabsorptie afneemt. 

De schoorsteenwerking van de luchtspouw kan tot een hoogte van ongeveer 30 meter worden 
uitgevoerd, na deze hoogte is een compartimentering onontbeerlijk. De lucht stroomt beneden 
in en stroomt aan de bovenzijde uit de spouw. De compartimentering is nodig om 
geluidsoverlast van de verbonden kantoorruimtes in verticale zin tot een minimum te 
beperken en om extreme opwarming van de lucht in de luchtspouw te verkleinen. Er dient wel 
aandacht te worden besteed aan brandoverslag tussen de onderlinge verdiepingen via de 
luchtspouw, omdat zuurstof beneden wordt aangezogen en het vuur juist zou kunnen 
aanwakkeren. 

Door een dubbele schil krijgt het geluid minder kans om geluid van buitenaf via luchtgeluid 
door te geven aan de achterliggende ruimtes. De lucht in de luchtspouw zal allereerst door de 
buitenste schil in trilling moeten worden gebracht om vervolgens de tweede schil in trilling te 
brengen. Door natuurlijke ventilatie aan de onderzijde van de luchtspouw kan luchtgeluid wel 
in de luchtspouw terecht komen. Ruimtes die voorzien zijn van te openen delen kunnen 
overlast ondervinden wanneer zij ramen en / of deuren openen. 

Een tweede huidgevel neemt over het algemeen veel ruimte in beslag, aangezien spouwdiktes 
zijn te realiseren tot 1 meter. Gebruikers van het gebouw kunnen niet direct naar beneden 
kijken, omdat de buitenste schil dit uitzicht enigszins belemmert. Door toepassing van 
zonwering in de luchtspouw kan een ‘levendige’ gevel ontstaan, met veel variatie. Gebruikers 
die geen behoefte hebben aan zonwering laten de zonwering omhoog en andere gebruikers 
wensen dit juist wel. Daarnaast kan ook qua materialisatie een ‘aantrekkelijke’ gevel worden 
gecreëerd.  

Twee voorbeelden van gebouwen die zijn voorzien van een tweedehuid facade zijn de 
Commerzbank in Frankfurt en de Kennedytoren in Eindhoven. 

 

Klimaatgevel 

Bij een meerlaagse glasconstructie met een smalle spouw (100-200 mm), niet in directe 
verbinding met de buitenlucht, spreekt men over een klimaatgevel (figuur 14.4). De gevel 
maakt op een slimme wijze gebruik van daglicht, zonnewarmte en luchtverversing om het 
binnenklimaat op die manier te beheersen. Het buitenblad bestaat uit dubbele beglazing en het 
binnenblad bestaat uit beweegbare delen (enkel glas), gescheiden door een spouw. In de 
spouw hangt een zonwering. Via de spouw wordt de vertreklucht mechanisch afgezogen, 
zodat de warmte-ontwikkeling als gevolg van directe zoninstraling beperkt blijft. In de 
winterperiode kan de toevoerlucht worden voorverwarmd door middel van een 
warmteterugwinning uit de afvoerlucht. Bij klimaatgevels is het ook mogelijk om alleen voor 
de ramen een tweede laag aan te brengen (klimaatramen).  

De buitenste schil is voorzien van isolatieglas. Uit de luchtwarmte van spouwventilatie wordt 
met behulp van continue mechanische ventilatie warmte terug gewonnen. Het is mogelijk om 
zonwering tussen de kleine spouwbreedte aan te brengen, waardoor de zontoetreding 
automatisch dan wel handmatig kan worden geregeld. 
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Figuur 14.4 Klimaatgevel[14-1] 

Door zoninstraling wordt de ruimte achter de gevel opgewarmd, hierdoor kan een luchtgevoel 
ontstaan dat door de gebruikers van het gebouw als onaangenaam wordt ervaren. De directe 
zoninstraling kan gereduceerd worden door een lamelconstructie in de spouw, de helderheid 
van dag- en zonlicht kan tevens hierdoor worden gereguleerd. De zonnewarmte in de 
binnenruimte kan door het openen van de binnenste schil van de klimaatgevel worden 
afgezogen.  

Door toepassing van een automatische regeling kan het comfort aan de binnenzijde optimaal 
worden gemaakt, maar comfort is een persoonlijke factor die het liefst door de gebruiker zelf 
wordt geregeld. Dit geldt ook voor de zontoetredingsregeling. Het hoofddoel van de 
zonwering is de functie als energiescherm en in mindere mate als helderheidsregeling. 

 

Bij klimaatgevels bestaat de mogelijkheid tot het openen van ramen die individueel en per 
werkruimte kan opereren. Door het openen van een raam wordt de complete werking van het 
klimaatbeheersingssysteem enigszins verstoord, wanneer het raam niet te lang openstaat, blijft 
de invloed beperkt. De spouw fungeert als schoorsteen waar schone en koele lucht aan de 
onderzijde wordt ingeblazen en verwarmde en vervuilde lucht aan de bovenzijde mechanisch 
wordt afgezogen. Door mechanische ventilatie kan geen verontreinigde lucht in de 
kantoorruimtes binnendringen. Bij extreme weersomstandigheden hebben simulaties 
aangetoond dat duidelijke energieverliezen optreden. Nadeel van te openen ramen is dat de 
spouwruimte snel vervuild raakt. 

De geluidskwaliteit is vergelijkbaar met een tweede huidgevel, maar door een geringere 
spouwdiepte kan de binnenschil sneller in trilling worden gebracht. Er zijn geen 
ventilatieopeningen die in directe verbinding staan met de buitenlucht, hierdoor kan er geen 
luchtgeluid binnendringen. 

Door toepassing van zonwering en eventueel zonwerende beglazing kan een speels effect 
worden bereikt, op plekken waar gewerkt wordt op een zonnige dag zal sneller gebruik 
worden gemaakt van zonwering dan wanneer het een bewolkte dag is. De gevel is volledig 
gesloten, dat zorgt voor een strakke aanblik. Doordat de binnenste schil vrij dicht op de 
buitenste schil wordt aangebracht kunnen kantoormeubilair en personen van buiten zichtbaar 
zijn. 

Enkele voorbeelden van gebouwen die zijn voorzien van een klimaatgevel zijn, hoofdkantoor 
ABN-AMRO te Amsterdam. Bibliotheek TU Delft en Mercator 1 gebouw te Nijmegen. 
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14.4 Gevelontwerp 

14.4.1 Uitgangspunten 

Normaal gesproken zou door het natuurlijke ventilatieprincipe de schone lucht onderaan het 
gebouw in de luchtspouw worden gehaald en aan de bovenzijde eruit komen. In dit geval is 
het onverstandig om dit te doen met natuurlijke ventilatie, maar liever op mechanische wijze, 
waarbij de toevoeropening onderin het gebouw is aangebracht en de afvoerlucht aan de 
bovenzijde wordt weggezogen. Hierdoor blijft de schoorsteenwerking in takt en kunnen er in 
de binnenste schil toch ramen worden gecreëerd, aangezien er geen verontreinigde lucht kan 
binnenkomen en het geluid eveneens wordt geweerd. 
 

De oost- en westgevel wordt voorzien van een transparante klimaatgevel, omdat hier de 
kantoorruimtes worden gerealiseerd. Er wordt een gevelstramien van 1800 mm gekozen, om 
op die manier de aanzet te geven voor lichte scheidingswanden die met een stramien van 1800 
mm ingedeeld kunnen worden op de plattegrond. De vloeren en verlaagd plafond worden 
weggewerkt achter ondoorzichtig glas, met dezelfde eigenschappen als het transparante 
gedeelte. In de noord- en zuidgevel wordt t.p.v. de vergaderruimtes hetzelfde principe 
toegepast als in de oost- en westgevels. Op begane grond niveau worden facilitaire ruimtes 
gerealiseerd in het hoogbouwgedeelte, de gevel hiervan wordt als een betonnen plint 
uitgevoerd met verschillende daglichttoetredingen.  
 
Op de bovenste verdieping wordt een installatieruimte gerealiseerd, die aan de buitenzijde 
wordt voorzien van een ventilatiewand en esthetische gevelbekleding. Als referentie wordt 
verwezen naar figuur 14.5. 
 

 
Figuur 14.5 Ventilatiewand in de buitengevel[14-2] 

 

De plint, die voorziet in de entree, balie en het bedrijfsrestaurant wordt als gevel transparant 
gehouden. Het dak is voor een gedeelte transparant met glas dat volgens een kikkerprincipe 
wordt vastgezet (figuur 14.6). Om de zon te weren worden aluminium schoepen gebruikt die 
met behulp van een afstandhouder van de gevel worden afgehouden, om op die manier de 
directe zoninstraling te weren. 
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Figuur 14.6 Principe gevel en dakgedeelte van de plint[14-2] 

14.4.2 Gevelontwerp 

De voor- en achtergevel volgen de richting van de voorlangs lopende Kennedysingel en de 
zijgevels volgen de contouren van de A2 (figuur 14.8). De gevel wordt volledig gesloten 
uitgevoerd, waarbij de vervuilde lucht via een klimaatgevel per kantoorzone wordt afgezogen. 
De verse lucht wordt per ruimte toegevoerd via de luchtbehandelingsleidingen in het 
verlaagde plafond.  
 

 
Figuur 14.7 Voorgevel  Figuur 14.8 Perspectief 

 
Figuur 14.9 Oostelijk aanzicht 

 

De visuele verwijzing naar elkaar wordt gerepresenteerd door de bruine gevelgedeeltes die 
spiegelsymmetrie opwekken. Het is geen volledige spiegelsymmetrie, aangezien het 
westelijke gebouw over een uitkraging beschikt (figuur 14.7). De bovenste etage wordt 
ingericht als installatiezone, dit komt tot uitdrukking door rondom op dit niveau een andere 
gevel toe te passen (figuur14.9). De bruine gevel wordt voorzien van trespa platen. De 
klimaatgevel wordt aan de buitenzijde voorzien van geïsoleerde glasplaten met een totale 
dikte van 22 mm, die enerzijds het geluid reduceren en anderzijds de vervuilde lucht 
verdringt. De klimaatgevel wordt vastgehouden met een achterconstructie (IPE-profielen) die 
bevestigd worden aan de gevelliggers. De gevelliggers zijn op hun beurt weer verbonden aan 
de gevelkolommen. 
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15 Plintontwerp 

De plint dient te voorzien in een entree- en horecafunctie, waarin ontvangstbalie, wachtruimte 
en restaurant in zijn verwerkt. Het restaurant dient te voorzien in een capaciteit van 500 
mensen per lunchpauze. De gevels worden opgetrokken uit glas eventueel zonwerend. 
Belemmering bij deze plintzone qua constructieve indeling is de tunnel, er mag niet direct 
worden afgesteund op de tunnelbak i.v.m. mogelijke calamiteiten in de tunnelzone. Aan de 
oostzijde van de ‘plint’ dient een flexibele aansluiting te worden gerealiseerd, waarbij 
horizontale verplaatsing t.g.v. thermische uitzetting mogelijk wordt (dit is de overgang van 
hoogbouw naar laagbouw). Om de gemeenschappelijke ruimte een open karakter te geven 
dienen zou weinig mogelijk verticalen en diagonalen de flexibele indeling van de plint te 
verstoren. De hoofdingang van gebouw A en B geschiedt d.m.v. het ‘plintgebouw’. 

15.1 Uitgangspunten 

15.1.1 Plintmassa 

De ‘plint’ wordt aangebracht aan de achterzijde van gebouw A en zijdelings van gebouw B en 
vormt een functioneel verbindingselement tussen de individuele hoogbouwtorens (figuur 15.1 
en 15.2). Het plintgebouw is gedeeltelijk verscholen achter gebouw A en volgt de gevellijn 
van gebouw B. De ingang wordt aan de achterzijde van gebouw A gesitueerd, omdat de 
geluidsintensiteit en de luchtvervuiling aan deze zijde geringer is. Er ontstaat een bruto 
vloeroppervlakte van 975 m2 inclusief aftrek van de ingangszone. Bij de gevelanalyse is 
gebleken dat er een hoge geluidsintensiteit optreedt op de gevels van de gebouwen, zo ook op 
het plintgebouw. De voor- en achtergevel wordt volledig dicht gehouden met zonwerend glas, 
zonder te openen delen. De luchttoevoer en afvoer geschied met behulp van een gebalanceerd 
ventilatiesysteem. Het plintgebouw ligt in het schaduwbereik van beide hoogbouwtorens en 
wordt mede daardoor als lichtdoorlatend element uitgevoerd. 
 

 
Figuur 15.1 Vooraanzicht plintgebouw 

 

 
Figuur 15.2 Positionering plint 

De ingangszone wordt voorzien van een overdekte fietsenstalling en vormt daarnaast een 
geluids- en temperatuursbuffer tussen buiten en binnen. Tevens vormt dit deel een onderdeel 
van de routing naar gebouw A. In de directe nabijheid van de ingang wordt een overdekte 
opstelplaats voor hulpdiensten ingericht. 
 

15.1.2 Functionele indeling plint 

Er zijn een aantal ruimtes die in direct contact of door middel van een scheidingselement 
invulling dienen te krijgen in het totale plintgebouw. In het programma van eisen (bijlage 6) 
is vastgelegd welke ruimtes dit zijn.  
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Welke ruimtes worden er aangebracht in het plintgebouw 
� Receptie en entree; 
� Bedrijfsrestaurant; 
� Poetsruimte; 
� Serverruimte / helpdesk ICT; 
� Postkamer; 
� Facility management; 
� Meterruimte; 
� Archiefruimte; 
� Camera bewakingsruimte; 
� Voorruimte toiletten; 
� Herentoiletten; 
� Damestoiletten; 
� Reproductieruimte. 

 

15.1.3 Constructieve indeling plint 

Belemmering bij de verticale krachtsafdracht en de ruimtelijke indeling van de ‘plint’ is de 
tunnel die onder de laagbouw doorgaat. In het stramien van het westelijke en het oostelijke 
gebouw is het echter mogelijk om een verticale ondersteuning te maken. De hoge gebouwen 
hebben t.o.v. de laagbouw andere horizontale vervormingen ten gevolge van wind en 
thermische uitzetting en kunnen dus onvoorspelbare spanningen en krachten in de constructie-
elementen teweeg brengen. 
 
Naast horizontale vervormingen kunnen verticale verplaatsingen t.g.v. verticale 
krachtsafdracht evenzeer problemen opleveren. Deze verplaatsingen kunnen veroorzaakt 
worden door ongelijkmatige zettingen van de funderingen. 
 
De stabiliteit van het dakvlak en de gevel kan worden verkregen door aan de entreezijde en 
aan de oostzijde van de laagbouw voorzieningen hiervoor aan te brengen, aangezien er in de 
langsgevel geen stabiliteitsvoorzieningen aangebracht kunnen worden. 
 

15.1.4 Dak  

Voor de dakbekleding van de plint wordt gekozen voor een geïsoleerd stalen daksysteem 
(figuur 15.3). Deze elementen vormen de tertiaire draagconstructie van het plintgebouw. 

 
Figuur 15.3 Geïsoleerd stalen dakpaneel[15-1]. 

 

De dakconstructie is bedoeld ter bescherming van invloeden van buitenaf voor een functie 
van entree- en horecafunctie. Er kunnen zich onder de dakconstructie mensen bevinden, 
vandaar dat er wordt gekozen voor veiligheidsklasse 3. Daarnaast dient de dakconstructie te 
voldoen aan de vigerend brandveiligheidseisen. 
 

Conform de overspanningstabellen van de leverancier[15-1] kan bij toepassing van 
bovenstaande configuratie een paneeldikte toegepast worden van 40/75, echter uitgaande van 
de benodigde Rc-waarde van 2,5 m2K/W wordt er gekozen voor een paneel 60/95 met een 
PUR isolatiekern en een gesloten celstructuur en een bijbehorende Rc-waarde van 3,0 
m2K/W. De werkende breedte van het element bedraagt 1 meter.  
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15.1.5 Dakliggers 

Voor de dakliggers worden stalen liggers toegepast met een h.o.h afstand 3,3 meter en een 
overspanning van 5,4 meter. De dakliggers fungeren als secundaire draagconstructie en 
worden met een geraveelde verbinding aangebracht tussen de bovenrand van de 
hoofddraagconstructie. 

15.1.6 Vakwerken 

Er wordt geen variantenstudie gedaan naar primaire draagconstructie. Er wordt gekozen voor 
een N-vakwerk dat in de voor- en achtergevel zichtbaar is en invulling geeft aan de open 
ruimte van het plintgebouw (figuur 15.4). Tussen de diagonalen en de verticalen van het N-
vakwerk is het mogelijk om kleinere ruimtes te creëren. De overspanningslengte van het N-
vakwerk bedraagt 39 meter en bij de ingang wordt er een stalen frame gebouwd die zijn 
stabiliteit ontleent aan de vakwerken.  

 
Figuur 15.4 Verdeling van de N-vakwerken in het plintgebouw. 

15.1.7 Stabiliteitsvoorzieningen 

Voor de dwarstabiliteit wordt gekozen voor 3 windbokken en 1 windverband in het dakvlak. 
De windbokken worden aan de uiteinden van het plintgebouw geplaatst en daarnaast bij de 
overgang van vakwerkligger naar aanpendelende staalconstructie bij de ingang. De 
langstabiliteit wordt verzorgd door de primaire draagconstructie, aangezien elk N-vakwerk in 
staat wordt gesteld om horizontale belastingen op te nemen (figuur 15.5). 

 
Figuur 15.5 Stabiliteitsvoorzieningen 
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Bijlage 1 Referentieprojecten poortgebouwen 

B1.1 Malietoren
 

Locatie: Den Haag 
Architect:  Benthem Crouwel Architecten 
Gebruikers:  VNO/NCW, American Management Systems 
Constructeur:  Ove Arup & Partners, Corsmit raadgevend ingenieursbureau 
Programma:  18.000m2 kantoren, 5 lagen parkeren 
 

 
Figuur B1.1 Vooraanzicht[B1-1] 

 

 
Figuur B1.2 Vooraanzicht ’s nachts[B1-1] 
 

 
Figuur B1.3 Geveldetail[B1-1] 

De Bezuidenhoutseweg kruist de verdiept aangelegde 
snelweg Utrechtse Baan, direct daarachter flankeert de 
72 meter hoge Malietoren. De toren bevat op de eerste 
5 lagen een parkeergarage en de entree van het 
gebouw. Daarboven verdeeld over 2 lagen het 
bedrijfsrestaurant en een congresruimte met uitkijk op 
de Utrechtsebaan. De bovenste 13 lagen zijn voorzien 
van kantoorruimte waarvan de bovenste verdieping is 
uitgerust met de benodigde installaties. Het gebouw 
markeert de overgang van het stedelijke weefsel naar 
een groene zone (figuur B1.2). De parkeergarage wordt 
verborgen gehouden achter horizontaal geplaatste 
vleugelvormige aluminium lamellen.  
 
Het gebouw bestaat constructief uit 2 verticaal 
geplaatste stabiele schijven die tevens de zijgevels van 
het gebouw zijn. Haaks hierop zijn in de voor- en 
achtergevel 4 stalen vakwerkliggers aangebracht die 
het gebouw haaks op de zijgevels stabiliseren. De 
vakwerkliggers vormen tevens een esthetisch element 
(figuur B1.3). 
 
Positieve aspecten: 
De zijgevels dragen hun krachten af naar de tunnelbak. 
De stalen vakwerkligger die als koppeling dient tussen 
de twee zijgevels is een esthetisch fraai ogend gebouw 
neergezet. Het volume van het gebouw vraagt om een 
behoorlijke parkeercapaciteit, door het reserveren van 
5 verdiepingen is de parkeerproblematiek slim in het 
gebouwconcept geïntegreerd. Daarnaast ontstaat een 
visuele doorbreking in de gevel. De barrièrewerking 
tussen het stadsdeel en het groene gedeelte is op een 
hoogwaardige manier bereikt, er is sprake van 
meervoudig ruimtegebruik. 
 
Negatieve aspecten: 
De stedelijke omgeving van het gebouw is overwegend 
opgetrokken uit metselwerk, dit gebouw doorbreekt 
deze stedelijke visie en bezit moderne materialen die 
zorgen voor een transparante aanblik (figuur B1.1).
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B1.2 Amsterdam Arch
 

Locatie: Amsterdam (Zuid-as) 
Architect:  De Architecten Cie 
Programma:  Kantoren, woningen, hotel, Art Center, publieke en commerciële functies. 
 

 
Figuur B1.4 Verkeersaanblik[B1-2] 
 

 
Figuur B1.5 Uitkraging aan achterzijde[B1-2] 
 

 
Figuur B1.6 Doorkijk over verkeersas[B1-2] 
 

 
 

 
 
Het multifunctionele project ‘Amsterdam Arch’ zal 
worden gerealiseerd op het centrale punt van de 
Minerva-as die bij het Hilton hotel begint en eindigt 
in het centrum van het Zuid-as deelproject Gershwin.  
 
Het project omvat een vijfsterren hotel, 
appartementen, kantoorruimten en een art center. In 
de onderste lagen worden commerciële en publieke 
functies gerealiseerd. De stedenbouwkundige opgave 
was om een beëindiging van de Minerva-as neer te 
zetten, met een zo gering mogelijke afsluitende 
werking naar het zuiden. Na een uitgebreide 
vormanalyse heeft het ertoe geleid een gebouw met 
een poortachtige opzet neer te zetten (figuur B1.4). 
 

Het project omvat 72000 vierkante meter b.v.o. en 
straalt binnen de stedenbouwkundige benadering 
transparantie en kracht uit. Transparantie wordt 
bereikt door toepassing van de doorkijk en de 
meerlaagse asymmetrisch geplaatste overkluizing. De 
stedelijke verankering wordt gekarakteriseerd door 
toepassing van metselwerk als gevelmateriaal (figuur 
B1.5). 
 

Positieve punten: 
Door de onderlinge koppeling op het hoogste niveau 
van het gebouw wordt volledig tegemoet gekomen 
aan de gedachte van een poort. De hoofdwegen 
worden hierbij geaccentueerd, omdat er in het midden 
een doorzicht ontstaat die de overgang aankondigt 
naar een andere stedelijke opzet (figuur B1.6). Vanuit 
een bepaalde oriëntatie lijkt het alsof het bovenste 
bouwdeel uitkraagt t.o.v. de hoogbouw. 
 
Negatieve punten: 
Als men goed kijkt naar de gevel van het gebouw kan 
men opmerken dat het consequent doorzetten van een 
bepaald gevelraster niet wordt bewerkstelligd. 
Wellicht kondigt dit een andere gebruiksfunctie aan, 
maar het was beter geweest om dit rechtlijnig voort te 
zetten in de bovenbouw. Het gebouw heeft een 
kolossale uitstraling vanaf straatniveau, het lijkt alsof 
het gebouw letterlijk naar je toe komt.  
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B1.3 Vlietpoort 

Locatie: Leiden 
Architect:  S2 Architecten b.v. 
Constructeur: Smit Westerman, Waddinxveen 
Programma:  Woningbouw 
 

 
Figuur B1.7 Knooppunt waterverkeer[B1-2] 

 

 
Figuur B1.8 Markant herkenningspunt[B1-2] 
 

 
Figuur B1.9 Aanzicht vanaf de kade[B1-2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

De gemeentelijke visie bestemt voor de locatie 
Vlietpoort aan de zuidrand van Leiden weerspiegelt 
wonen aan water met recreatie (figuur B1.7). Door de 
bijzondere ligging op de grens van stad en land en op 
de kruising van een aantal belangrijke zichtlijnen was 
een landmark gewenst. 
 
De slanke woontoren (58m hoog met slechts 2 
appartementen per laag) staat als een baken prominent 
aan de Vliet. Omgevingslawaai beïnvloedt de 
plattegronden en gevels. Hoge ramen met woonkamers 
op de geluidsluwe zuidzijde, entree en badkamers met 
kleine ramen op het geluidsbelaste noorden. Het 
horizontaal verbinden van hoge met lage ramen biedt 
de passant een plastisch gevelbeeld en de bewoner een 
panoramisch uitzicht. 
 
Door de hoge geluidsbelasting van de provinciale weg 
is wonen aan de noordzijde van Vlietpoort niet 
mogelijk. Voor kantoren en showrooms is de 
noordzijde zeer geschikt. De expressieve vormgeving 
met hellende gevelvlakken, overstekende 
bouwvolumen en schuine dakopstanden richt zich op 
de snelle voorbijganger. 
 
Positieve aspecten: 
Het gebouw staat aan de rand van een waterknooppunt, 
het gebouw is al van verre te herkennen aan de 
landschappelijke horizon (figuur B1.8). De 
geëxtrudeerde cirkelvorm van het gebouw geeft blijk 
van de verre uitkijk op het landschap, dat was ook de 
achterliggende gedachte tijdens het ontwerp van het 
gebouw. 
 
Negatieve aspecten: 
De verhouding tussen de grote bouwmassa aan de kop 
van de waterwegen en het daarachter gelegen 
laagbouw gedeelte is een discrepantie. De gedachte van 
‘wonen aan het water’ wordt hiermee volledig teniet 
gedaan (figuur B1.9). De woonruimte indeling komt 
niet ten goede, doordat er gekozen is voor een ronde 
gebouwopzet. 
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B1.4. Haagse Arc 

Locatie:  Den Haag 
Architect:  T + T design, Gouda 
Constructeur: Ingenieursbureau Zonneveld b.v., Rotterdam 
Programma:  Kantoren 
 

 
Figuur B.10 Doorkijk ‘s nachts[B1-2] 
 

 
Figuur B.11 Verschillende volumes[B1-2] 
 
 
 
 
 
 

 
 

Het project Haagse Arc bestaat uit een drietal 
gebouwen van verschillende hoogte respectievelijk 8, 
12 en 16 verdiepingen in een compositie van een 
poortsilhouet (figuur B.10). De ligging langs de 
Utrechtse baan zorgt ervoor dat het gebouw en markant 
herkenningspunt is bij de introductie van Den Haag, 
aangezien het gebouw 65 meter hoog is. 
 
Het laagste en het hoogste gebouw liggen in elkaars 
verlengde en zijn direct met elkaar verbonden. Tussen 
de twee hoogste gebouwen vormt een skylobby een 
hoge verbindingsbrug, waarin bijzondere 
vergaderkamers zijn opgenomen (figuur B.11). 
 
De skylobby is geheel in staal uitgevoerd. 
Deels is een bovengrondse parkeergarage gesitueerd, 
die plaats biedt aan 360 auto's. Dit ontwerp zorgt er 
tevens voor dat de kantoorruimten op de parkeergarage 
door hun verhoogde ligging vrij uitzicht over het spoor 
hebben. 
 
Er zijn al vele gebruikers van het gebouw geweest die 
hier een huisvesting in hebben gehad. Het project 
vormt een praktijkvoorbeeld van duurzaam bouwen en 
flexibiliteit. Het project heeft en b.v.o. van 20000 m2 
 
Positieve aspecten: 
Het poorteffect wordt met dit gebouw volledig bereikt, 
de gebouwen vloeien glooiend in elkaar over en passen 
qua materialisatie perfect bij elkaar. ’s avonds heeft het 
gebouw een aanwezige aanblik, waarbij de 
schaduwwerking zorgt voor een solide combinatie. 
 
Negatieve aspecten: 
De parkeergelegenheid op niveau en in het zicht zorgt 
ervoor dat de het rustige gevelbeeld wordt verstoord, 
men had dit beter in het gebouw op kelderniveau 
kunnen herbergen. 
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B1.5 Ministerie van VROM 

 

Locatie: Den Haag 
Architect:  Ector Hoogstad Architecten 
Constructeur: ABT 
Programma:  Kantoren 
 

Figuur B.12 Tram onderdoorgang[B1-2] 

 

 
Figuur B.13 Opzet zijgevel[B1-2] 

 

 
Figuur B.14 Aanzicht ‘s avonds[B1-2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Het project van het ministerie van VROM omvat een 
oppervlakte van 75 bij 140 meter en is direct naast het 
centraal station van Den Haag gebouwd. 
 
De structuur van het gebouw is afgeleid uit de 
organisatiestructuur van het ministerie met vijf 
hoofdafdelingen. In het midden van het gebouw is een 
vleugel gerealiseerd die in directe verbinding staat met 
5 haaks hierop staande vleugels, naast de verbinding op 
begane grond niveau is er een hogere verbinding met 
behulp van loopbruggen gemaakt.  
 
Door een hoge geluidsbelasting uit trams en ander 
omringend verkeer zijn er atria gemaakt met serres, 
waardoor de ambtenaren in hun kantoorruimtes een 
raam kunnen openen. Er zijn twee onderdoorgangen 
onder het gebouw gemaakt die enerzijds voor 
voetgangers en anderzijds voor de tramverbinding 
(figuur B.12 en B.13).  
 
Het 44 meter hoge gebouw is functioneel ingericht met 
vergaderruimtes, bibliotheken, computercentrum een 
kinderdagverblijf en een bedrijfsrestaurant. Daarnaast 
zijn de kantoorvleugels uitgerust voor het huisvesten 
van 3100 ambtenaren. Het verticaal transport wordt 
geregeld door 40 interne liften. 
 
Positieve aspecten: 
Normaal gesproken zou een gesloten bouwblok boven 
een onderdoorgang zorgen voor een beklemmend 
effect. Door het transparant houden van de gevel 
(figuur B.14) en de binnenruimte, wordt dit 
beklemmende effect volledig weggevaagd. Ruimtes die 
een gesloten opzet vereisen zijn hier ook op 
systematische wijze ondergebracht.  
De ontmoetingsruimte is echter in de open cellen 
gesitueerd. 
 
Negatieve aspecten: 
De witte marmerachtige aanblik van de gesloten 
ruimten hadden in een ander niet botsend materiaal 
opgetrokken mogen worden. De vorm van het gebouw 
had wat speelser mogen zijn, het heeft een saaie opzet 
in de vorm van plattegrond. 
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B1.6. Studentenhuisvesting uithof 

Locatie: Utrecht 
Architect:  Ir. Rudy Uytenhaak Architectenbureau B.V. 
Programma:  Woningbouw 
 

 
Figuur B.15 Verspringende koppeling[B1-2] 
 

 
Figuur B.16 Vijver  tussen hoogbouw[B1-2] 
 

 
Figuur B.17 Overgang landschap-stad[B1-2] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doelstelling van het project was om 
studentenhuisvesting zo dicht mogelijk bij de 
Rijksuniversiteit van Utrecht te realiseren, de 
universiteitswijk kon niet voorzien in de vraag naar 
studentenwoningen en moest dus uitwijken naar de 
uithof. Het project heeft het karakter van een 55 meter 
hoge poort met uitkijk over het landschap, vandaar het 
verspringen over de hoogte van de 
verbindingselementen (figuur B.15).  
Binnen het project is gestreefd naar een maximale 
verscheidenheid aan woningtypen en woonsferen, 
daarom is er veel aandacht besteed aan de vormgeving 
en de materialisatie. 
 
De huisvesting is gerealiseerd op initiatief van de 
Rijksuniversiteit Utrecht. Het weidelandschap (figuur 
B.17) moest zo goed als mogelijk gespaard blijven. Er 
is gekozen voor een compact bebouwingsmodel, 
hiermee kon een aanzienlijk deel van het min of meer 
driehoekige perceel onbebouwd worden gelaten. 
 
Het project bestaat uit twee delen: een deel hoogbouw 
in de vorm van een ‘poortgebouw’ en een deel 
gestapelde laagbouw. Deze hoog- en laagbouw zijn 
expliciet ontworpen als compositiemiddel en niet 
onafhankelijk van elkaar te zien (figuur B.16). 
  
Positieve aspecten: 
De trapsgewijze opzet van de loopbruggen kondigen 
een overgang aan, maar komende vanuit het stedelijke 
gebied is niet meteen zichtbaar wat hierna zich zal 
afspelen. De kleur van de gevel is niet storend vanuit 
het landschappelijk oogpunt, men heeft ernaar 
gestreefd om een vloeiende lijn aan te brengen in de 
materialisatie. Dit is uiteindelijk ook goed gelukt. 
 
Negatieve aspecten: 
Men maakt door de overbrugging middels een legioen 
aan luchtbruggen niet optimaal gebruik van de 
beschikbaar gestelde ruimte. Het huisvesten van 
studenten levert in een grote stad toch al veel 
problemen op, waarom maakt men dan niet optimaal 
gebruik van de daarvoor beschikbaar gestelde 
middelen. De ingang is bij dit gebouw niet direct 
herkenbaar, terwijl dit toch een belangrijke rol speelt 
bij het betreden van het gebouw en de routing 
erdoorheen. 



Bijlage 2  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e Bouwkunde    
 Constructief Ontwerpen 

 

Bijlage 2 Referentieprojecten landmarks 

B2.1 Marina Hotel 

Locatie: Amsterdam, westerdokseiland (Nederland) 
Architect:  Bakers Architecten BNA B.V. 
Constructeur: Corsmit Raadgevend ingenieursburo Rijswijk 
Programma:  Hotel met jachthaven 
 

Figuur B2.1 Koppeling water en stad
[B2-1] 

Figuur B2.2 Haven met loopsteiger
[B2-1]

 

 

 

 
De gemeente Amsterdam heeft de laatste jaren veel 
ontwikkeling doorgemaakt aan het Westerdokseiland, 
een onderdeel van het kadegebied aan het ‘IJ’. 
 
Het plan is ontstaan door sneden te maken in één groot 
rechthoekig bouwvolume, deze sneden zijn gerelateerd 
aan zichtlijnen en straatprofielen vanuit de stad. Door 
toepassing van deze sneden ontstaan vijf 
onafhankelijke bouwvolumes. Het hotel met 
jachthaven maakt deel uit van deze 5 bouwvolumes. 
Het hotel bestaat uit circa 300 kamers en een 
jachthaven voor circa 60 boten (figuur B2.2). 
 
Aan het ‘IJ’ in Amsterdam vormt het gebouw een 
landmark voor het gebied, omdat het als het ware als 
een soort haven fungeert die de binnenvarende boten 
naar zich toe loodst (figuur B2.1). 
 
Positieve aspecten: 
De oriëntatie van het gebouw ten aanzien van de 
rondgang in vaarrichting. Het neigt naar het naar zich 
toehalen van de boten. De transparante gevel biedt een 
uitkijk op het omliggende water (figuur B2.3). 
 
Negatieve aspecten: 
Het gebouw heeft geen directe relatie met de stedelijke 
sfeer, maar heeft wel een connectiepunt hiertussen, die 
als een brug fungeert tussen land en water. Men had dit 
beter kunnen integreren in het stedelijke weefsel en 
niet een individu laten zijn in het waterlandschap. 

Figuur B2.3 Transparante gevel[B2-1] 
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B2.2 Rijswijkseplein
 

Locatie: Den Haag 
Programma:  Woontoren voor studenten, café, restaurant, kiosken. 
 

 
Figuur B2.4 Markant gebouw[B2-1] 

 

 
Figuur B2.5 Landmark in de stad[B2-1] 

 

 

Den Haag wil aan het Rijswijkseplein een 125 meter 
hoge woontoren bouwen met als doel om de 
studentenhuisvesting rondom de Haagse Hogeschool 
een impuls te geven (figuur B2.4). 
 
Daarnaast zullen op de eerste 4 verdiepingen publieke 
functies invulling geven aan de plint van het 
Rijswijkseplein. Binnen deze publieke functies valt een 
Grand café. Op dakniveau wordt eveneens een publiek 
functie gerealiseerd die via een aparte lift toegankelijk 
wordt gemaakt (figuur B2.5). 
 
De bouwlocatie volgt de contouren van de omliggende 
wegen. Het grondvlak was de basis voor het ontwerp 
van het gebouw, omdat het ingeklemd zat tussen 
rooilijnen. Door een hoge aanzet ontstaat een 
prominent gebouw dat de verstedelijking dient te 
benadrukken (figuur B2.6). 
 
Het gebouw biedt plaats aan circa 432 wooneenheden 
verdeeld over 42 verdiepingen. 
 
Positieve aspecten: 
De hoogte van het gebouw geeft karakter aan het 
nabijgelegen stadion. Vanuit het stadion gezien zal het 
gebouw leiderschap hebben op de omliggende lager 
gelegen kantoorpanden (figuur B2.7). 
 
Vanuit verschillende perspectieven is telkens een 
andere gevel waarneembaar. 
 
Negatieve aspecten: 
Men heeft ervoor gekozen om de rooilijnen van het 
bouwperceel als uitgangspunt te gebruiken, hierdoor 
wordt de plattegrond van het gebouw al voor een groot 
gedeelte bepaald, als ontwerper wordt je beperkt in de 
ontwerpvrijheid. 

Figuur B2.6 Ingeklemd tussen rooilijnen[B2-1] 

 

 
Figuur B2.7 Stedenbouwkundige assen[B2-1] 
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B2.3 Rijnmondtoren 

Locatie: Rotterdam 
Programma:  Combinatie tussen kantoren en woningen. 
 

 
Figuur B2.8 Landmark[B2-1] 

 

 
Figuur B2.9 Constructief systeem[B2-1] 
 

 
Figuur B2.10 Programmaverdeling[B2-1] 
 

 

 

 
 
 

 
 

De levendige stad vraagt om gebouwen die aansluiten 
bij deze doelstelling. De tendens in de hedendaagse 
maatschappij is om wonen en werken optimaal te 
combineren, het programma binnen dit gebouwconcept 
sluit naadloos aan op deze interpretatie (figuur B2.10).  
 
Er ontstaat een levendige plint die aanzet geeft om 
andere gebouwen op dezelfde wijze functioneel in te 
richten. Door de hoge verschijningsvorm krijgt het 
gebouw al snel de titel ‘landmark’ die zijn naam eer 
aandoet (figuur B2.8). 
 
Parkeergelegenheid en winkels worden verdiept 
aangebracht, waarbij op het dak van deze parkeer- en 
winkelgelegenheid een openbaar entreeplein ontstaat 
die aanzet geeft voor het aanbrengen van 
winkelvoorzieningen en de entreehaal van het gebouw. 
 

Positieve aspecten: 
De outriggers halverwege het gebouw vervullen een 
tweeledige functie, enerzijds verschaffen ze een 
woningscheiding en daarnaast wordt de stabiliteit en de 
uitwijking aan de top van het gebouw ten gevolge van 
windbelasting behoorlijk gereduceerd (figuur B2.9). 
 
Door de verjonging van het gebouw op begane grond 
niveau ontstaat optimaal ruimtegebruik, die tevens een 
slanke aanblik met zich meebrengt. 
 
Het opnemen van parkeergelegenheid in de ondergrond 
van het gebouw is een goede oplossing om de soms 
rommelige aanblik op maaiveld niveau terug te 
dringen. 
 
Negatieve aspecten: 
Op het moment dat er outriggers worden toegepast als 
constructief systeem wordt de vrije 
indelingsmogelijkheid enigszins belemmerd. 
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B2.4 Kavel O 

Locatie: Amsterdam 
Architect:  S2 Architecten bv, Benthuizen 
Programma:  Congrescentrum, kantoren en hotel. 
 

 
Figuur B2.11  
Infrastructurele verbinding[B2-1] 

 

 
Figuur B2.12 Aanzicht van het plein[B2-1] 

 

 

De infrastructurele insluiting heeft tot en bouwlocatie 
geleid die nauwgezet aansluit op de wensen en 
beperkingen die ter plekke gelden. Door het 
belendende spoortracé en de rooilijnen van het 
bestemmingsplan volgt de laagbouw de contouren van 
deze begrenzingen. De laagbouw is in verticale zin 
schuin afgesneden, opdat de laagbouw onder het 
spoortracé door zou lopen (figuur B2.11). 
 
De hoogbouw is gelegen op het ontstane plein dat door 
de laagbouw is ingesloten (figuur B2.12). Vanuit elke 
richting geeft de hoogbouw een andere aanblik. 
Komende vanuit noordelijke richting lijkt het gebouw 
uitermate smal met een uitkraging boven de 
hoofdentree. De westelijke gevel is breed van opzet 
met 2 schuine lijnen die het verticale benadrukken. De 
oostelijke gevel loopt parallel aan de A10. 
 
De verschillende functies in het gebouw zijn door 
middel van afzonderlijke entrees te benaderen. 
 
Het ontwerpproject is uiteindelijk in maart 2001 
geannuleerd. 
 
Positieve aspecten: 
De uitstekende punt geeft aan dat er een verknoping cq. 
vertakking is in het verkeerskundige landschap achter 
het gebouw. 
 
Het gebouw werpt een blik op de autosnelweg en is 
convex van opzet, dit blikveld wordt teruggebracht in 
de onderliggende laagbouw die dezelfde functie 
vervult. 
 
Negatieve aspecten: 
Het binnenterrein omliggend aan het hoogbouw 
gedeelte vervult geen bruikbare openbare functie, men 
dient de visuele samenwerking tussen de straat en het 
plein beter te benutten. 

Figuur B2.13 Schets van de volumes[B2-1] 
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B2.5 Lange Jan en lange Lies 

Locatie: Heerlen 
Architect:  Mecanoo Architecten 
Constructeur: ABT b.v. Delft 
Programma:  Koop- en huurappartementen 
 

 
Figuur B2.14 Koeltorenvorm[B2-2] 
 

Figuur B2.15 Aanzicht schouwburg[B2-2] 

Figuur B2.16 Accentuering van de knik[B2-2] 

 

Heerlen staat bekend als de gemeente waar voor 
Limburgse begrippen veel hoogbouw wordt toegepast. 
Heerlen staat symbool voor de vroegere staatsmijnen, 
de bijbehorende schoorstenen genaamd Lange Jan en 
Lange Lies overheersten destijds de skyline van 
Heerlen. De moderne opvolger representeert de 
teloorgang van de staatsmijnen en heeft de vorm van 
een koeltoren (figuur 2.14). Het gebouw, een 
woontoren van 108 meter hoog, zal in de directe 
nabijheid van de gerenoveerde stadsschouwburg 
verrijzen. 

De overgang ‘knik’ vormt de basis voor een 
functionele plattegrond waar de liftschachten in elkaar 
overvloeien (figuur B2.16).  

Het schouwburgplein vormt een ontmoetingsplek voor 
de omwonenden. Het gebouw heeft geen directe plint 
die ruimte zou kunnen bieden voor commerciële 
doeleinden. De bewoners zijn aangewezen op het 
centrum dat in de directe nabijheid van de woontoren is 
gesitueerd (figuur B2.15).  

De woontoren gaat een beeldbepalend element vormen 
voor het Heerlen van de toekomst. 

Positieve aspecten: 

De knikvorm in het gebouw verwijst naar de 
symbolische samenwerking tussen de onderlinge 
schoorstenen, waarbij één schoorsteen de dominante 
rol vervult. 
 
De knikvorm in het gebouw representeert dat twee 
afzonderlijke objecten met elkaar te maken hebben, 
oftewel dat ze in het verleden met elkaar te maken 
hebben gehad. 
 
Negatieve aspecten: 
De onregelmatige raampartijen doen afbreuk aan de 
vorm, het lijkt wel alsof er op een simpele wijze 
stukjes van het gebouw zijn afgehaald om het 
esthetisch interessant te maken.
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B2.6 Petronas Twin Towers 

Locatie: Kuala Lumpur (Maleisië) 
Architect:  Cesar Pelli 
Programma:  Kantoren 
 

 
Figuur B2.17 Koppeling 42ste etage[B2-3] 

 
  

 

Het 88 verdiepingen tellende kantoorgebouw dat op de 
42ste verdieping door middel van een luchtbrug (figuur 
B2.17) met elkaar is verbonden heeft zijn naam 
Petronas te danken aan de oliemaatschappij van 
Maleisië die gevestigd is in het gebouw. Op begane 
grond niveau is een warenhuis, museum en moskee 
gelegen. 
 
Het geometrische ontwerp is gebaseerd op het 
islamitische architectuur. Hoe hoger je bouwt, des te 
dichter je bij god bent. 
 
Het ontwerp staat symbool voor kracht en elegantie. 
Op het hoogste niveau (452 meter) staat een mast met 
aan het uiteinde knipperende lampen (figuur B2.18) die 
tot doel hebben om overvliegende vliegtuigen te 
waarschuwen. 
 
Positieve aspecten: 
De hoogte van de twee torens vragen om een 
onderlinge koppeling in constructief opzicht. 
Vermoedelijk is deze koppeling op een dusdanige plek 
gedaan dat het behoorlijk bij zal dragen aan de 
stabiliteit van het gebouw. 
 
Het uitdrukken van een bepaalde religie in het 
verticalisme van het gebouw komt optimaal tot 
uitdrukking. Het aanbidden van een bovennatuurlijke 
macht. 
 
Negatieve aspecten: 
De ronde vorm aan de voorzijde van het gebouw tot 
halverwege heeft geen toegevoegde waarde aan het 
gebouw. 

Figuur B2.18 Verticalisme[B2-3] 
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Bijlage 3 Studiemaquettes 

B3.1 Variant 1 

 

 
Figuur B3.1 Aanzicht zuiden 

 

 
Figuur B3.2 Aanzicht oosten 
  

 
Figuur B3.3 Aanzicht noorden 
  

 

Deze variant kenmerkt zich door de visuele koppeling 
tussen de individuele gebouwen. Deze visuele 
koppeling manifesteert zich door de inkassing bij het 
linker gebouw en de uitstulping bij het rechter gebouw, 
het ‘mannetje-vrouwtje’ principe (figuur B3.1). 
Herkenbaar is de onderlinge relatie met elkaar. 
Komende uit het oosten (figuur B3.2) ligt de nadruk op 
het gebouw met de inkassing, het is niet direct te 
herleiden dat het andere gebouw het contragedeelte is. 
Het dak van beide gebouwen heeft een kromming die 
in elkaar overgaan. 
 
Positieve aspecten: 
De verwijzing naar de individuele gebouwen komt 
goed tot uitdrukking. De overgang van hogere 
gebouwen naar lagere gebouwen kunnen op deze wijze 
stedenbouwkundig worden opgelost. Vanuit het westen 
gekeken wordt er een richting door de gebouwen 
aangegeven die de weg gaat maken rijdend naar het 
oosten van de stad (figuur B3.4).  
 
De gebouwen dienen zo dicht mogelijk naar elkaar 
geschoven te worden, opdat de onderlinge relatie 
verduidelijkt wordt, echter de tunnel zorgt voor een 
begrenzing hierin (figuur B3.3). 
 
Negatieve aspecten: 
De gebouwen zijn op functioneel gebied onpraktisch, 
het creëren van een uniform constructief systeem en 
een functionele plattegrond wordt bij deze vorm 
bemoeilijkt.  
 
De stedenbouwkundige inrichting is gebaseerd op 
gebouwen die een orthogonale plattegrond hebben. De 
amorfe vorm van het gebouw is in strijd met deze 
stedenbouwkundige aanpak. 
 

Figuur B3.4 Aanzicht westen 
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B3.2 Variant 2 

 

 
Figuur B3.5 Aanzicht zuiden 
    

 
Figuur B3.6 Aanzicht oosten 
 

 
Figuur B3.7 Aanzicht noorden 
   

Figuur B3.8 Aanzicht westen 

 

Het accent ligt op het rechter gebouw, door de 
kromming van de A2 komende vanuit het zuiden valt 
het oog meer op het rechter gebouw (figuur B3.5). 
Weggebruikers die van het westelijke naar het 
oostelijke stadsdeel rijden valt het achterste gebouw 
(figuur B3.8) meer op, omdat het hoger is dan het 
voorste gebouw. Als het nu andersom was, zou het 
achterste gebouw helemaal niet opvallen en zou de 
suggestie worden gewekt dat er maar één gebouw staat. 
De onderlinge relatie zou dan teniet worden gedaan. 
Door het kromme dakvlak kan de gevel subtiel 
overvloeien in het dak.  
 

Positieve aspecten: 
Door de verjonging aan de bovenzijde wek je de 
suggestie dat je met een slank gebouw te maken hebt, 
het is juist de bedoeling om verticale geleding aan te 
brengen op deze locatie. 
 
Je kunt herkennen dat de onafhankelijke gebouwen bij 
elkaar horen, dit komt door de vloeiende lijnen die over 
elkaar heen schuiven. 
 
Negatieve aspecten: 
De plattegrond van het gebouw is ovaal en de gevel 
heeft een kromme opzet dat de detaillering van het 
gebouw bemoeilijkt (figuur B3.7). 
 
In de dakzone kunnen er geen functionele 
plattegronden worden gemaakt die interessant zijn voor 
een potentiële huurder. Er ontstaat veel loze ruimte die 
wellicht ingevuld zou kunnen worden door 
installatietechnische voorzieningen. 
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B3.3 Variant 3 

 
Figuur B3.9 Aanzicht zuiden 

 

 
Figuur B3.10 Aanzicht oosten 

 

 
Figuur B3.11 Aanzicht westen 

 

 
Figuur B3.12 Aanzicht noorden 

 

 
Figuur B3.13 Perspectief 

 
 
 

Het linker gebouw staat iets voor het rechter 
gebouw gesitueerd (figuur B3.10), dat resulteert in 
een poortgebouw dat van veraf een eenheid vormt 
en dat van dichtbij wordt opgedeeld in twee 
eenheden. De ruimte tussen de individuele 
gebouwen wordt ingevuld met een 
verbindingselement (figuur B3.9) dat functioneel 
kan opereren als een ontmoetingsruimte en 
ontvangstruimte van waaruit de verdeling 
plaatsvindt naar de juiste eenheid. Door het achter 
elkaar plaatsen creëer je een speels effect dat qua 
inrichting de nodige interessante ruimtes met zich 
meebrengt. De zon komt op in het oosten en gaat 
onder in het westen, door het achter elkaar plaatsen 
van de gebouwen zorg je ervoor dat de 
werkruimtes optimaal van natuurlijke verlichting 
worden voorzien, als ervoor wordt gekozen om de 
kantoorzones aan de oost- en westzijde van de 
gebouwen te realiseren. Alleen in de namiddag kan 
het voorste (westelijke) gebouw voor 
schaduwvorming zorgen op het achterste 
(oostelijke) gebouw. De gebouwen flankeren aan 
de tunnelzone, dat betekent dat de harmonie tussen 
de onafhankelijke gebouwen nog meer wordt 
versterkt. De parkeerzone in het zogenaamde 
plateau kan voorzien in de parkeervoorziening 
voor de individueel opererende gebouwen, omdat 
de tunnel de parkeerzone functioneel doorkruist. 
 
Positieve aspecten: 
De gebouwvorm stemt overeen met de raaklijn aan 
het infrastructurele hoofdnetwerk, dit zorgt voor 
een uitgangspunt op het gebied van 
stramienindeling (figuur B3.12 en B3.13). De 
voor- en achtergevels volgen de contouren van de 
voorlangs lopende President Kennedysingel. Aan 
de achterzijde van het oostelijke gebouw ontstaat 
een vrije ruimte die benut kan worden voor de 
toegang van de zogenaamde ‘plint’, waardoor het 
geluid van de A2 door het oostelijke gebouw al 
gedeeltelijk wordt gereflecteerd dan wel 
geabsorbeerd.  
 
Negatieve aspecten: 
Komende vanuit het westen (figuur B3.11) is het 
oostelijke gebouw niet waarneembaar, het lijkt er 
vanuit dit oogpunt op dat er 1 gebouw staat. Het 
linker gebouw staat erg dicht op de oost-west 
verbinding. 
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B3.4 Variant 4 

 
Figuur B3.14 Aanzicht zuiden 

    

 
Figuur B3.15 Aanzicht oosten 

 

 
Figuur B3.16 Aanzicht noorden 

 

Deze variant bestaat uit een lager en hoger individueel 
gebouw. De visuele koppeling wordt bereikt door de 
verticale uitstulping bij het hoge gebouw (figuur 
B3.14) en de insnijding aan de achterzijde van het 
lagere gebouw (figuur B3.16). De uitstulping geeft een 
richting aan en volgt de richting van het maaskruisende 
verkeer (oost naar west en vice versa). De weg aan de 
oostzijde loopt naar beneden toe, het oostelijke gebouw 
volgt deze lagere aanzet en geeft dit vormtechnisch 
weer. 
 
Positieve aspecten: 
Komende vanuit het westen (figuur B3.17) zijn beide 
gebouwen zichtbaar en men kan herleiden dat de 
gebouwen bij elkaar horen. De gebouwen verwijzen 
naar verschillende gebouwhoogtes in de omgeving, er 
is getracht om evenwicht hierin te verwezenlijken en 
dit te manifesteren door deze verschillende hoogtes 
terug te brengen in het poortgebouw. Vanuit het oosten 
ontstaat er een slank silhouet met een kleine opening 
tussen het westelijke en oostelijke gebouw (figuur 
B3.15). 
 
Negatieve aspecten: 
De gebouwen hebben meer een symbolische waarde 
dan een functionele waarde. Het gebouw verjongt aan 
de onderzijde, dit betekent dat er op constructief gebied 
excentriciteiten worden ingeleid, daarnaast wordt het 
uitvoeringstechnisch moeilijk gemaakt door het feit dat 
er geen verticale structuur te ontdekken is in beide 
gebouwen. 

 

 
Figuur B3.17 Aanzicht westen 
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B3.5 Variant 5 

 
Figuur B3.18 Aanzicht zuiden 

    

 
Figuur B3.19 Aanzicht oosten 

 

 
Figuur B3.20 Aanzicht noorden 

 

 
Figuur B3.21 Aanzicht westen 

 

 
 

 
 
 

De variant bestaat uit een lager en een hoger 
individueel gebouw die door middel van een basement 
(langwerpige ‘plint’) met elkaar zijn verbonden (figuur 
B3.18). Het stramien van het gebouw is ontstaat door 
de raaklijn van de kromme (A2) te gebruiken als 
referentie. De schijf in het midden vertegenwoordigt 
deze raaklijn en kan plaats bieden aan het verticale 
verkeer in het gebouw (figuur B3.22). Op 
stedenbouwkundig gebied fungeert de schijf als een 
representatie van een tweedeling. De A2 heeft jaren 
lang gezorgd voor barrièrewerking en een tweedeling 
in het westelijk en oostelijk deel. Dit poortgebouw zou 
een weerspiegeling hiervan kunnen zijn. 
 

 
Figuur B3.23 3D rendering 

 

Positieve aspecten: 
De positionering van het gebouw is direct afgeleid uit 
de kromming van de weg. De gebouwen hebben een 
slank voorkomen en dat strookt met het opgestelde 
criterium. 
 
Negatieve aspecten: 
Het lagere gebouw (westelijk) lijkt een verkleining te 
zijn van het hogere gebouw (oostelijk), de gebouwen 
hebben geen directe verwijzing naar elkaar (figuur 
B3.19). 
 
Komende vanuit het oosten dan wel westen geven de 
gebouwen geen verwijzing naar de voorlangs lopende 
President Kennedysingel. (figuur B3.19 en B3.21). De 
schijf heeft de overhand in het gebouw, waardoor een 
heleboel bruikbare ruimte verloren gaat. 
 
Er zijn te veel verschillende massa te onderkennen in 
het gebouw, waardoor er een chaotische aanblik 
ontstaat (figuur B3.23). 
 
 
   
   

Figuur B3.22 Perspectief 
 



Bijlage 4  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 
 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e Bouwkunde    
 Constructief Ontwerpen 

 

Bijlage 4 Gebouwen in de omgeving 

B4.1 De Colonel 

 
Figuur B4.1  
Aanzicht stationsplein[B4-1] 
 

 
Figuur B4.2 Colonnade[B4-1] 

  

 
Figuur B4.3 Geveldetail[B4-1] 

  

 
Figuur B4.4 Parkeren bij spoor[B4-1] 

 

Figuur B4.5 Situering Colonel[B4-1] 

 

 
 
 

Het kantoorgebouw grenst aan de oude stationshal van station 
Maastricht en flankeert aan het spoortracé Sittard-Maastricht 
Randwijck v.v. en ligt vlakbij het hart van de wijk Wijck. 
 

Het gebouw is een blikvanger door de robuuste vorm en de 
gedetailleerde afwerking. De metselwerk gevel in combinatie 
met de natuurstenen accenten zorgen voor een klassiek en 
tegelijk moderne aanblik, een typisch voorbeeld om je als 
huurder indirect te profileren als een statusgevoelig bedrijf 
vlakbij infrastructurele verbindingen (bus, trein, auto, fiets). 
 

Het gebouw bestaat uit een langgerekte laagbouw en een 
vierkante toren van 15 verdiepingen die samen één geheel 
vormen. De begane grond met aan de voorzijde een 
colonnade van betonkolommen afgewerkt met natuursteen 
gebruikt voor commerciële doeleinden, waarbij hoge deuren 
met glas de verticaliteit in het gebouw terug laten keren.  
 

Er zijn reeds een aantal bedrijven gevestigd in het gebouw 
waaronder Koninklijke Sphinx, Flycatcher Internet Research, 
Q-park, Chempoint, Arcadis, Ernst & Young, 3W en ING 
Bank. 
 

De esthetische verwachting aan de buitenzijde wordt 
doorgezet aan de binnenzijde met mahoniehouten panelen, 
natuursteen en tot in detail uitgewerkte liften. Kortom een 
klassieke sfeer in een modern jasje.  
 

Advocatenkantoren, reis- en uitzendbureaus in authentieke 
panden dragen verder bij aan het klassieke karakter van de 
wijk Wijck. 

Het pand is uitermate geschikt voor internationale 
vergaderingen, congressen en andere culturele activiteiten 
met een groots plein aan de voorzijde van de Colonel. Door 
het direct grenzen aan de infrastructurele verbindingen naar 
België en Duitsland via alle vormen van vervoer (luchthaven 
Maastricht Aachen Airport, autosnelweg A2 / A79 en de 
treinverbinding naar Luik / Eindhoven) ontstaat een locatie 
die efficiënt te bereiken is. Een parkeergarage geëxploiteerd 
door Q-park onder het kantoorgebouw bestemd voor huurders 
en bezoekers zorgt voor een verkeersvrij plein dat het aanzien 
van het gebouw tegemoet komt. 

Huurders van de Colonel krijgen een bedrijfsomgeving met allerlei faciliteiten, waaronder een 
stijlvol business center met een bedrijfsrestaurant en professionele vergaderzalen uitgerust 
met beamers, dataverbindingen etc. Door slimme opbergsystemen en het wegwerken van al 
dit technische vernuft ontstaat een flexibel indeelbare werkruimte die voldoet aan de huidige 
eisen. 
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B4.2 Nieuwe universiteitscampus Maastricht 

Figuur B4.6 Impressie Campus[B4-2] 

Figuur B4.7 Sporthal[B4-2] 

Figuur B4.8 Impressie sporthal[B4-2] 

 

Het nijpende tekort aan studentenhuisvesting in Maastricht 
zal binnen enkele jaren zijn opgelost door in de nabijheid van 
het Academisch Ziekenhuis Maastricht (AZM) op een 
braakliggend terrein in de nabijheid van Randwijck een grote 
universiteitscampus te realiseren dat voorziet in de vraag naar 
kwalitatief hoogwaardig en betaalbare studentenhuisvesting. 
De universiteit van Maastricht heeft in samenwerking met de 
lokale woningstichting Servatius om het plan te financieren 
en te ontwikkelen. 

De verantwoordelijke voor het esthetische en functioneel 
indeelbare van het gehele complex is de fameuze Spaanse 
Architect Santiago Calatrava. Deze architect heeft een aantal 
andere internationaal hoogwaardige projecten op zijn naam 
staan waaronder het TGV station in Luik en het Olympische 
stadion in Athene. 

Bij de realisatie van het project wordt een andere belangrijke 
vraag vanuit de stad meteen beantwoord. Naast de 
huisvesting van de studenten in het 360 meter lange gebouw 
worden er in de 65 meter hoge toren kantoren en duurdere 
appartementen gehuisvest. Er wordt aan de voorzijde van de 
hoogbouw een topsporthal, squashzaal, klimwand en 
fitnessruimte gemaakt. Om het gebouw visueel aantrekkelijk 
te maken wordt er veel groen en uitnodigende grote 
waterpartijen aangrenzend aan de bebouwing gerealiseerd. 

Het stoffige en zakelijke karakter van Randwijck krijgt 
hierdoor een nieuwe impuls door functiemenging in de zin 
van wonen, werken, sport, ontspanning, onderwijs, 
ontmoeting en dienstverlening (horeca en internetfaciliteiten). 

Figuur B4.9 Studentenhuisvesting[B4-2] 

 

Figuur B4.10 Kantoren- en studentenhuisvesting[B4-2] 
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B4.3 WML gebouw 

 

Figuur B4.11 WML[B4-3] 

 

Het ontstane terrein (figuur B4.12) is gebaseerd op twee 
richtingen op verkeerskundig gebied. De noord-zuid 
verbinding parallel aan de maas en de oost-west verbinding 
de richting van de Kennedysingel. Deze opzet was 
hetuitgangspunt van het stedenbouwkundig concept van de 
Gemeente Maastricht. 

De maasverbinding (Randwyck-Ceramique) komt tot uiting 
in het ontwerp door het slanke verticale volume dat door de 
hoogte een overgangselement vormt tussen beide 
stedenbouwkundige plannen. 

Het lage lange volume (figuur B4.13) volgt de oost-west 
verbinding (Kennedysingel-Kennedybrug) en vormt een 
begeleiding van het verkeer komende uit het centrum en naar 
het centrum toegaand. Door de lage aanzet graaft het zich als 
het ware in onder het talud van de Kennedybrug. 

Beide volumes worden gekoppeld door een ‘ruggegraat’ dat 
voor de verticale als horizontale ontsluiting zorgt. Deze 
ruggengraat vormt het ‘hart’ van het gebouw en vormt het 
element dat bezoekers aan het gebouw opvangt en naar 
spreekkamers begeleidt. Op de bovenste verdieping is een 
grote vergaderruimte (figuur B4.11). 

De totale compositie bestaat uit een knooppunt van verticale 
en horizontale geledingen. 

Figuur B4.12 Stedenbouwkunde[B4-3] 
 

 
Figuur B4.13 Maquette WML gebouw[B4-3] 
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B4.4 Toren van Siza 

 
Figuur B4.14 Toren van Siza[B4-4] 

 

 
Figuur B4.15 Avenueaanzicht[B4-4] 

 

 

De noordknoop van de Avenue Ceramique komende vanuit 
het zuiden is uitgevoerd als een belangrijke landmark, 
namelijk een woontoren van 50 meter hoog en vormt tevens 
een overgang tussen de oude wijk Wyck en het nieuwe 
Ceramique-project. 
 
De Portugese architect Alvaro Siza heeft vanwege deze 
overgang de drie bouwvolumes (blok 6, 7 en 8) los van elkaar 
gehouden en de projectie van de volumes gerelateerd aan de 
verschillende zichtlijnen vanuit de stad. Daarnaast zijn de 3 
bouwvolumes ook qua materialisatie anders van opzet. Het 
linker bouwvolume bestaat uit een zinken bekleding en het 
rechtse volume bestaat uit Thassos marmer (figuur 15). De 
hallen (overgang tussen links en rechts) zijn met grote glazen 
puien aan de noord- en zuidzijde transparant uitgevoerd, 
waardoor de toren tevens zijn slankheid krijgt. 
 
De ontstane hoogteverschillen vanaf plein 1992, de Avenue 
Ceramique en de Wilhelminasingel worden op plintniveau 
ondervangen middels keermuren, trappen en hellingbanen. 
 
 
De toren bestaat aan de voorzijde uit twee onderling 
gedraaide ranke volumes die de richtingverandering van 
Avenuebocht aan de noordknoop nauwgezet volgen en als 
een scharnier functioneren. Het laatste volume aan de 
achterzijde fungeert als verticaal transport element waar de 
trappen en liften in zijn verwerkt. 
 
Het volume steekt ver boven de omringende bebouwing uit 
en vormt een herkenningspunt vanuit de binnenstad naar 
Wyck toe die d.m.v. een voetgangersbrug met elkaar zijn 
verbonden. 
 
 
 

Figuur B4.16 Aanzicht vanaf de Maas[B4-4] 
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Bijlage 5 Inrichting van de werkomgeving 

In de huidige kantoorinrichting is steeds meer een tendens zichtbaar op het gebied van 
functionele inrichting die afgestemd is op de continue wisselende technologische 
ontwikkelingen[B5-1]. Het ene moment is er behoefte aan korte communicatielijnen, waardoor 
een hoge mate van arbeidsproductiviteit kan worden bereikt en het andere moment worden er 
clusters gevormd waardoor werkplekken dichter bij elkaar moeten worden geschoven om als 
afdeling te kunnen opereren. Het kantoor anno 2007 toont een diversiteit in workstations en 
vergaderopties welke iedereen in staat stelt de werkomgeving constant aan te passen aan de 
specifieke activiteiten van dat moment. 
 

Ontwerpcriteria: 
 

� Kleinere bureaus toepassen, waardoor effectiever gebruik kan worden gemaakt van 
de gehuurde vierkante meters. Hierin kan worden tegemoet gekomen door het 
gebruik van flatscreens en laptops; 

� Rechthoekige werkplekken, resulteert in een eenvoudiger facility management 
(datatransport) en 100% uitwisselbaarheid met een gestandaardiseerde dieptemaat 
van 80 cm; 

� Grote flexibele tafels voor teams; 
� Minder vierkante meters per medewerker, maar wel extra vierkante meters voor 

communicatieve en interactieve activiteiten zoals projectruimtes, brainstormruimtes 
en afdelingszones; 

� Transparantie op werkplekniveau, waaronder glazen scheidingswanden. Die een 
fysieke maar niet-visuele scheiding creëren (vergaderen, concentreren en 
brainstormen); 

� Toepassing van het Bluetooth concept (draadloze netwerken), waardoor 
infrastructuurloze bureaus kunnen worden gecreëerd. 

� Interieurconcept ‘At home At work’ en ‘At work At home’, een balans tussen woon- 
en werkcomponenten; 

� Extra aandacht voor ruimtelijke indeling en interieur voor vergaderen, concentreren, 
informeel communiceren, ontmoeten en ontspannen; 

� Een ‘24x7’ kantoorconcept; 
� Multi-configuraties en combinaties van vaste kantoren (cellen) en kantoortuinen. 
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Bijlage 6 Programma van eisen 

B6.1 Functionaliteit plint 

B6.1.1 Ruimtelijke structuur 

De plint fungeert in deze situatie als een centraal punt van waaruit de verdeling naar 
verschillende ruimtes plaatsvindt. De plint heeft als functie om bezoekers van het gebouw 
directe aan te geven waar ze zich naartoe moeten begeven om toegang te krijgen tot het 
poortgebouw. De structuur is gebaseerd op een open ruimte die een goede routing mogelijk 
moet maken. 

B6.1.2 Restaurantfunctie 

Tijdens middag- en koffiepauzes wordt de plint gebruikt door de gebruikers van de 
hoogbouw. De plint dient te voorzien in de hoeveelheid gebruikers van het restaurant tijdens 
deze pauzes, met enige restcapaciteit. Er wordt aangenomen dat niet elk bedrijf dat zich 
vestigt binnen dit poortgebouw gelijktijdig een maaltijd gaat nuttigen in het restaurant. De 
facilitaire dienst maakt vooraf afspraken met de bedrijven hierover en kent de lunchtijden aan 
bedrijven toe. Daarnaast zijn er ook bedrijven die eten op de werkplek toestaan, dan wel een 
kleine ruimte reserveren op de kantoorvloer die als lunchruimte kan fungeren. Er wordt 
uitgegaan dat 25% van de totale gebruikers tussen 11:30 en 12:00 uur lunchpauze heeft en 
25% tussen 13:00 en 13:30 uur. De overige 50% nuttigt geen eten uit het restaurant, maar 
neemt zijn of haar eigen eten mee. We hadden aangenomen dat we een bezettingsgraadklasse 
(B3) hebben dat correspondeert met 1 persoon per 10 m2 verblijfsgebied. Per verdieping 
hebben we 430 m2 verblijfsgebied. Dat betekent dat we rekening moeten houden met 43 
gebruikers per verdieping per gebouw. We hebben 21 verdiepingen en 2 gebouwen. Dus dat 

betekent dat maximaal ( )43 21 2 1806⋅ ⋅ = mensen aanwezig kunnen zijn die een beroep 

kunnen doen op de horecafaciliteiten op begane grond niveau. We hadden aangenomen dat 
25% gebruik maakt van deze faciliteiten tijdens hun lunchpauze, dat komt neer op 450 
gebruikers, rekening houdend met enige restcapaciteit komt dit grofweg neer op 500 
gebruikers per lunchtijd. Door het toepassen van verschillende lunchtijden ontzie je tevens de 
aanspraak op de liftbehoefte. 

B6.1.3 Entree 

De entreemogelijkheid vanaf maaiveld geschiedt aan de achterzijde van de het westelijke 
hoge gebouw, omdat hier het verkeerslawaai minder is dan wanneer de entreezijde vlakbij de 
tunnelmond zou zijn. Daarnaast zijn er 2 toegangen vanuit de 2 afzonderlijke parkeerkelders, 
hierdoor hebben de verschillende infrastructurele gebruikers een aparte toegang tot de 
centrale ruimte in de plint.  

B6.1.4 Constructieve aspecten 

Er dient een grote overspanning te worden gerealiseerd, aangezien uit het oogpunt van 
veiligheid geen constructief dragende elementen direct af mogen steunen op de tunnelzone, 
dat betekent dat een gevel flexibel aangesloten moet worden op het maaiveld en opgehangen 
dient te worden aan het dak of gevel van de plintzone. 
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B6.1.5 Schematisch overzicht van de functies in de plintzone 

In tabel B6.1 is een schematisch overzicht gegeven van de ruimtes die in de plintzone een 
invulling dienen te krijgen. 
 
Tabel B6.1 Overzicht van de functies in de plintzone 

Functiegebied Omschrijving 

Receptie / entree Informatiecentrum / aanspreekpunt 

Bedrijfsrestaurant Onderbreking van de werkdag / versterking van saamhorigheid 

Binnentuin Ontspanning en relaxruimte eventueel i.c.m. een koffieruimte 

Poetsruimte Herbergen van alle benodigde poets(hulp)middelen. 

Serverruimte / helpdesk ICT Datatransport controleren (computernetwerken, kopiëren en printen) 

Postkamer Ontvangen, versturen en verspreiden van bedrijfsinterne post 

Facility management Alle interne processen beheersen 

Meterruimte Controleruimte voor gas, water en elektra 

Archiefruimte Papierwerkzaamheden en communicatie in- en extern 

Camera bewakingsruimte Controleruimte voor de gang van zaken in plintzone 

Voorruimte toiletten De mogelijkheden creëren voor de persoonlijke verzorging 

Herentoilet Afvoer van mannelijke fecaliën  

Damestoilet Afvoer van vrouwelijke fecaliën  

Reproductieruimte Kopiëren 

 

B6.2 Functionaliteit hoogbouw 

B6.2.1 Ruimtelijke structuur 

Kantoorruimte wordt in de nabijheid van raamopeningen gemaakt in de plattegrond van een 
gebouw. Om zoveel mogelijk kantoorruimte te creëren is gekozen voor een centrale opzet, 
waardoor er gekozen wordt voor een centrale stijgkern voor leidingen, liften en trappen om 
vandaar uit naar elke willekeurige verdieping te kunnen komen. Deze keuze bevordert de 
indelingsvrijheid, omdat geen constructieve elementen hierdoor een belemmering 
veroorzaken bij de flexibele ruimte-indeling. 

B6.2.2 Parkeervoorziening 

 

 
Figuur B6.1 Mogelijke parkeervoorziening 

De benodigde parkeercapaciteit is gebaseerd op de 
gebruikers van de individuele kantoorgebouwen. Links 
en rechts van de tunnelmond wordt een 2-laags 
parkeervoorziening gerealiseerd die dient te voldoen 
aan de aangenomen parkeercapaciteit van 1 
parkeerplaats per 70 m2 verblijfsgebied (figuur B6.1). 

 
We hadden aangenomen dat we 21 verdiepingsvloeren hebben met een oppervlakte van het 
verblijfsgebied van 430 m2. Dus het aantal parkeerplaatsen dat minimaal noodzakelijk is voor 

dit gebouw komt neer op 
430

21 129
70

 
⋅ = 

 
stuks. 

Dat betekent dat we per parkeerlaag minimaal 65 parkeerplaatsen dienen te creëren om aan 
dit aangenomen criterium te kunnen voldoen. 
 

In de avonduren en in het weekend zal er een leegloop zijn van het aantal werknemers die in 
het poortgebouw werkzaam zullen zijn. Dat betekent dat de parkeervoorziening niet of 
nauwelijks gebruikt wordt. In het weekend worden vaak evenementen georganiseerd in het 
nabij gelegen MECC congresgebouw. De vrijwel lege parkeervoorziening zou dan optimaal 
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benut kunnen worden door bezoekers van het MECC, pendelbussen zouden de mensen dan 
naar de ingang van het congrescentrum kunnen vervoeren. Naast MECC bezoekers zouden 
ook mensen die in het beneden gelegen restaurant komen lunchen gebruik kunnen maken van 
de parkeergarage. 
 

De exacte ontsluiting en routing binnen de garage zal in een nader verkeerskundig onderzoek 
moeten worden vastgesteld, waarbij ook de minimale breedte van parkeerstroken 
meegenomen kan worden. 
 

De garage zal tijdens gebruiksuren afsluitbaar zijn middels een slagboominstallatie. Buiten 
gebruiksuren is de garage geheel afsluitbaar. Er zal sprake zijn van een stallinggarage waarbij 
men zoveel mogelijk vrije overspanningen zal nastreven.  

B6.2.3 Entree 

De toegang tot de individuele hoogbouw geschiedt gescheiden vanuit de plintzone en vanuit 
de parkeerzone. Dit betekent dat gebruikers van de parkeergarage een verplichte routing 
krijgen of ze naar de plintzone dan wel de hoogbouwzone willen gaan. Hetzelfde geldt ook 
vanuit de plintzone naar de hoogbouwzone toe.  

B6.2.4 Liften 

De hoogbouwzone wordt voorzien van elektrisch aangedreven liftinstallaties, bij het 
berekenen van de benodigde transportcapaciteit zijn een aantal referentiewaarden waar 
minimaal aan voldaan dient te worden. De gemiddelde intervaltijd bij de piekmomenten rond 
opening en sluiting kantoortijden is maximaal 35 seconden. We gaan er tevens vanuit dat niet 
elke kantoorvloer een volledige bezetting heeft. Er wordt aangenomen dat we 80% bezetting 
hebben met één werkplek per 10 m2 verblijfsgebied. We nemen als ontwerpcriterium tevens 
mee dat de afmetingen van de liftkooien voorzien zijn van een minimale vrije doorgang / 
deuropening van 900 bij 2100 mm. Daarnaast dienen we rekening te houden dat er één lift 
dienst moet kunnen doen voor vervoer van elementen van o.a. scheidingswanden en 
meubilair. 
 

We gaan ervan uit dat de liftcapaciteit afgestemd moet zijn op 23 stopplaatsen waarvan 2 
stopplaatsen bij het parkeergedeelte. Het dak kan niet worden bereikt per lift. De mensen die 
werkzaam zijn op de eerste verdieping maken maar voor 50% gebruik van de liften, 
aangezien zij zeer dicht bij de begane grondvloer zijn en daarom de trap nemen. We gaan 
ervan uit dat 65% van de 80% aanwezigheid gebruik maakt van de liften tijdens een 
piekmoment. 
 

Er is een verblijfsgebied van 430 m2 per verdieping. Er zijn 21 verdiepingen die als 
kantoorgedeelte fungeren.  

Dat betekent dat er 
80% 430 80% 430

65% 1 20 50% 1 1 465
10 10

⋅ ⋅   
⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ ≈   

   
personen gebruik 

willen maken van de liften tijdens een piekmoment. 
 

De aanbevelingen voor piekmomenten met betrekking tot transportcapaciteit voor 
kantoorgebouwen varieert van 12% tot 25% van de totale populatie in 5 minuten. We gaan uit 

van 15% van de totale populatie. Dat betekent dat er ( )15% 465 70⋅ ≈ mensen in 5 minuten 

vervoerd moeten kunnen worden naar de gewenste verdieping. Uit een liftschema[B6-1] kan 
men herleiden dat we bij 21 verdiepingen en een liftsnelheid van 3,5 m/s met 4 liften à 800 kg 
per lift zouden kunnen volstaan. 
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Conform het bouwbesluit[B6-2] dient bij 
nieuwe hoogbouw met een hoogteverschil 
≥ 50 m de liftschacht te voldoen aan de 
navolgende eisen. 

De vloer van de liftschacht moet gelegen 
zijn ≥ 1,6 meter onder de laagst gelegen 
vloer, naast de vloer dient het plafond van 
de liftschacht ≥ 3,8 meter boven de hoogst 
gelegen vloer te zijn. Bij toepassing van 
verblijfsgebieden direct grenzend aan de 
schachtwand van de lift dient de 
schachtwand minimaal 280 mm te 
bedragen uit oogpunt van 
brandwerendheid. 
 
De ruimte die beschikbaar blijft voor het 
inpassen van de liften die aan de gestelde 
criteria dienen te voldoen (figuur B6.2). 

Figuur B6.2 Inpassing liften 

 

Uit figuur B6.2 blijkt dat de inbouwoppervlakte (tabel B6.2) gebruikt kan worden voor de 
montage van de liftinstallatie. 
 
Tabel B6.2 Inbouwoppervlakte liften 

Inbouwoppervlakte liften 

 Breedte [m] Diepte [m] Oppervlakte [m2] 

Lift 1 2,4 2,7 6,48 

Lift 2 2,4 2,7 6,48 

Lift 3 1,8 2,7 4,86 

Lift 4 1,8 2,7 4,86 

 

De uitgangspunten voor de keuze van het type liften zijn, een minimale overbruggingshoogte 
van 80 meter met 23 stopplaatsen en een liftsnelheid van 3,5 m/s. Bij toepassing van liften 
met een capaciteit van 800 kg of een lager liftsnelheid, echter met meer vervoerscapaciteit. 
De deuren dienen telescopisch of centraal te openen zijn. 
 
Voor lift 1 en 2 komen in aanmerking een OTIS Gen2 premier lift[B6-3] 1275 kg / 17 personen 
met een telescopisch openende (TLD) deur en één toegang, deze lift is voorzien van een diepe 
kooi en heeft een deuropening van 1100 mm. De liftsnelheid bedraagt 1,75 m/s. Deze liften 
kunnen tevens voorzien in materiaalvervoer naar de verdiepingsvloeren. 
 

Voor lift 3 en 4 komen in aanmerking een OTIS Gen2 premier lift[B6-3]  1000 kg / 13 personen 
met een telescopisch openende (TLD) deur en één toegang, deze lift is voorzien van een diepe 
kooi en heeft een deuropening van 900 mm. De liftsnelheid bedraagt 1,6 m/s. 
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B6.2.5 Trapruimte 

 

 
Figuur B6.3 Vluchttrappen en vluchtwegen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Uit het oogpunt van brandveiligheid dienen 
een aantal aspecten bij het voorontwerp 
meegenomen te worden bij de bepaling van 
minimale trapafmetingen. Bij een 
calamiteit moeten alle gebruikers van het 
gebouw op een veilige manier en via een 
rookvrije vluchtroute het gebouw kunnen 
verlaten. Aangezien geen enkele persoon 
die in het gebouw aanwezig is tijdens een 
calamiteit gebruik mag maken van de 
aanwezige liften dienen de vluchttrappen 
dusdanig gedimensioneerd te worden dat ze 
voor een goede doorstroming kunnen 
zorgen. 
 
Gezien de oppervlakte van het 
verblijfsgebied per verdieping van 430 [m2] 
en bij toepassing van 2 symmetrisch 
geplaatste vluchttrappen mag men ervan 
uitgaan dat er 215 m2 aan verblijfsgebied is 
aangewezen per vluchttrap. 
 
De trapafmetingen volgen uit 
bouwbesluit[B6-4], een minimaal benodigde 
trapbreedte 1,2 meter en een minimaal 
benodigde aantrede 240 mm en een 
maximale optrede hoogte 185 mm. 
 
Naast de breedte van een trap wordt er ook 
gekeken naar de loopafstand tussen een 
toegang van een rookcompartiment en de 
toegang van een vluchttrappenhuis. Deze 
afstand mag niet groter zijn dan 30 meter. 
In figuur B6.3 is zichtbaar wat de 
maximale loopafstanden tot een 
rookcompartiment betreffen, hieruit kan 
men concluderen dat de maximale 
loopafstand van 30 meter nergens wordt 
overschreden. 
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B6.2.6 Kantoorruimte 

Flexibiliteit is tegenwoordig bij het ontwerp van kantoorruimte erg belangrijk. Er zijn 
verschillende mogelijkheden om een kantoorruimte in te delen (tabel B6.3). 
 
Tabel B6.3 Indelingsmogelijkheden kantoorruimte 

Ruimtelijkheid Functies 

Ruimte met flexibele scheidingswanden Werk op projectbasis, projectgrootte is gemakkelijk 
aanpasbaar. 

Cellenkantoor Eén of meerdere werknemers hebben een eigen werkplek. 

Kantoortuin Communicatiebevordering tussen mensen en 
organisatorisch flexibel 

 

De kantoorruimte zal door middel van (verplaatsbare) scheidingswanden ingedeeld worden. 
In de kantoorzone zal een uitneembaar zichtbaar systeemplafond met verlichtingsarmaturen 
worden aangebracht. 

B6.2.7 Sanitaire ruimte 

Er wordt gekozen voor een sanitaire ruimte die dicht bij een standleiding wordt geplaatst, 
waardoor het leidingverloop voor deze toiletgroep tot een minimum beperkt zal blijven. De 
fecaliën kunnen dan vrijwel direct naar de leidingschacht worden getransporteerd. 
Per toiletruimte individueel (blauw gearceerd) geldt een minimaal benodigde 
vloeroppervlakte van ≥0,9 x 1,2 m. Per toiletruimte integraal toegankelijk (groen gearceerd) 
geldt een minimaal benodigde vloeroppervlakte van ≥1,65 x 2,2 m. (figuur B6.4). 
 
Conform bouwbesluit[B6-5] bij een bezettingsgraadklasse 3 dienen er per verdieping bij meer 
als 150 m2 aan gebruiksfuncties per gebruiksoppervlakte minimaal 2 toiletten aanwezig te 
zijn. We hebben een symmetrisch gebouw en zowel links als rechts van de kern zijn er dus 
215 m2 aan gebruiksfuncties aangewezen op één toiletruimte, waarbij er ook nog een 
onderscheid gemaakt moet worden tussen mannen en vrouwen. Laten we ervan uitgaan dat er 
65% van de totale populatie per verdieping uit mannen bestaat en dat het overige deel (35%) 
uit vrouwen bestaat. 
 

We kunnen dan voor de mannen bepalen hoeveel toiletten per verdieping noodzakelijk zijn. 

65% 430
280

100

⋅
= m2. Voor de mannen zijn er dus

280 2
4

150

⋅
≈ toiletten noodzakelijk, waaronder 

ook een aantal urinoirs worden toegepast. 

Voor de vrouwen geldt 
35% 430

150
100

⋅
= m2. Voor de vrouwen zijn er dus 

150 2
2

150

⋅
=  toiletten 

noodzakelijk. 
 

 
Figuur B6.4 Mogelijke indeling sanitaire ruimte 

 



Bijlage 6  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 
 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e Bouwkunde    

 Constructief Ontwerpen 

 

B6.2.8 Schematisch overzicht van de functies in de hoogbouwzone 

 

Voor de functies in de hoogbouwzone valt de kantoorzone die op begane grondvloer en 
verdieping 1 t/m 20 worden gerealiseerd (tabel B6.4). Op verdieping 21 wordt een 
installatieruimte gerealiseerd (tabel B6.5) en het hoogste niveau betreft het dak. Daarnaast 
wordt op verdieping -1 en -2 een parkeerzone gerealiseerd (tabel B6.6). Al deze ruimtes 
dienen inpassing te krijgen in het ontwerp. 
 
Tabel B6.4 Functies in de kantoorzones 

Functiegebied Doel(en) 

Gangzone 
Spontane ontmoeting / horizontaal routing gebouw / discussies / 
ontsnappingsroute/ transport van leidingen 

Stiltezone Lezen, schrijven, concentreren 

Stille kamer Hoog concentratieniveau 

Pauzeruimte Ontmoetingsplaats voor informele en creatieve conversaties 

Ruimte met flexibele 
scheidingswanden 

Organisaties die op projectbasis werken / projectgrootte is gemakkelijk 
aanpasbaar 

Vergaderruimte Interne communicatie en met mensen van buiten de organisatie 

Managementruimte Leidinggevenden (formele gesprekken) 

Cellenkantoor Werknemer heeft een eigen werkplek 

Liftschacht Verticaal transport van personen en goederen 

Trappenhuis (vlucht) 
Verticaal transport van personen, goederen en kan dienst doen als 
vluchtroute 

Leidingschacht 
Verticaal transport van datanetwerken, fecaliën, waterleidingen, 
elektraleidingen, gasleidingen, sprinklerleidingen. 

Gangzone De mogelijkheden creëren voor de persoonlijke verzorging 

Herentoilet Afvoer van mannelijke fecaliën  

Damestoilet Afvoer van vrouwelijke fecaliën  

 
Tabel B6.5 Functies in de installatiezone 

Functiegebied Doel(en) 

Liftmachinekamer 
Het verticale transportsysteem voor personen en goederen in goede banen 
leiden. 

Toegang tot dakzone Via een trap 

Luchtbehandeling Het mechanisch ventileren, verwarmen en koelen van het gebouw 

 
Tabel B6.6 Functies in de parkeerzone 

Functiegebied Doel(en) 

Fietsenstalling 
Het herbergen van de fiets van gebruikers van het gebouw (bezoekers en 
permanente medewerkers) 

Parkeerkelder 
Het herbergen van de auto van gebruikers van het gebouw (bezoekers en 
permanente medewerkers) 

Camera 
bewakingsruimte 

Controleruimte voor de gang van zaken in parkeerkelder 

Decentrale technische 
ruimte 

Trafo 

Fietsenstalling 
Het herbergen van de fiets van gebruikers van het gebouw (bezoekers en 
permanente medewerkers) 
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Bijlage 7 Windfactoren en windbelastingen 

B7.1 Oostelijke of westelijke wind 

De aanblaasbreedte van het gebouw bedraagt voor oostelijke of westelijke wind 37,8 m. 
Hoogte van het gebouw boven maaiveld bedraagt 72,6 m. 
 

Factoren die de afmetingen van een gebouw in rekening brengen[B7-1]. 

De turbulentie-intensiteit ( h )

1 1
I 0,272

h 79,2
ln ln

2 2

= = =
   
   
   

 

De getalwaarde van de gemiddelde gebouwbreedte  

2 2 2 2

3 3 3 3

1 1
B 0,605

0,94 0,021 h 0,029 b 0,94 0,021 79,2 0,029 37,8

   
   
   = = =
          

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅          
          

 

 

( )

( )

( )

( )

( h)

dim

(h )

1 7 I B 1 7 0,272 0,605
C 0,855

1 7 I 1 7 0,272

+ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
= = =

+ ⋅ + ⋅
 

 
Voor de drukvereffeningsfactor wordt aangehouden eqC 1,0= aangezien er geen nader 

onderzoek hiervoor wordt uitgevoerd[B7-2].  
 

De windbelasting is altijd een dynamische belasting, daarom wordt een vergrotingsfactor 
bepaald die deze invloed verdisconteerd in een statische windbelasting[B7-3]. Er kan niet 
worden voldaan aan de opgestelde voorwaarden om voor de vergrotingsfactorΦ 1,0=  aan te 

houden. 
 

Om deze dynamische invloed toch te kunnen bepalen dienen we een afschatting te doen van 
de materialisatie die wordt toegepast bij de stabiliteitselementen, het is namelijk nog niet 
duidelijk of we een volledige staalconstructie of betonconstructie kunnen toepassen. De 
dempingsmaat[B7-4] die invloed heeft op de vergrotingsfactor voor dynamische invloeden 
wordt daarom op een gemiddelde gesteld.  
Voor staalconstructies geldt D 0,01= en voor betonconstructies geldt D 0,02=   

Er wordt een dempingsmaat aangenomen van D 0,015= . 

 
Er is nog weinig bekend over het constructieve systeem van het ontworpen gebouw. Er wordt 
daarom een eenvoudige formule[B7-5] gehanteerd die de eigen frequentie van het gebouw voor 
een voorontwerp in rekening kan brengen. 

e

46 46
f 0,58

H 79,2
= = = Hz. 

( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( )

2

3
e

e e

2

3

0,0394 f
E

D 1 0,1 f h 1 0,16 f b

0,0394 0,58
0,151

0,015 1 0,1 0,58 79,2 1 0,16 0,58 37,8

−

−

 
⋅ = =

 ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
 

 
⋅  =

 ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
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Bepaling van de vergrotingsfactor om de dynamische invloed te verdisconteren. 

( ) ( )( )
( ) ( )( )

( )( )
( )

h

1

h

1 7 I B E 1 7 0,272 0,605 0,151
φ 1,07

1 7 0,272 0,1511 7 I B

+ ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ +
= = =

+ ⋅ ⋅+ ⋅ ⋅
 

 
De representatieve waarden voor stuwdrukken op verschillende hoogte voor een onbebouwd 
gebied 3 (Maastricht) op 37,8 m en 72,6 m boven maaiveld. Er worden 2 parkeerlagen onder 
maaiveld toegepast. Er wordt gekeken naar navolgende stuwdrukken[B7-6]. 

( )w; 79, 2

79,2 75
P 1,37 1,39 1,37 1,387

80 75

 − 
= + ⋅ − =  

−  
kN/m2. 

( )w; 44, 4

44,4 40
P 1,15 1,19 1,15 1,185

45 40

 − 
= + ⋅ − =  

−  
 kN/m2. 

 

De windbelastingen op het gebouw zijn dan 
 

( ) ( )r ep; 79, 2 dim index eq 1 wP C C C φ P 0,855 1,2 1,0 1,07 1,387 1,53= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  kN/m2. 

( )r ep; 44, 4P 0,855 1,2 1,0 1,07 1,185 1,30= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  kN/m2. 

Het verhoudingsgetal 
b 37,8

0,477
H 79,2

= =  

De equivalente windbelasting wordt[B7-5]. 
 

( ) ( ) ( ) ( ){ }32
eq; EI

1,53 1,30
P 1 0,477 11 7 0,477 3 0,477 0,477

15

 − 
= ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ −  

  
 

eq; EIP 0,008019 14,91 0,12= ⋅ =  kN/m2. 

De equivalente gelijkmatig verdeelde horizontale belasting in de y-richting wordt dan 

 

( )( ) ( )( )rep; eq; y eq; EI 44, 4q P P b 0,12 1,30 37,8 53,67= + ⋅ = + ⋅ =  kN/m 

Het equivalente voetmoment in de y richting 

2
rep; eq; y

1
M 53,67 79,2 168326

2

 
= ⋅ ⋅ = 
 

 kNm. 

De transformatie van een verlopende windbelasting over de hoogte naar een equivalente 
lijnbelasting en de vertaling naar een funderingsmoment. 
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B7.2 Noordelijke of zuidelijke wind 

De aanblaasbreedte van het gebouw bedraagt voor noordelijke of zuidelijke wind 23,4 m. 
Hoogte van het gebouw boven maaiveld bedraagt 72,6 m. 
 

Factoren die de afmetingen van een gebouw in rekening brengen[B7-1]. 
 

De turbulentie-intensiteit ( )h

1 1
I 0,272

h 79,2
ln ln

2 2

= = =
   
   
   

 

 

De getalwaarde van de gemiddelde gebouwbreedte  

2 2 2 2

3 3 3 3

1 1
B 0,64

0,94 0,021 h 0,029 b 0,94 0,021 79,2 0,029 23,4

   
   
   = = =
          

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅          
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eqC 1,0=  

 
Φ 1,0=  

 
Er wordt een dempingsmaat aangenomen van D 0,015=   

e

46 46
f 0,58

H 79,2
= = = Hz. 
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−
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Bepaling van de vergrotingsfactor om de dynamische invloed te verdisconteren. 

( ) ( )( )
( ) ( )( )

( )( )
( )

h

1

h

1 7 I B E 1 7 0,272 0,64 0,213
φ 1,09

1 7 0,272 0,2131 7 I B

+ ⋅ ⋅ + + ⋅ ⋅ +
= = =

+ ⋅ ⋅+ ⋅ ⋅
 

 
De representatieve waarden voor stuwdrukken op verschillende hoogte voor een onbebouwd 
gebied 3 (Maastricht) op 23,4 m en 72,6 m boven maaiveld. Er worden 2 parkeerlagen onder 
maaiveld toegepast. Er wordt gekeken naar navolgende stuwdrukken[B7-6]. 

( )w; 79, 2

79,2 75
P 1,37 1,39 1,37 1,387

80 75

 − 
= + ⋅ − =  

−  
kN/m2. 

w; 30P 1,06=  kN/m2. 
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De windbelastingen op het gebouw zijn dan 

( ) ( )r ep; 79, 2 dim index eq 1 wP C C C φ P 0,869 1,2 1,0 1,09 1,387 1,577= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  kN/m2. 

( )r ep; 30P 0,869 1,2 1,0 1,09 1,06 1,20= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =  kN/m2. 

Het verhoudingsgetal 
b 23,4

0,295
H 79,2

= =  

De equivalente windbelasting wordt[B7-5]  

( ) ( ) ( ) ( ){ }32
eq; EI

1,577 1,20
P 1 0,295 11 7 0,295 3 0,295 0,295

15

 − 
= ⋅ − ⋅ + ⋅ + ⋅ −  

  
 

eq; EIP 0,0175 13,3 0,233= ⋅ =  kN/m2. 

De equivalente gelijkmatig verdeelde horizontale belasting in de z richting wordt dan 

( )( ) ( )( )rep; eq; z eq; EI 30q P P b 0,233 1,20 23,4 33,65= + ⋅ = + ⋅ =  kN/m 

Het equivalente voetmoment in de z richting 

2
rep; eq; z

1
M 33,65 79,2 105537

2

 
= ⋅ ⋅ = 
 

 kNm. 

De transformatie van een verlopende windbelasting over de hoogte naar een equivalente 
lijnbelasting en de vertaling naar een funderingsmoment. 
 

 



Bijlage 8  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 
 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e Bouwkunde    
 Constructief Ontwerpen 

 

Bijlage 8 Vloertypes 

B8.1 Overzicht vloertypen 

B8.1.1 Kanaalplaatvloer 

Deze vloerplaat wordt veelvuldig toegepast als verdiepingsvloer en dakvloer in de 
utiliteitsbouw (figuur B8.1). Het is een vloerplaat die zijn toepassing binnen de kantorenbouw 
goed heeft bewezen. In tabel B8.1 wordt een overzicht gegeven welke criteria gunstig of 
ongunstig door deze vloerplaat kan worden bereikt. 
 

 
Figuur B8.1 Kanaalplaatvloer[B8-1] 

 
Tabel B8.1 (on)gunstige invloed kanaalplaatvloer 

Criterium Zeer gunstig Gunstig Ongunstig Zeer ongunstig 

Schijfwerking X    

Leidingopname   X  

Extra wapening   X  

Lijnbelastingen  X   

Brandwerendheid X    

B8.1.2 Bollenplaatvloer 

Deze vloer wordt veel toegepast bij gebouwen waarbij men geen balkenstructuur wil hebben 
onder de vloer. De draagrichting van de vloer is alzijdig en wordt vaak in combinatie met een 
betonkern toegepast (figuur B8.2). In tabel B8.2 wordt een overzicht gegeven van de criteria 
die gunstig of ongunstig kunnen worden beïnvloed door toepassing van deze vloer.

 
Figuur B8.2 Bollenplaatvloer[B8-2] 

 
Tabel B8.2 (on)gunstige invloed bollenplaatvloer 

Criterium Zeer gunstig Gunstig Ongunstig Zeer ongunstig 

Schijfwerking  X   

Leidingopname   X  

Extra wapening  X   

Lijnbelastingen  X   

Brandwerendheid X    
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B8.1.3 Wingplaatvloer 

Deze vloerplaat (figuur B8.3) wordt veelvuldig toegepast als verdieping- en dakvloer in de 
utiliteits- en woningbouw. Het is een vloerplaat die geschikte is voor het wegwerken van 
elektra- en luchtbehandelingsleidingen. Daarnaast behoort een computervloer tot de 
mogelijkheden. In tabel B8.3 wordt een overzicht gegeven welke criteria gunstig of ongunstig 
door deze vloerplaat kan worden bereikt. 
 

 
Figuur B8.3 Wingplaatvloer[B8-1] 

 
Tabel B8.3 (on)gunstige invloed wingplaatvloer 

Criterium Zeer gunstig Gunstig Ongunstig Zeer ongunstig 

Schijfwerking X    

Leidingopname X    

Extra wapening  X   

Lijnbelastingen  X   

Brandwerendheid  X   

B8.1.4 Staalplaat betonvloer 

 

Dit vloertype (figuur B8.4) wordt veelvuldig toegepast als verdieping- en dakvloer in de 
utiliteitsbouw. Het is een vloersysteem dat geschikt is bij niet rechthoekige vormen en bij een 
geringe vloerhoogte. Daarnaast wordt dit vloersysteem toegepast bij staalconstructies. In tabel 
B8.4 wordt een overzicht gegeven welke criteria gunstig of ongunstig door dit vloersysteem 
kunnen worden bereikt. 
 

 
Figuur B8.4 Staalplaat betonvloer[B8-3] 

 
Tabel B8.4 (on)gunstige invloed staalplaat betonvloer 

Criterium Zeer gunstig Gunstig Ongunstig Zeer ongunstig 

Schijfwerking X    

Leidingopname    X 

Extra wapening  X   

Lijnbelastingen  X   

Brandwerendheid   X  
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B8.2 Aangenomen vloerbelastingen 

Er wordt geïnventariseerd welke vloertype het beste zou passen binnen het kader van de 
opgestelde criteria. Er wordt uitgegaan van veiligheidsklasse 3 bij de berekeningen 
( f ; gγ 1,2= en f ; qγ 1,5= ) en de navolgende (aangenomen) representatieve waarden van de 

permanente en veranderlijke belasting. 

B8.2.1 Permanente belastingen 

In tabel B8.5 is een overzicht gegeven van de permanente belastingen waarvan wordt 
verwacht dat ze op zullen treden per verdiepingsvloer. Deze belastingen zijn exclusief het 
eigen gewicht van een nog toe te passen vloertype, aangezien dit nog niet bekend is. 
 

Tabel B8.5 Aangenomen permanente belastingen 

Permanente belasting Pg;rep Pg;d 

 kN/m2 kN/m2 

Eigen gewicht vloer - - 

Afwerkvloer 50 mm 1,00 1,20 

Druklaag 50 mm 1,00 1,20 

Plafond en leidingen 0,50 0,60 

Lichte scheidingswanden 0,50 0,60 

Totaal 3,00 3,60 

B8.2.2 Veranderlijke belastingen 

In tabel B8.6 is een overzicht gegeven van de veranderlijke belastingen waarvan wordt 
verwacht dat ze incidenteel op zullen treden per verdiepingsvloer. 
 
Tabel B8.6 Veranderlijke belastingen 

Veranderlijke belasting Pq;rep Pq;d 

 kN/m2 kN/m2 

Extreem veranderlijk 3,00 4,50 

Momentaan veranderlijk 1,50 2,25 

B8.3 Werkelijke vloerbelastingen 

Om te kunnen bepalen welke vloerdikte minimaal noodzakelijk is om de optredende 
belastingen te kunnen ondervangen zal per beschouwd vloertype worden geïnventariseerd 
welke belastingen in de beschouwing worden meegenomen. Voor sommige vloertypen wordt 
de afwerklaag in een grafiek meegenomen, voor andere vloertypen kan alleen een dikte 
worden geschat aan de hand van vuistregels. 

B8.3.1 Kanaalplaatvloer 

 
Permanente belasting 
 
Tabel B8.7 Optredende permanente belastingen bij een kanaalplaatvloer 

Permanente belasting Opmerking Pg;rep Pg;d 

  kN/m2 kN/m2 

Eigen gewicht vloer Vloerafhankelijk - - 

Afwerkvloer 50 mm Verwerkt in grafiek - - 

Druklaag 50 mm  1,00 1,20 

Plafond en leidingen  0,50 0,60 

Lichte scheidingswanden  0,50 0,60 

Totaal 2,00 2,40 
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Veranderlijke belasting 
 

Tabel B8.8 Optredende veranderlijke belastingen bij een kanaalplaatvloer 

Veranderlijke belasting Opmerking Pq;rep Pq;d 
  kN/m2 kN/m2 
Extreem veranderlijk  3,00 4,50 

Momentaan veranderlijk ψ 0,5=  1,50 2,25 

 

Permanente en veranderlijke belastingen 
 
Tabel B8.9 Optredende permanente en veranderlijke belastingen bij een kanaalplaatvloer 

Permanente en veranderlijke belastingen 

Prep Pd 

kN/m2 kN/m2 
5,00 6,90 

B8.3.2 Bollenplaatvloer 

 
Permanente belasting 
 
Tabel B8.10 Optredende permanente belastingen bij een bollenplaatvloer 

Permanente belasting Opmerking Pg;rep Pg;d 

  kN/m2 kN/m2 

Eigen gewicht vloer Vloerafhankelijk - - 

Afwerkvloer 50 mm Verwerkt in grafiek 1,00 1,20 

Plafond en leidingen  0,50 0,60 

Lichte scheidingswanden  0,50 0,60 

Totaal 2,00 2,40 

 

Veranderlijke belasting 
Voor de veranderlijke belastingen gelden dezelfde representatieve en rekenwaarden als 
beschouwd bij de veranderlijke belastingen bij de kanaalplaatvloer. 
 
Permanente en veranderlijke belasting 
 
Tabel B8.11 Optredende permanente en veranderlijke belastingen bij een kanaalplaatvloer 

Permanente en veranderlijke belastingen 

Prep Pd 

kN/m2 kN/m2 
5,00 6,90 

 

B8.3.3 Wingplaatvloer 

 
Permanente belasting 
 
Tabel B8.12 Optredende permanente belastingen bij een wingplaatvloer 

Permanente belasting Opmerking Pg;rep Pg;d 

  kN/m2 kN/m2 

Eigen gewicht vloer Vloerafhankelijk - - 

Afwerkvloer 50 mm  1,00 1,20 

Druklaag 50 mm  1,00 1,20 

Plafond en leidingen  0,50 0,60 

Lichte scheidingswanden  0,50 0,60 

Totaal 3,00 3,60 
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Veranderlijke belasting 
 
Voor de veranderlijke belastingen gelden dezelfde representatieve en rekenwaarden als 
beschouwd bij de veranderlijke belastingen bij de kanaalplaatvloer. 
 

Permanente en veranderlijke belasting 
 
Tabel B8.13 Optredende permanente en veranderlijke belastingen bij een wingplaatvloer 

Permanente en veranderlijke belastingen 

Prep Pd 

kN/m2 kN/m2 
6,00 8,10 

B8.3.4 Staalplaatvloer 

 
Permanente belasting 
 
Tabel B8.14 Optredende permanente belastingen bij een staalplaatbetonvloer 

Permanente belasting Opmerking Pg;rep Pg;d 

  kN/m2 kN/m2 

Eigen gewicht vloer Vloerafhankelijk - - 

Afwerkvloer 50 mm  1,00 1,20 

Plafond en leidingen  0,50 0,60 

Lichte scheidingswanden  0,50 0,60 

Totaal 2,00 2,40 

 

Veranderlijke belasting 
 
Voor de veranderlijke belastingen gelden dezelfde representatieve en rekenwaarden als 
beschouwd bij de veranderlijke belastingen bij de kanaalplaatvloer. 
 
Permanente en veranderlijke belasting 
 
Tabel B8.15 Optredende permanente en veranderlijke belastingen bij een staalplaatbetonvloer 

Permanente en veranderlijke belastingen 

Prep Pd 

kN/m2 kN/m2 
5,00 6,90 
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B8.4 Keuze vloerdikte 

Aan de hand van de optredende belastingen kan per vloertype bepaald worden welke dikte 
hiermee gepaard gaat. 

B8.4.1 Kanaalplaatvloer 

In figuur B8.5 is een overzicht te zien van de dikte van de kanaalplaatvloeren in combinatie 
met de overspanning en de optredende belastingen. 
 

 
Figuur B8.5 Optredende belasting in relatie tot de overspanningslengte[B8-1] 

 

Er wordt een rekenwaarde van de optredende belasting aangehouden van dP 6,9= kN/m2 

(exclusief eigen gewicht) en een overspanning van 9,0 meter, hieruit volgt dat een HVP260 
hieraan zou voldoen. Eveneens speelt de overweging mee dat 120 minuten brandwerendheid 
gehaald moet worden, vandaar de HVP260. Deze vloer heeft namelijk een dikkere betonschil 
aan de onderzijde. 
 

B8.4.2 Bollenplaatvloer 

In tabel B8.16 is een overzicht te zien van de verschillende bollenplaatvloeren in relatie met 
de mogelijkheden voor te overspannen. Er kan worden afgelezen hoeveel belasting maximaal 
toelaatbaar is per vloerdikte. Voor een eerste aanname voldoet deze tabel. 
 
Tabel B8.16 Maximale overspanningslengte[B8-2] 

Bubbledeckvloer Vloerhoogte Boldiameter Eigen gewicht Overspanning 

 mm mm kN/m2 m 

BD 230 230 180 3,70 7 

BD 280 280 225 4,60 8-9 

BD 340 340 270 5,50 9-10 

BD 390 390 315 6,40 10-12 

BD 450 450 360 7,30 12-15 

 

Er wordt een rekenwaarde van de optredende belasting aangehouden van dP 6,9= kN/m2 

(exclusief eigen gewicht) en een overspanning van 9,0 meter, hieruit volgt dat een BD340 met 
een betonschil dikte van 70 mm hieraan zou voldoen. De brandwerendheidseis is bij deze 
vloer ook gegarandeerd. 
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B8.4.3 Wingplaatvloer 

Door het ontbreken van een overspanningstabel, die inzicht zou verschaffen in de relatie 
vloerdikte tot de overspanning kan er alleen gebruik worden gemaakt van een formule[B8-1] 
waar de vloerdikte uit afgeleid kan worden. Er wordt een overspanningslengte van 9 meter 
aangehouden. 

theoretisch

vloer

L 9000
H 260

35 35
= = = mm. 

Om een deugdelijke brandwerendheid te krijgen is het verstandig om een dik onderdek te 
kiezen voor de wingplaatvloer. In tabel B8.17 is een overzicht te zien van het assortiment 
wingplaatvloeren[B8-1], daarnaast kan in tabel B8.18 het eigen gewicht (inclusief voegvulling) 
van deze vloerplaat worden afgelezen. 
 

Tabel B8.17 Assortiment wingplaatvloeren[B8-1] 

 
 

Tabel B8.18 Eigen gewicht wingplaatvloer[B8-1] 

 
 

Er wordt gekozen voor een wingplaatvloer (wing 80-180) met een onderdek van 80 mm. 

B8.4.4 Staalplaat betonvloer 

Net als bij de wingplaatvloer is er voor de staalplaat betonvloer geen overspanningstabel 
voorhanden, echter kan er gebruik worden gemaakt van een ontwerpprogramma[B8-3] om een 
vloerdikte te kunnen afschatten. Alvorens gebruik te maken van dit ontwerpprogramma zijn 
er navolgende uitgangspunten bepaald.  
 

Er is gerekend met een nuttige belasting van 5,0 kN/m2. Uitgegaan van gestempeld 
aanbrengen en een meervelds overspanning in de gebruiksfase. Daarnaast toepassing van 
deuvels op de staalbetonligger. Overspanningslengte van de vloer (variant 3 bij 
vloeroverspanningen) bedraagt 5400 mm. Minimale oplegbreedte van de vloer 100 mm aan 
weerszijden. Uitgegaan dat er een cementgebonden afwerklaag wordt toegepast met een 
brandwerendheid van 90 minuten en dat er de minimale vloerdikte wordt toegepast. 
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Na invulling van bovenstaande gegevens in het programma volgt er een Comflor 95 met een 
plaatdikte van 0,9 mm uit. De dikte van de vloer bedraagt dan (exclusief de afwerkvloer van 
50 mm), 155 mm met een eigen gewicht van 2,9 kN/m2 (representatief). 

B8.5 Belastingen voor verdere analyses 

Er is bekend welke vloerdiktes per vloertype noodzakelijk zijn, hieruit is afgeleid welke eigen 
gewichten hiermee gepaard gaan. De totale belastingen per vloertype kunnen worden bepaald. 

B8.5.1 Kanaalplaatvloer 

Permanente belasting 
 
Tabel B8.19 Permanente belastingen kanaalplaatvloer 

Permanente belasting Opmerking Pg;rep Pg;d 

  kN/m2 kN/m2 

HVP 260  3,82 4,60 

Afwerkvloer 50 mm  1,00 1,20 

Druklaag 50 mm  1,00 1,20 

Plafond en leidingen  0,50 0,60 

Lichte scheidingswanden  0,50 0,60 

Totaal 6,82 8,20 

 

Veranderlijke belasting 
 

Tabel B8.20 Veranderlijke belastingen kanaalplaatvloer 

Veranderlijke belasting Opmerking Pq;rep Pq;d 
  kN/m2 kN/m2 
Extreem veranderlijk  3,00 4,50 

Momentaan veranderlijk ψ 0,5=  1,50 2,25 

 

Permanente en veranderlijke belastingen 
 
Tabel B8.21 Permanente en veranderlijke belastingen kanaalplaatvloer 

Permanente en veranderlijke belastingen 

Prep Pd 

kN/m2 kN/m2 
9,82 12,70 

B8.5.2 Bollenplaatvloer 

Permanente belasting 
 
Tabel B8.22 Permanente belastingen bollenplaatvloer 

Permanente belasting Opmerking Pg;rep Pg;d 

  kN/m2 kN/m2 

BD 340  5,50 6,60 

Afwerkvloer 50 mm  1,00 1,20 

Plafond en leidingen  0,50 0,60 

Lichte scheidingswanden  0,50 0,60 

Totaal 7,50 9,00 

 

Veranderlijke belasting 
Voor de veranderlijke belastingen gelden dezelfde representatieve en rekenwaarden als 
beschouwd bij de veranderlijke belastingen bij de kanaalplaatvloer. 
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Permanente en veranderlijke belasting 
 
Tabel B8.23 Optredende permanente en veranderlijke belastingen bij een kanaalplaatvloer 

Permanente en veranderlijke belastingen 

Prep Pd 

kN/m2 kN/m2 
10,50 13,50 

B8.5.3 Wingplaatvloer 

Permanente belasting 
 
Tabel B8.24 Permanente belastingen wingplaatvloer 

Permanente belasting Opmerking Pg;rep Pg;d 

  kN/m2 kN/m2 

Wing 80-180  3,13 3,76 

Afwerkvloer 50 mm  1,00 1,20 

Druklaag 50 mm  1,00 1,20 

Plafond en leidingen  0,50 0,60 

Lichte scheidingswanden  0,50 0,60 

Totaal 3,00 3,60 

 

Veranderlijke belasting 
Voor de veranderlijke belastingen gelden dezelfde representatieve en rekenwaarden als 
beschouwd bij de veranderlijke belastingen bij de kanaalplaatvloer. 
 

Permanente en veranderlijke belasting 
 
Tabel B8.25 Permanente en veranderlijke belastingen wingplaatvloer 

Permanente en veranderlijke belastingen 

Prep Pd 

kN/m2 kN/m2 
9,13 11,86 

B8.5.4 Staalplaat betonvloer 

Permanente belasting 
 
Tabel B8.26 Permanente belastingen staalplaatbetonvloer 

Permanente belasting Opmerking Pg;rep Pg;d 

  kN/m2 kN/m2 

Comflor 95  Plaatdikte 0,9 mm 2,90 3,48 

Afwerkvloer 50 mm  1,00 1,20 

Plafond en leidingen  0,50 0,60 

Lichte scheidingswanden  0,50 0,60 

Totaal 4,90 5,88 

 

Veranderlijke belasting 
Voor de veranderlijke belastingen gelden dezelfde representatieve en rekenwaarden als 
beschouwd bij de veranderlijke belastingen bij de kanaalplaatvloer. 
 
Permanente en veranderlijke belasting 
Tabel B8.27 Permanente en veranderlijke belastingen staalplaatbetonvloer 

Permanente en veranderlijke belastingen 

Prep Pd 

kN/m2 kN/m2 
7,90 10,38 

 



Bijlage 9  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 
 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e Bouwkunde    
 Constructief Ontwerpen 

 

Bijlage 9 Traagheidsmoment equivalente betonkern 

B9.1 Traagheidsmoment om de z-as 

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

3 3

d d d d

z

3 3

d d d d

1 1
5,4 W 5,4 W 5,4 W 5,4 W

12 12
I

1 1
8,1 W 5,4 W 8,1 W 5,4 W

12 12

    
⋅ + ⋅ + − ⋅ − ⋅ − +    

    =
    

⋅ + ⋅ + − ⋅ − ⋅ −    
    

 

Hierin stelt dW de wanddikte voor. 

B9.2 Traagheidsmoment om de y-as 

Aangezien dit geen symmetrische doorsnede is door het feit dat er een verschil is in de 
liftpositionering en de invloed van de leidingschacht dient eerst het gezamenlijke zwaartepunt 
bepaald te worden. Als oorsprong voor de bepaling van dit punt wordt de kruising genomen 
tussen de zwaartepuntlijn om de z-as en de hartlijn van de onderste wand. 
 
Oppervlakte bepaling van de totale doorsnede 

( )( )1 d dA 5,4 W W= + ⋅   
d
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W
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2

 
= + 
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Hierin stelt dW de wanddikte voor. 
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Bijlage 10 Traagheidsmoment equivalente verbrede betonkern 

B10.1 Traagheidsmomenten om de z-as 

( ) ( ) ( ) ( )
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Hierin stelt dW de wanddikte voor. 

B10.2 Traagheidsmomenten om de y-as 

Aangezien dit geen symmetrische doorsnede is door het feit dat er een verschil is in de 
liftpositionering en de invloed van de leidingschacht en de locatie van de equivalente 
gangwand dient eerst het gezamenlijke zwaartepunt bepaald te worden. Als oorsprong voor de 
bepaling van dit punt wordt de kruising genomen tussen de zwaartepuntlijn om de y-as en de 
hartlijn van de onderste wand. Het zwaartepunt zal waarschijnlijk meer centrisch gaan 
aangrijpen. 
 

Oppervlakte bepaling van de totale doorsnede 
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Hierin stelt dW de wanddikte voor. 
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Bijlage 11 Vergelijkingen betonkern met outriggers 

 

Tabel B11.1 Vergelijking outriggers-externe kolommen bij een wanddikte van 0,25 m. 

 
 
Tabel B11.2 Vergelijking outriggers-externe kolommen bij een wanddikte van 0,30 m. 

 
 
Tabel B11.3 Vergelijking outriggers-externe kolommen bij een wanddikte van 0,50 m. 

 
 
Tabel B11.4 Vergelijking outriggers-externe kolommen bij een wanddikte van 0,75 m. 
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Bijlage 12 Vergelijkingen verbrede betonkern met outriggers 

 

Tabel B12.1 Vergelijking outriggers-externe kolommen bij een wanddikte van 0,25 m. 

 
 
Tabel B12.2 Vergelijking outriggers-externe kolommen bij een wanddikte van 0,30 m. 

 
 
Tabel B12.3 Vergelijking outriggers-externe kolommen bij een wanddikte van 0,50 m. 

 
 
Tabel B12.4 Vergelijking outriggers-externe kolommen bij een wanddikte van 0,75 m. 
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Bijlage 13 Vergelijkingen K-verbanden met outriggers 

 

Tabel B13.1 Vergelijking outriggers-externe kolommen bij vakwerksamenstelling 1. 

 
 
Tabel B13.2 Vergelijking outriggers-externe kolommen bij vakwerksamenstelling 2. 

 
 
Tabel B13.3 Vergelijking outriggers-externe kolommen bij vakwerksamenstelling 3. 

 
 
Tabel B13.4 Vergelijking outriggers-externe kolommen bij vakwerksamenstelling 4. 
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Bijlage 14 Windbelastingen per stabiliteitselement 

B17.1 Uitgangspunten 

Uit de berekening van de veerstijfheden is gebleken dat de stijfheden van de gevelvakwerken 

(k1 en k3) een factor 1,443 groter zijn, immers
14162

1,443
9815

= . Indien wordt aangenomen dat 

k1 en k3 starre punten zijn, dan kan het middenpunt k2 nog verplaatsen (figuur B17.1). 
 
De verplaatsing van k1 en k3 bedraagt 0,30 meter en de verplaatsing van k2 bedraagt 0,433 

meter. Het verplaatsingsverschil u∆ bedraagt ( )u 0,433 0,30 0,133∆ = − = meter. De situatie 

kan worden geschematiseerd als in figuur B17.2. 
 

 
Figuur B17.1 Belasting 

 

 
Figuur B17.2 Vervorming 

B17.2 Opsplitsing situatie 

Liggerdeel 3-2: 

 
Figuur B17.3 Liggerdeel 3-2 
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2; links 2; links; 1 2; links; 2 2; links; 3

2
2 2; links

2; links

2
2; links

2; links

2; links

2; links

φ φ φ φ

u q l M l
φ

l 24EI 3EI

0,133 157,45 14,896 8 M 14,896
φ

14,896 24EI 24EI

21684,05 4,9653 M
φ 0,00893

EI EI

= + − +

⋅ ⋅
= + − +

⋅ ⋅ ⋅
= + − +

⋅
= + − +

 

 
Liggerdeel 2-1: 

 
Figuur B17.4 Liggerdeel 2-1 

 

 
2; rechts 2; rechts; 1 2; rechts; 2 2; rechts; 3

2
2 2; rechts

2; rechts

2
2; rechts

2; rechts

2; rechts

2; rechts

φ φ φ φ

u q l M l
φ

l 24EI 3EI

0,133 157,45 12,104 8 M 12,104
φ

12,104 24EI 24EI

11633,71 4,0346 M
φ 0,01099

EI EI

= − + −

⋅ ⋅
= − − +

⋅ ⋅ ⋅
= − − +

⋅
= − − +

 

 
Stel vloerEI EI= = ∞ , voor deze analyse wordt overal EI 1,0= kNm2. 

2; links 2; linksφ 0,00893 21684,05 4,9653 M= + − + ⋅  

2; rechts 2; rechtsφ 0,01099 11633,71 4,0346 M= − + + ⋅  

 
Stel 2; links 2; rechtsφ φ=  

( ) ( )2; links 2; rechts

2; links 2; rechts

2; links 2; rechts

2; links 2; rec

0,00893 21684,05 4,9653 M 0,01099 11633,71 4,0346 M

4,96563 M 0,01992 33317,76 4,0346 M

4,96563 M 4,0346 M 0,01992 33317,76

4,96563 M 4,0346 M

+ − + ⋅ = + − + ⋅

⋅ = − + − ⋅

⋅ + ⋅ = − +

⋅ + ⋅ hts 33317,74=
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2; links 2; rechts

33317,74
1,2307 M M

4,0346
⋅ + =  

Als 2; links 2; rechtsM M= dan geldt: 
2; links 2; rechts

2rechts

1,2307 M M 8258

2,2307 M 8258

⋅ + =

⋅ =
 

2; links 2; rechts

8258
M M 3702

2,2307
= = = kNm 

B17.3 Reactiekrachten 

Liggerdeel 3-2: 

 
Figuur B17.5 Liggerdeel 3-2 

 

( )( ) ( ); 2 3M 0 157,45 14,896 0,5 14,896 3702 R 14,896 0= ⇒ − ⋅ ⋅ ⋅ + + ⋅ =∑  

3

13766,35
R 924

14,896

−
= = +

−
kN 

( )3 2; links

2; links

V 0 R R 157,45 14,896 0

V 0 924 R 2345 0

= ⇒ + + − ⋅ =

= ⇒ + + − =

∑

∑
 

2; linksR 2345 924 1421= − = kN 
 
Liggerdeel 2-1: 

 
Figuur B17.6 Liggerdeel 2-1 

 

( )( ) ( ); 2 1M 0 157,45 12,104 0,5 12,104 3702 R 12,104 0= ⇒ + ⋅ ⋅ ⋅ − + ⋅ =∑  

1

7831,75
R 647

12,104
= = + kN 

( )2; rechts 1

2; rechts

V 0 R R 157,45 12,104 0

V 0 R 647 1906 0

= ⇒ + + − ⋅ =

= ⇒ + − =

∑

∑
 

2; rechtsR 1259= kN 
 

( ) ( )2 2; links 2; rechtsR R R 1421 1259 2680= + = + =  kN 
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Figuur B17.7 Resultante van R1 

 
 
Figuur B17.8 Resultante van R3 

 

( )
1

647
R 714

cos 25
′ = =

�

 kN, 
( )

3

924
R 1019

cos 25
′ = =

�

 kN 

B17.4 Belasting per stabiliteitselement 

Gevelvakwerk achterzijde: 

 
Figuur B17.9 Belasting op vakwerk achterzijde 

 
Figuur B17.10 Belasting op vakwerk voorzijde 

 

 
Figuur B17.11 Belasting op betonkern 
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Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

1. Project

Licentienaam -

Nationale norm NEN

Constructie Vakwerk XZ

Aantal knopen : 15

Aantal staven : 6

Aantal platen : 0

Aantal gebruikte doorsneden : 2

Aantal belastinggevallen : 2

Aantal gebruikte materialen : 1

Projectbestandsnaam gevelvariant01.esad

Project bestandspad C:\Users\Roy Kengen\Documents\Technische Universiteit
Eindhoven\Afstuderen\Afstudeerverslag\ESAprimaWin\VakwerkZijgevel\

Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Onderdeel Bijlage 15 (vakwerken in zijgevel), variant 1

Omschrijving Berekening van reactiekrachten en doorbuigingen

Auteur R.P.T. Kengen

Datum 22. 11. 2007

Gravitatieversnelling [m/sec2] 9,810

Versie Scia Engineer 8.0.70

Functionaliteit Staal

Combi omschrijving Belastingfactoren :
Gamma f;g - fund. combi 2 1.35
Gamma f;g - fund. combi 1 1.20

Gamma f;g - gunstig 0.90
Gamma f;q 1.50
Levensduur 50

NEN - momentaan factor 0.50
Model factor 'Wateraccumulatie' 1.30
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2. variant 1

XY

Z

3. Materialen

Naam S235

Type Staal

Thermisch uitz. [m/mC] 0,00

Massa eenheid [kg/m3] 7850,00

E-mod [MPa] 2,1000e+005

Poisson - nu 0,3

Onafhankelijke G-modulus �

G-mod [MPa] 8,0769e+004
Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Log. decrement 0,15

Therm. exp. (brand) [m/mC] 0,00

Specifieke hitte [J/gK] 6,0000e-001

Thermische geleiding [W/mK] 4,5000e+001

Fu [N/mm2] 360,0

Fy [N/mm2] 235,0

4. Doorsneden

> Naam CS1

Type HEB200

Bron omschrijving Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995

Onderdeelmateriaal S235

Bouwwijze gewalst

Knik y-y, z-z b c
Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*
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> Afbeelding z

 y

> A [m2] 7,8080e-003

A y, z [m2] 5,1235e-003 1,5541e-003

I y, z [m4] 5,6960e-005 2,0030e-005

I w [m6], t [m4] 1,7163e-007 5,9280e-007

Wel y, z [m3] 5,6960e-004 2,0030e-004

Wpl y, z [m3] 6,4200e-004 3,0600e-004

d y, z [mm] 0 0

c YLCS, ZLCS [mm] 100 100

alpha [deg] 0,00

AL [m2/m] 1,1510e+000

> Naam CS2

Type HEB360

Bron omschrijving Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995

Onderdeelmateriaal S235

Bouwwijze gewalst

Knik y-y, z-z b c

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

> Afbeelding z

 y

> A [m2] 1,8060e-002

A y, z [m2] 1,1546e-002 4,0237e-003

I y, z [m4] 4,3190e-004 1,0140e-004

I w [m6], t [m4] 2,8933e-006 2,9250e-006

Wel y, z [m3] 2,4000e-003 6,7610e-004

Wpl y, z [m3] 2,6800e-003 1,0300e-003

d y, z [mm] 0 0

c YLCS, ZLCS [mm] 150 180

alpha [deg] 0,00

AL [m2/m] 1,8484e+000

5. Belastinggevallen

Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Belastingtype Spec Duur 'Master' belastinggeval

Perm Permanente
belasting

Permanent LG1 Standaard

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Ver Veranderlijke
belasting

Variabel LG2 Statisch Standaard Kort Geen
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6. Combinaties

Naam Omschrijving Type Belastinggevallen Coëff.
[-]

UGT1 Alleen permanent Lineair - UGT Perm - Permanente belasting 1,35

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

UGT2 Permanent en veranderlijk Lineair - UGT Perm - Permanente belasting

Ver - Veranderlijke belasting

1,20

1,50

BGT3 Alleen permanent Lineair - BGT Perm - Permanente belasting 1,00

BGT4 Permanent en veranderlijk Lineair - BGT Perm - Permanente belasting

Ver - Veranderlijke belasting

1,00

1,00

7. Resultaatklasses

Naam Lijst
Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

RC1
UGT1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Naam Lijst
Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

RC1 UGT1

UGT2

Naam Lijst
Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

RC2
BGT3

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Naam Lijst
Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

RC2 BGT3

BGT4

8. Puntlasten in knopen

Naam Knoop Belastinggeval Systeem Rich Type Waarde - F
[kN]

Puntlast1 K2 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -150,00

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Puntlast2 K6 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -150,00

Puntlast3 K20 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -150,00

Puntlast4 K21 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -150,00

Puntlast5 K4 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -300,00

Puntlast6 K8 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -150,00

Puntlast7 K7 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -150,00

Puntlast8 K12 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -107,00

Puntlast9 K18 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -107,00

Puntlast10 K14 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -191,00

Puntlast11 K16 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -191,00

Puntlast12 K13 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -121,00

Puntlast13 K19 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -121,00

Puntlast14 K15 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -187,00

Puntlast15 K17 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -187,00

Puntlast16 K4 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -156,36

Puntlast17 K2 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -78,18

Puntlast18 K6 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -78,18

Puntlast19 K7 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -39,19

Puntlast20 K8 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -39,19

Puntlast21 K21 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -39,19

Puntlast22 K20 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -39,19

Puntlast23 K12 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -27,36

Puntlast24 K18 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -27,36

Puntlast25 K14 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -50,82

Puntlast26 K16 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -50,82

Puntlast27 K13 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -31,27

Puntlast28 K19 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -31,27

Puntlast29 K15 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -46,91

Puntlast30 K17 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -46,91
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9. Reacties

Lineaire berekening, Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Klasse : RC1

Steunpunt BG Rx
[kN]

Rz
[kN]

Sn1/K6 UGT1/1 833,93 1425,60

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Sn1/K6 UGT2/2 1021,22 1795,06

Sn4/K2 UGT2/2 -1021,23 1795,07

Sn4/K2 UGT1/1 -833,93 1425,60

Sn5/K21 UGT2/2 -693,31 238,79

Sn5/K21 UGT1/1 -555,03 202,50

Sn6/K20 UGT1/1 555,04 202,50

Sn6/K20 UGT2/2 693,31 238,79

Sn7/K12 UGT1/1 98,49 0,00

Sn7/K12 UGT2/2 115,53 0,00

Sn8/K13 UGT1/1 111,38 0,00

Sn8/K13 UGT2/2 130,98 0,00

Sn9/K15 UGT2/2 -200,98 0,00

Sn9/K15 UGT1/1 -172,13 0,00

Sn10/K14 UGT2/2 -208,25 0,00

Sn10/K14 UGT1/1 -175,81 0,00

Sn11/K16 UGT1/1 175,81 0,00

Sn11/K16 UGT2/2 208,25 0,00

Sn12/K17 UGT1/1 172,13 0,00

Sn12/K17 UGT2/2 200,98 0,00

Sn13/K19 UGT2/2 -130,98 0,00

Sn13/K19 UGT1/1 -111,38 0,00

Sn14/K18 UGT2/2 -115,53 0,00

Sn14/K18 UGT1/1 -98,49 0,00

10. Interne krachten in staaf

Lineaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LCS
Selectie : Alle
Klasse : RC1

Staaf BG dx
[m]

N
[kN]

S4 UGT1/1 7,988 1107,81

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

S4 UGT2/2 0,000 1812,81

S5 UGT2/2 7,988 -1086,22

S5 UGT1/1 0,000 -245,09

S6 UGT2/2 7,988 -1086,22

S6 UGT1/1 0,000 -245,09

S7 UGT1/1 7,988 1107,81

S7 UGT2/2 0,000 1812,81

S8 UGT2/2 13,500 0,00

S8 UGT2/2 0,000 0,00

S9 UGT2/2 0,000 -693,31

S9 UGT2/2 6,750 693,31

11. Verplaatsing van knopen

Lineaire berekening, Extreem : Knoop
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Selectie : Alle
Klasse : RC2

Knoop BG Ux
[mm]

Uz
[mm]

K2 BGT3/3 0,0 0,0

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

K2 BGT4/4 0,0 0,0

K4 BGT3/3 0,0 -13,1

K4 BGT4/4 0,0 -17,5

K6 BGT4/4 0,0 0,0

K6 BGT3/3 0,0 0,0

K7 BGT4/4 -1,0 -11,8

K7 BGT3/3 -0,7 -9,0

K8 BGT3/3 0,7 -9,0

K8 BGT4/4 1,0 -11,8

K12 BGT3/3 0,0 -3,2

K12 BGT4/4 0,0 -4,2

K13 BGT3/3 0,0 -6,1

K13 BGT4/4 0,0 -7,9

K14 BGT4/4 0,0 -16,6

K14 BGT3/3 0,0 -12,6

K15 BGT4/4 0,0 -15,0

K15 BGT3/3 0,0 -11,4

K16 BGT3/3 0,0 -12,6

K16 BGT4/4 0,0 -16,6

K17 BGT3/3 0,0 -11,4

K17 BGT4/4 0,0 -15,0

K18 BGT4/4 0,0 -4,2

K18 BGT3/3 0,0 -3,2

K19 BGT4/4 0,0 -7,9

K19 BGT3/3 0,0 -6,1

K20 BGT4/4 0,0 0,0

K20 BGT3/3 0,0 0,0

K21 BGT3/3 0,0 0,0

K21 BGT4/4 0,0 0,0

12. Spanning

Lineaire berekening, Extreem : Staaf
Selectie : Alle
Belastinggevallen : Perm

Staaf BG dx
[m]

Normaal -
[N/mm2]

Normaal +
[N/mm2]

Afschuiving
[N/mm2]

Von Mises
[N/mm2]

Vermoeiïng
[N/mm2]

Kappa
[-]

S4 Perm 0,000 0,0 140,4 0,0 140,4 0,0 0,00

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

S4 Perm 7,988 0,0 105,1 0,0 105,1 0,0 0,00

S5 Perm 7,988 -81,8 0,0 0,0 81,8 0,0 0,00

S5 Perm 0,000 -23,3 0,0 0,0 23,3 0,0 0,00

S6 Perm 7,988 -81,8 0,0 0,0 81,8 0,0 0,00

S6 Perm 0,000 -23,3 0,0 0,0 23,3 0,0 0,00

S7 Perm 0,000 0,0 140,4 0,0 140,4 0,0 0,00

S7 Perm 7,988 0,0 105,1 0,0 105,1 0,0 0,00

S8 Perm 13,500 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

S8 Perm 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

S9 Perm 0,000 -22,8 0,0 0,0 22,8 0,0 0,00

S9 Perm 6,750 0,0 22,8 0,0 22,8 0,0 0,00

S9 Perm 20,250 -22,8 0,0 0,0 22,8 0,0 0,00
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13. Staalcontrole

NEN Controle 6770/6771

Staaf S4 HEB200 S235 Perm 0.60

Kritische controle op positie 0.00 m

Kipgegevens

lkip 3.99 m

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

lg 3.99 m

lst 3.99 m

C1 1.00

C2 0.00

last in zwaartepunt

SPANNINGSCONTROLE

Nt;u;d 0.60 < 1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

M 0.54 < 1

STABILITEITSCONTROLE

NEN Controle 6770/6771

Staaf S5 HEB200 S235 Perm 0.55

Kritische controle op positie 7.99 m

Knikparameters yy zz

type ongeschoord geschoord

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Slankheid 46.76 78.86

Gereduceerde slankheid 0.50 0.84

Knikkromme b c

Imperfectie 0.34 0.49

Knikfactor (omega_buc) 0.89 0.64

Lengte 3.99 3.99 m

lef/lsys 1.00 1.00

Kniklengte 3.99 3.99 m

Kritische Euler belastingen 7400.48 2602.38 kN
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Onderdeel Bijlage 15 (vakwerken in zijgevel), variant 1

Omschrijving Berekening van reactiekrachten en doorbuigingen

Auteur R.P.T. Kengen

Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Kipgegevens

lkip 3.99 m

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

lg 3.99 m

lst 3.99 m

C1 1.00

C2 0.00

last in zwaartepunt

SPANNINGSCONTROLE

Nc;u;d 0.35 < 1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

M 0.26 < 1

STABILITEITSCONTROLE

Drukspanning 0.55 < 1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Torsieknik 0.35 < 1

Buiging en druk 0.49 < 1

NEN Controle 6770/6771

Staaf S6 HEB200 S235 Perm 0.55

Kritische controle op positie 7.99 m

Knikparameters yy zz

type ongeschoord geschoord

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Slankheid 46.76 78.86

Gereduceerde slankheid 0.50 0.84

Knikkromme b c

Imperfectie 0.34 0.49

Knikfactor (omega_buc) 0.89 0.64

Lengte 3.99 3.99 m

lef/lsys 1.00 1.00

Kniklengte 3.99 3.99 m

Kritische Euler belastingen 7400.19 2602.28 kN

Kipgegevens

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

lkip 3.99 m

lg 3.99 m

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*
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Onderdeel Bijlage 15 (vakwerken in zijgevel), variant 1

Omschrijving Berekening van reactiekrachten en doorbuigingen

Auteur R.P.T. Kengen

Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Kipgegevens

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

lst 3.99 m

C1 1.00

C2 0.00

last in zwaartepunt

SPANNINGSCONTROLE

Nc;u;d 0.35 < 1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

M 0.26 < 1

STABILITEITSCONTROLE

Drukspanning 0.55 < 1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Torsieknik 0.35 < 1

Buiging en druk 0.49 < 1

NEN Controle 6770/6771

Staaf S7 HEB200 S235 Perm 0.60

Kritische controle op positie 0.00 m

Kipgegevens

lkip 3.99 m

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

lg 3.99 m

lst 3.99 m

C1 1.00

C2 0.00

last in zwaartepunt

SPANNINGSCONTROLE

Nt;u;d 0.60 < 1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

M 0.54 < 1

STABILITEITSCONTROLE

NEN Controle 6770/6771

Staaf S8 HEB360 S235 Perm 0.00



Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Onderdeel Bijlage 15 (vakwerken in zijgevel), variant 1

Omschrijving Berekening van reactiekrachten en doorbuigingen

Auteur R.P.T. Kengen

Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Kritische controle op positie 13.50 m

Kipgegevens

lkip 27.00 m

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

lg 27.00 m

lst 27.00 m

C1 1.00

C2 0.00

last in zwaartepunt

SPANNINGSCONTROLE

STABILITEITSCONTROLE

NEN Controle 6770/6771

Staaf S9 HEB360 S235 Perm 0.17

Kritische controle op positie 0.00 m

Knikparameters yy zz

type ongeschoord geschoord

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Slankheid 43.65 90.08

Gereduceerde slankheid 0.46 0.96

Knikkromme b c

Imperfectie 0.34 0.49

Knikfactor (omega_buc) 0.90 0.56

Lengte 6.75 6.75 m

lef/lsys 1.00 1.00

Kniklengte 6.75 6.75 m

Kritische Euler belastingen 19646.93 4612.64 kN

Kipgegevens

lkip 6.75 m

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

lg 6.75 m

lst 6.75 m

C1 1.00

C2 0.00



Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Onderdeel Bijlage 15 (vakwerken in zijgevel), variant 1

Omschrijving Berekening van reactiekrachten en doorbuigingen

Auteur R.P.T. Kengen

Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

last in zwaartepunt

SPANNINGSCONTROLE

Nc;u;d 0.10 < 1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

STABILITEITSCONTROLE

Drukspanning 0.17 < 1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Torsieknik 0.10 < 1

Buiging en druk 0.14 < 1



Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Onderdeel Bijlage 16 (gevelvakwerk in zijgevel), variant 2

Omschrijving Berekening van reactiekrachten en doorbuigingen

Auteur R.P.T. Kengen

Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

1. Project

Licentienaam -

Nationale norm NEN

Constructie Vakwerk XZ

Aantal knopen : 16

Aantal staven : 6

Aantal platen : 0

Aantal gebruikte doorsneden : 4

Aantal belastinggevallen : 2

Aantal gebruikte materialen : 1

Projectbestandsnaam gevelvariant02.esad

Project bestandspad C:\Users\Roy Kengen\Documents\Technische Universiteit
Eindhoven\Afstuderen\Afstudeerverslag\ESAprimaWin\VakwerkZijgevel\

Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Onderdeel Bijlage 16 (gevelvakwerk in zijgevel), variant 2

Omschrijving Berekening van reactiekrachten en doorbuigingen

Auteur R.P.T. Kengen

Datum 22. 11. 2007

Gravitatieversnelling [m/sec2] 9,810

Versie Scia Engineer 8.0.70

Functionaliteit Staal

Combi omschrijving Belastingfactoren :
Gamma f;g - fund. combi 2 1.35
Gamma f;g - fund. combi 1 1.20

Gamma f;g - gunstig 0.90
Gamma f;q 1.50
Levensduur 50

NEN - momentaan factor 0.50
Model factor 'Wateraccumulatie' 1.30



Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Onderdeel Bijlage 16 (gevelvakwerk in zijgevel), variant 2

Omschrijving Berekening van reactiekrachten en doorbuigingen

Auteur R.P.T. Kengen

Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

2. Variant 2

XY

Z

3. Materialen

Naam S235

Type Staal

Thermisch uitz. [m/mC] 0,00

Massa eenheid [kg/m3] 7850,00

E-mod [MPa] 2,1000e+005

Poisson - nu 0,3

Onafhankelijke G-modulus �

G-mod [MPa] 8,0769e+004
Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Log. decrement 0,15

Therm. exp. (brand) [m/mC] 0,00

Specifieke hitte [J/gK] 6,0000e-001

Thermische geleiding [W/mK] 4,5000e+001

Fu [N/mm2] 360,0

Fy [N/mm2] 235,0

4. Doorsneden

> Naam CS3

Type HEB200

Bron omschrijving Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995

Onderdeelmateriaal S235

Bouwwijze gewalst

Knik y-y, z-z b c
Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*



Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Onderdeel Bijlage 16 (gevelvakwerk in zijgevel), variant 2

Omschrijving Berekening van reactiekrachten en doorbuigingen

Auteur R.P.T. Kengen

Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

> Afbeelding z

 y

> A [m2] 7,8080e-003

A y, z [m2] 5,1235e-003 1,5541e-003

I y, z [m4] 5,6960e-005 2,0030e-005

I w [m6], t [m4] 1,7163e-007 5,9280e-007

Wel y, z [m3] 5,6960e-004 2,0030e-004

Wpl y, z [m3] 6,4200e-004 3,0600e-004

d y, z [mm] 0 0

c YLCS, ZLCS [mm] 100 100

alpha [deg] 0,00

AL [m2/m] 1,1510e+000

> Naam CS4

Type HEB360

Bron omschrijving Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995

Onderdeelmateriaal S235

Bouwwijze gewalst

Knik y-y, z-z b c

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

> Afbeelding z

 y

> A [m2] 1,8060e-002

A y, z [m2] 1,1546e-002 4,0237e-003

I y, z [m4] 4,3190e-004 1,0140e-004

I w [m6], t [m4] 2,8933e-006 2,9250e-006

Wel y, z [m3] 2,4000e-003 6,7610e-004

Wpl y, z [m3] 2,6800e-003 1,0300e-003

d y, z [mm] 0 0

c YLCS, ZLCS [mm] 150 180

alpha [deg] 0,00

AL [m2/m] 1,8484e+000

> Naam CS1

Type HEB450

Bron omschrijving Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995

Onderdeelmateriaal S235

Bouwwijze gewalst

Knik y-y, z-z a b

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*



Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Onderdeel Bijlage 16 (gevelvakwerk in zijgevel), variant 2

Omschrijving Berekening van reactiekrachten en doorbuigingen

Auteur R.P.T. Kengen

Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

> Afbeelding z

 y

> A [m2] 2,1800e-002

A y, z [m2] 1,3322e-002 5,7126e-003

I y, z [m4] 7,9890e-004 1,1720e-004

I w [m6], t [m4] 5,2909e-006 4,4050e-006

Wel y, z [m3] 3,5510e-003 7,8140e-004

Wpl y, z [m3] 3,9800e-003 1,2000e-003

d y, z [mm] 0 0

c YLCS, ZLCS [mm] 150 225

alpha [deg] 0,00

AL [m2/m] 2,0254e+000

> Naam CS2

Type HEB300

Bron omschrijving Profil Arbed / Structural shapes / Edition Octobre 1995

Onderdeelmateriaal S235

Bouwwijze gewalst

Knik y-y, z-z b c

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

> Afbeelding z

 y

> A [m2] 1,4910e-002

A y, z [m2] 9,8326e-003 2,9248e-003

I y, z [m4] 2,5170e-004 8,5630e-005

I w [m6], t [m4] 1,6928e-006 1,8500e-006

Wel y, z [m3] 1,6780e-003 5,7090e-004

Wpl y, z [m3] 1,8680e-003 8,7200e-004

d y, z [mm] 0 0

c YLCS, ZLCS [mm] 150 150

alpha [deg] 0,00

AL [m2/m] 1,7314e+000

5. Belastinggevallen

Naam Omschrijving Actie type Lastgroep Belastingtype Spec Duur 'Master' belastinggeval

Perm Permanente
belasting

Permanent LG1 Standaard

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Ver Veranderlijke
belasting

Variabel LG2 Statisch Standaard Kort Geen
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Auteur R.P.T. Kengen

Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

6. Combinaties

Naam Omschrijving Type Belastinggevallen Coëff.
[-]

UGT1 Alleen permanent Lineair - UGT Perm - Permanente belasting 1,35

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

UGT2 Permanent en veranderlijk Lineair - UGT Perm - Permanente belasting

Ver - Veranderlijke belasting

1,20

1,50

BGT1 Alleen permanent Lineair - BGT Perm - Permanente belasting 1,00

BGT2 Permanent en veranderlijk Lineair - BGT Perm - Permanente belasting

Ver - Veranderlijke belasting

1,00

1,00

7. Resultaatklasses

Naam Lijst
Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Alle UGT UGT1

UGT2

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Alle BGT
BGT1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Naam Lijst
Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Alle BGT
BGT2

Alle UGT+BGT
UGT1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Naam Lijst
Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Alle UGT+BGT
UGT2

BGT1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Naam Lijst
Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Alle UGT+BGT
BGT2

8. Puntlasten in knopen

Naam Knoop Belastinggeval Systeem Rich Type Waarde - F
[kN]

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Puntlast1 K2 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -150,00

Puntlast2 K7 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -150,00

Puntlast3 K8 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -150,00

Puntlast4 K6 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -150,00

Puntlast5 K5 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -150,00

Puntlast6 K1 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -150,00

Puntlast7 K3 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -300,00

Puntlast8 K9 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -107,00

Puntlast9 K15 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -107,00

Puntlast10 K11 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -191,00

Puntlast11 K13 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -191,00

Puntlast12 K10 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -121,00

Puntlast13 K16 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -121,00

Puntlast14 K12 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -187,00

Puntlast15 K14 Perm - Permanente belasting GCS Z Kracht -187,00

Puntlast16 K7 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -78,18

Puntlast17 K8 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -78,18

Puntlast18 K6 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -78,18

Puntlast19 K2 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -78,18

Puntlast20 K1 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -39,09

Puntlast21 K5 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -39,09

Puntlast22 K3 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -78,18

Puntlast23 K9 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -27,36

Puntlast24 K15 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -27,36

Puntlast25 K13 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -50,82

Puntlast26 K11 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -50,82

Puntlast27 K10 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -31,27

Puntlast28 K16 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -31,27

Puntlast29 K12 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -46,91
Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*
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Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Naam Knoop Belastinggeval Systeem Rich Type Waarde - F
[kN]

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Puntlast30 K14 Ver - Veranderlijke belasting GCS Z Kracht -46,91

9. Reacties

Lineaire berekening, Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Klasse : Alle UGT

Steunpunt BG Rx
[kN]

Rz
[kN]

Sn1/K2 UGT2/1 -673,27 297,27

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Sn1/K2 UGT1/2 -555,03 202,50

Sn2/K5 UGT2/1 -1021,12 1736,28

Sn2/K5 UGT1/2 -833,93 1425,60

Sn3/K1 UGT1/2 833,93 1425,60

Sn3/K1 UGT2/1 1021,12 1736,28

Sn4/K6 UGT1/2 555,03 202,50

Sn4/K6 UGT2/1 673,27 297,27

Sn5/K9 UGT2/1 -115,53 0,00

Sn5/K9 UGT1/2 -98,49 0,00

Sn6/K10 UGT2/1 -130,98 0,00

Sn6/K10 UGT1/2 -111,38 0,00

Sn7/K11 UGT1/2 175,81 0,00

Sn7/K11 UGT2/1 208,25 0,00

Sn8/K12 UGT1/2 172,13 0,00

Sn8/K12 UGT2/1 200,98 0,00

Sn9/K14 UGT2/1 -200,98 0,00

Sn9/K14 UGT1/2 -172,13 0,00

Sn10/K13 UGT2/1 -208,25 0,00

Sn10/K13 UGT1/2 -175,81 0,00

Sn11/K15 UGT1/2 98,49 0,00

Sn11/K15 UGT2/1 115,53 0,00

Sn12/K16 UGT1/2 111,38 0,00

Sn12/K16 UGT2/1 130,98 0,00

10. Interne krachten in staaf

Lineaire berekening, Extreem : Staaf, Systeem : LCS
Selectie : Alle
Klasse : Alle UGT

Staaf BG dx
[m]

N
[kN]

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

S4 UGT2/1 7,987 -1812,63

S4 UGT1/2 0,000 -1107,81

S5 UGT1/2 7,987 245,09

S5 UGT2/1 0,000 1015,25

S6 UGT1/2 7,987 245,09

S6 UGT2/1 0,000 1015,25

S7 UGT2/1 7,987 -1812,63

S7 UGT1/2 0,000 -1107,81

S8 UGT2/1 6,750 -673,27

S8 UGT2/1 0,000 673,27

S9 UGT1/2 0,000 0,00
Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*
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Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Staaf BG dx
[m]

N
[kN]

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

S9 UGT2/1 0,000 0,00

11. Verplaatsing van knopen

Lineaire berekening, Extreem : Knoop
Selectie : Alle
Klasse : Alle BGT

Knoop BG Ux
[mm]

Uz
[mm]

K1 BGT2/3 0,0 0,0

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

K1 BGT1/4 0,0 0,0

K2 BGT1/4 0,0 0,0

K2 BGT2/3 0,0 0,0

K3 BGT1/4 0,0 -13,1

K3 BGT2/3 0,0 -16,9

K4 BGT1/4 0,0 -10,1

K4 BGT2/3 0,0 -13,2

K5 BGT1/4 0,0 0,0

K5 BGT2/3 0,0 0,0

K6 BGT2/3 0,0 0,0

K6 BGT1/4 0,0 0,0

K7 BGT1/4 0,7 -9,0

K7 BGT2/3 0,9 -11,7

K8 BGT2/3 -0,9 -11,7

K8 BGT1/4 -0,7 -9,0

K9 BGT2/3 0,0 -7,9

K9 BGT1/4 0,0 -6,0

K10 BGT2/3 0,0 -4,2

K10 BGT1/4 0,0 -3,2

K11 BGT1/4 0,0 -11,3

K11 BGT2/3 0,0 -14,7

K12 BGT1/4 0,0 -12,5

K12 BGT2/3 0,0 -16,2

K13 BGT2/3 0,0 -14,7

K13 BGT1/4 0,0 -11,3

K14 BGT2/3 0,0 -16,2

K14 BGT1/4 0,0 -12,5

K15 BGT1/4 0,0 -6,0

K15 BGT2/3 0,0 -7,9

K16 BGT1/4 0,0 -3,2

K16 BGT2/3 0,0 -4,2

12. Spanning

Lineaire berekening, Extreem : Staaf
Selectie : Alle
Belastinggevallen : Perm

Staaf BG dx
[m]

Normaal -
[N/mm2]

Normaal +
[N/mm2]

Afschuiving
[N/mm2]

Von Mises
[N/mm2]

Vermoeiïng
[N/mm2]

Kappa
[-]

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

S4 Perm 7,987 -140,4 0,0 0,0 140,4 0,0 0,00

S4 Perm 0,000 -105,1 0,0 0,0 105,1 0,0 0,00

S5 Perm 0,000 0,0 81,8 0,0 81,8 0,0 0,00
Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*



Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Onderdeel Bijlage 16 (gevelvakwerk in zijgevel), variant 2

Omschrijving Berekening van reactiekrachten en doorbuigingen

Auteur R.P.T. Kengen

Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Staaf BG dx
[m]

Normaal -
[N/mm2]

Normaal +
[N/mm2]

Afschuiving
[N/mm2]

Von Mises
[N/mm2]

Vermoeiïng
[N/mm2]

Kappa
[-]

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

S5 Perm 7,987 0,0 23,3 0,0 23,3 0,0 0,00

S6 Perm 0,000 0,0 81,8 0,0 81,8 0,0 0,00

S6 Perm 7,987 0,0 23,3 0,0 23,3 0,0 0,00

S7 Perm 7,987 -140,4 0,0 0,0 140,4 0,0 0,00

S7 Perm 0,000 -105,1 0,0 0,0 105,1 0,0 0,00

S8 Perm 6,750 -22,8 0,0 0,0 22,8 0,0 0,00

S8 Perm 0,000 0,0 22,8 0,0 22,8 0,0 0,00

S9 Perm 0,000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00

13. Staalcontrole

NEN Controle 6770/6771

Staaf S4 HEB200 S235 Perm 0.94

Kritische controle op positie 7.99 m

Knikparameters yy zz

type ongeschoord geschoord

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Slankheid 46.77 78.87

Gereduceerde slankheid 0.50 0.84

Knikkromme b c

Imperfectie 0.34 0.49

Knikfactor (omega_buc) 0.89 0.64

Lengte 3.99 3.99 m

lef/lsys 1.00 1.00

Kniklengte 3.99 3.99 m

Kritische Euler belastingen 7397.53 2601.34 kN

Kipgegevens

lkip 3.99 m

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

lg 3.99 m

lst 3.99 m

C1 1.00

C2 0.00

last in zwaartepunt

SPANNINGSCONTROLE

Nc;u;d 0.60 < 1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

M 0.54 < 1



Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Onderdeel Bijlage 16 (gevelvakwerk in zijgevel), variant 2

Omschrijving Berekening van reactiekrachten en doorbuigingen

Auteur R.P.T. Kengen

Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

STABILITEITSCONTROLE

Drukspanning 0.94 < 1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Torsieknik 0.60 < 1

Buiging en druk 0.92 < 1

NEN Controle 6770/6771

Staaf S5 HEB200 S235 Perm 0.35

Kritische controle op positie 0.00 m

Kipgegevens

lkip 3.99 m

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

lg 3.99 m

lst 3.99 m

C1 1.00

C2 0.00

last in zwaartepunt

SPANNINGSCONTROLE

Nt;u;d 0.35 < 1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

M 0.26 < 1

STABILITEITSCONTROLE

NEN Controle 6770/6771

Staaf S6 HEB200 S235 Perm 0.35

Kritische controle op positie 0.00 m

Kipgegevens

lkip 3.99 m

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

lg 3.99 m

lst 3.99 m

C1 1.00

C2 0.00

last in zwaartepunt



Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Onderdeel Bijlage 16 (gevelvakwerk in zijgevel), variant 2

Omschrijving Berekening van reactiekrachten en doorbuigingen

Auteur R.P.T. Kengen

Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

SPANNINGSCONTROLE

Nt;u;d 0.35 < 1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

M 0.26 < 1

STABILITEITSCONTROLE

NEN Controle 6770/6771

Staaf S7 HEB200 S235 Perm 0.94

Kritische controle op positie 7.99 m

Knikparameters yy zz

type ongeschoord geschoord

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Slankheid 46.77 78.87

Gereduceerde slankheid 0.50 0.84

Knikkromme b c

Imperfectie 0.34 0.49

Knikfactor (omega_buc) 0.89 0.64

Lengte 3.99 3.99 m

lef/lsys 1.00 1.00

Kniklengte 3.99 3.99 m

Kritische Euler belastingen 7397.53 2601.34 kN

Kipgegevens

lkip 3.99 m

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

lg 3.99 m

lst 3.99 m

C1 1.00

C2 0.00

last in zwaartepunt

SPANNINGSCONTROLE

Nc;u;d 0.60 < 1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

M 0.54 < 1



Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Onderdeel Bijlage 16 (gevelvakwerk in zijgevel), variant 2

Omschrijving Berekening van reactiekrachten en doorbuigingen

Auteur R.P.T. Kengen

Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

STABILITEITSCONTROLE

Drukspanning 0.94 < 1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Torsieknik 0.60 < 1

Buiging en druk 0.92 < 1

NEN Controle 6770/6771

Staaf S8 HEB360 S235 Perm 0.17

Kritische controle op positie 6.75 m

Knikparameters yy zz

type ongeschoord geschoord

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Slankheid 87.30 90.08

Gereduceerde slankheid 0.93 0.96

Knikkromme b c

Imperfectie 0.34 0.49

Knikfactor (omega_buc) 0.64 0.56

Lengte 13.50 6.75 m

lef/lsys 1.00 1.00

Kniklengte 13.50 6.75 m

Kritische Euler belastingen 4911.73 4612.64 kN

Kipgegevens

lkip 6.75 m

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

lg 6.75 m

lst 6.75 m

C1 1.00

C2 0.00

last in zwaartepunt

SPANNINGSCONTROLE

Nc;u;d 0.10 < 1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

STABILITEITSCONTROLE

Drukspanning 0.17 < 1

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

Torsieknik 0.10 < 1

Buiging en druk 0.14 < 1



Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Onderdeel Bijlage 16 (gevelvakwerk in zijgevel), variant 2

Omschrijving Berekening van reactiekrachten en doorbuigingen

Auteur R.P.T. Kengen

Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

NEN Controle 6770/6771

Staaf S9 HEB360 S235 Perm 0.00

Kritische controle op positie 0.00 m

Kipgegevens

lkip 13.50 m

Geen licentie*Enkel voor evaluatie*Geen licentie*Enkel voor evaluatie*

lg 13.50 m

lst 13.50 m

C1 1.00

C2 0.00

last in zwaartepunt

SPANNINGSCONTROLE

STABILITEITSCONTROLE



Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht
Part Bijlage 17 (X-verband gebouw B)
Description Berekening krachten / spanningen / vervormingen
Author R.P.T. Kengen

SSSSCCCCIIIIAAAA����EEEESSSSAAAA PPPPTTTT 2222000000006666 1/11

1. Project

Licence name TU/e

Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Part Bijlage 17 (X-verband gebouw B)

Description Berekening krachten / spanningen / vervormingen

Author R.P.T. Kengen

Date 23. 11. 2007

Structure Frame XZ

No. of nodes : 141

No. of beams : 241

No. of used profiles : 7

No. of load cases : 6

No. of used materials : 2

Acceleration of gravity [m/sec2] 9,810

National code NEN
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2. Constructie-overzicht

XY

Z

3. Materials

Type Name Steel NEN 6770

Name S235

Type Steel

Thermal exp [m/mK] 0,00

Unit mass [kg/m3] 7850,0

E mod [MPa] 210000,00

Poisson - nu 0,3

Independent G modulus �

G mod [MPa] 80769,23
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	
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Part Bijlage 17 (X-verband gebouw B)
Description Berekening krachten / spanningen / vervormingen
Author R.P.T. Kengen
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Log. decrement 0,15

Therm. exp. (fire) [m/mK] 0,00

Specific heat [J/gK] 6,0000e-001

Thermal conductivity [W/mK] 4,5000e+001

Fu [MPa] 360,0

Fy [MPa] 235,0

Type Concrete

Name C53/65

E mod [MPa] 38500,00

Compressive strength [MPa] 65,00

Mean tensile strength [MPa] 4,30

Class 32.5

4. Load cases

Name Description Action type LoadGroup Load type Spec Direction Duration Master load case

LC1 Eigen gewicht Permanent LG1 Self weight -Z
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

LC2 Rustende belasting Permanent LG1 Standard
LC3 Veranderlijk vloer

extreem
Variable LG2 Static Standard Short None

LC4 Veranderlijk vloer
momentaan

Variable LG3 Static Standard Short None

LC5 Veranderlijk wind
links

Variable LG2 Static Standard Short None

LC6 Veranderlijk wind
rechts

Variable LG2 Static Standard Short None

5. Combinations

Name Description Type Load cases Coeff.
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

FC1b(Wind-Links) Opleveringsfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC5 - Veranderlijk wind links

0,90

0,90

1,20

FC1b(Wind-Rechts) Opleveringsfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC6 - Veranderlijk wind rechts

0,90

0,90

1,20

FC2b(Wind-Links) Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC5 - Veranderlijk wind links

0,90

0,90

1,50
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	FC2b(Wind-Rechts) Gebruiksfase NEN - ultimate

LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

0,90

0,90
����������	
�������������	
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Name Description Type Load cases Coeff.
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

FC2b(Wind-Rechts) Gebruiksfase NEN - ultimate
LC6 - Veranderlijk wind rechts 1,50

FC3b(Wind-Links) Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

LC5 - Veranderlijk wind links

0,90

0,90

1,50

1,50

1,50

FC3b(Wind-Rechts) Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

LC6 - Veranderlijk wind rechts

0,90

0,90

1,50

1,50

1,50

FC4 Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

1,20

1,20

1,50

1,50

FC5 Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

1,35

1,35

FC7 (Wind-Links) Gebruiksfase NEN - serviceability LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

LC5 - Veranderlijk wind links

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

FC7 (Wind-Rechts) Gebruiksfase NEN - serviceability LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

LC6 - Veranderlijk wind rechts

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6. Supports in node

Name Node Type X Z Ry

Sn1 N17 Standard Rigid Rigid Free
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn2 N18 Standard Rigid Rigid Free
Sn5 N291 Standard Rigid Rigid Rigid
Sn6 N327 Standard Rigid Rigid Free

7. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
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Selection : All
Combinations : FC1b(Wind-Links)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn5/N291 FC1b(Wind-Links)/1 -4087,41 27293,30 -165602,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC1b(Wind-Links)/2 596,22 6957,83 0,00
Sn6/N327 FC1b(Wind-Links)/3 -13,25 2375,57 0,00
Sn5/N291 FC1b(Wind-Links)/2 8,74 41604,75 -29855,10
Sn5/N291 FC1b(Wind-Links)/4 -4085,46 36538,80 -172236,46

8. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC1b(Wind-Rechts)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC1b(Wind-Rechts)/2 -585,10 8898,25 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn5/N291 FC1b(Wind-Rechts)/5 4101,01 37425,20 119160,74
Sn6/N327 FC1b(Wind-Rechts)/6 -13,07 2245,70 0,00
Sn5/N291 FC1b(Wind-Rechts)/2 8,74 41604,75 -29855,10
Sn5/N291 FC1b(Wind-Rechts)/6 4099,06 28179,70 125795,21

9. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC2b(Wind-Links)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn5/N291 FC2b(Wind-Links)/7 -5110,72 27182,49 -202026,66
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC2b(Wind-Links)/2 596,22 6957,83 0,00
Sn6/N327 FC2b(Wind-Links)/3 -13,25 2375,57 0,00
Sn5/N291 FC2b(Wind-Links)/2 8,74 41604,75 -29855,10
Sn5/N291 FC2b(Wind-Links)/8 -5108,77 36428,00 -208661,12

10. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC2b(Wind-Rechts)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn2/N18 FC2b(Wind-Rechts)/2 -585,10 8898,25 0,00
Sn5/N291 FC2b(Wind-Rechts)/9 5124,31 37536,00 155585,39
Sn6/N327 FC2b(Wind-Rechts)/10 -13,02 2213,23 0,00
Sn5/N291 FC2b(Wind-Rechts)/2 8,74 41604,75 -29855,10
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	
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Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn5/N291 FC2b(Wind-Rechts)/10 5122,37 28290,50 162219,87

11. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC3b(Wind-Links)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn5/N291 FC3b(Wind-Links)/11 -5116,93 27790,18 -216790,78
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC3b(Wind-Links)/12 792,90 9020,65 0,00
Sn6/N327 FC3b(Wind-Links)/3 -13,25 2375,57 0,00
Sn5/N291 FC3b(Wind-Links)/2 8,74 41604,75 -29855,10
Sn5/N291 FC3b(Wind-Links)/13 -5113,39 37108,43 -225237,60
Sn1/N17 FC3b(Wind-Links)/2 596,22 6957,83 0,00

12. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC3b(Wind-Rechts)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC3b(Wind-Rechts)/12 -768,46 11790,53 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn5/N291 FC3b(Wind-Rechts)/14 5125,91 37608,75 153773,04
Sn6/N327 FC3b(Wind-Rechts)/10 -13,02 2213,23 0,00
Sn5/N291 FC3b(Wind-Rechts)/2 8,74 41604,75 -29855,10
Sn5/N291 FC3b(Wind-Rechts)/12 3,15 37662,43 -43114,34
Sn5/N291 FC3b(Wind-Rechts)/10 5122,37 28290,50 162219,87

13. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC4

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC4/15 -941,82 14427,05 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC4/15 969,56 11082,23 0,00
Sn6/N327 FC4/16 -17,66 3167,42 0,00
Sn5/N291 FC4/17 11,66 55473,00 -39806,80
Sn5/N291 FC4/15 5,74 49989,76 -51960,29
Sn1/N17 FC4/17 794,97 9277,10 0,00
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14. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC5

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC5/18 -877,40 13343,71 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC5/18 894,09 10433,88 0,00
Sn6/N327 FC5/2 -19,87 3563,35 0,00
Sn5/N291 FC5/18 13,11 62390,00 -44770,36

15. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC1b(Wind-Links)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B8 FC1b(Wind-Links) 15,860 -172,8 162,7 36,8 173,4 57,6 0,67
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC1b(Wind-Links) 3,172 0,0 15,8 22,0 39,4 5,3 0,67
B66 FC1b(Wind-Links) 0,000 -55,2 0,0 0,3 55,2 24,6 0,55
B1 FC1b(Wind-Links) 0,000 -158,1 178,1 36,7 178,7 59,4 0,67
B229 FC1b(Wind-Links) 3,561 -23,3 0,0 0,0 23,3 13,0 0,44
B366 FC1b(Wind-Links) 79,200 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,32
B224 FC1b(Wind-Links) 1,781 -3,0 6,1 0,4 6,1 6,0 -0,99
B138 FC1b(Wind-Links) 3,300 -51,1 0,0 0,7 51,1 17,0 0,67

16. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC1b(Wind-Rechts)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B8 FC1b(Wind-Rechts) 15,860 -172,8 162,7 36,8 173,4 59,0 0,66
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC1b(Wind-Rechts) 3,172 0,0 15,8 22,0 39,4 5,6 0,65
B66 FC1b(Wind-Rechts) 0,000 -55,3 0,0 0,3 55,3 18,4 0,67
B1 FC1b(Wind-Rechts) 0,000 -158,1 178,1 36,7 178,7 59,5 0,67
B229 FC1b(Wind-Rechts) 3,561 -25,9 0,0 0,0 25,9 10,4 0,60
B366 FC1b(Wind-Rechts) 79,200 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00
B1 FC1b(Wind-Rechts) 15,860 -157,8 177,8 36,7 178,4 60,4 0,66
B227 FC1b(Wind-Rechts) 3,116 -3,7 10,6 0,7 10,6 7,3 -1,00
B4 FC1b(Wind-Rechts) 11,102 -40,1 50,4 14,6 50,7 16,8 0,67

17. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
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Selection : All
Combinations : FC2b(Wind-Links)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B8 FC2b(Wind-Links) 15,860 -172,8 162,7 36,8 173,4 57,6 0,67
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC2b(Wind-Links) 3,172 0,0 15,8 22,0 39,4 5,3 0,67
B66 FC2b(Wind-Links) 0,000 -55,2 0,0 0,3 55,2 26,1 0,53
B1 FC2b(Wind-Links) 0,000 -158,1 178,1 36,7 178,7 59,4 0,67
B229 FC2b(Wind-Links) 3,561 -23,3 0,0 0,0 23,3 14,3 0,39
B366 FC2b(Wind-Links) 79,200 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,40
B367 FC2b(Wind-Links) 0,881 -1,1 3,7 6,7 11,8 2,1 -1,00
B138 FC2b(Wind-Links) 3,300 -51,1 0,0 0,7 51,1 17,0 0,67

18. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC2b(Wind-Rechts)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B8 FC2b(Wind-Rechts) 15,860 -172,8 162,7 36,8 173,4 59,4 0,66
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC2b(Wind-Rechts) 3,172 0,0 15,8 22,0 39,4 5,7 0,64
B66 FC2b(Wind-Rechts) 0,000 -56,8 0,0 0,3 56,8 20,0 0,65
B1 FC2b(Wind-Rechts) 0,000 -158,1 178,1 36,7 178,7 59,5 0,67
B229 FC2b(Wind-Rechts) 3,561 -27,2 0,0 0,0 27,2 11,7 0,57
B366 FC2b(Wind-Rechts) 79,200 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00
B1 FC2b(Wind-Rechts) 15,860 -157,8 177,8 36,7 178,4 60,7 0,66
B220 FC2b(Wind-Rechts) 4,451 -7,8 4,5 0,4 7,8 8,8 -0,98
B4 FC2b(Wind-Rechts) 11,102 -40,1 50,4 14,6 50,7 16,8 0,67

19. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC3b(Wind-Links)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B8 FC3b(Wind-Links) 15,860 -326,4 310,3 69,4 326,7 211,3 0,35
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC3b(Wind-Links) 3,172 0,0 21,6 30,6 54,8 11,1 0,49
B66 FC3b(Wind-Links) 0,000 -71,4 0,0 0,4 71,4 42,3 0,41
B229 FC3b(Wind-Links) 3,561 -31,4 0,0 0,0 31,4 22,3 0,29
B366 FC3b(Wind-Links) 79,200 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,34
B264 FC3b(Wind-Links) 0,890 -5,8 3,3 0,9 5,8 6,6 -0,99
B364 FC3b(Wind-Links) 2,571 0,0 3,2 1,6 3,9 1,4 0,57
B1 FC3b(Wind-Links) 0,000 -220,6 246,6 51,0 247,5 127,9 0,48
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20. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC3b(Wind-Rechts)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B8 FC3b(Wind-Rechts) 15,860 -324,7 313,2 69,4 324,9 211,3 0,35
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC3b(Wind-Rechts) 3,172 0,0 21,2 30,6 54,6 11,1 0,48
B66 FC3b(Wind-Rechts) 0,000 -79,1 0,0 0,4 79,1 42,3 0,47
B229 FC3b(Wind-Rechts) 3,561 -37,9 0,0 0,0 37,9 22,3 0,41
B366 FC3b(Wind-Rechts) 79,200 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,04
B216 FC3b(Wind-Rechts) 1,781 -7,9 3,9 0,5 7,9 7,8 -0,98
B364 FC3b(Wind-Rechts) 2,571 -0,8 3,2 1,6 3,7 1,4 0,57
B1 FC3b(Wind-Rechts) 0,000 -222,1 246,5 51,0 247,4 127,9 0,48

21. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC4
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B8 FC4 15,860 -375,9 358,5 80,3 376,3 222,3 0,41
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC4 3,172 0,0 25,9 37,1 66,2 11,8 0,54
B66 FC4 0,000 -87,8 0,0 0,5 87,8 38,7 0,56
B366 FC4 0,000 -4,0 0,0 0,0 4,0 2,6 0,35
B366 FC4 79,200 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,04
B153 FC4 1,762 -3,5 10,8 10,5 19,3 6,9 -0,99
B386 FC4 8,260 -1,2 0,8 18,0 31,1 0,4 0,66
B1 FC4 0,000 -267,5 299,2 61,8 300,3 141,0 0,53

22. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC5
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B8 FC5 15,860 -259,1 244,0 55,1 260,1 86,3 0,67
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC5 3,172 0,0 23,7 33,0 59,1 7,9 0,67
B66 FC5 0,000 -82,8 0,0 0,4 82,8 27,6 0,67
B1 FC5 0,000 -237,1 267,0 55,0 268,0 89,0 0,67
B366 FC5 0,000 -4,5 0,0 0,0 4,5 2,6 0,42
B366 FC5 79,200 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,00
B80 FC5 1,650 -60,4 0,0 1,3 60,4 20,1 0,67
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23. Relative deformation

Linear calculation, Extreme : Global, System : LCS
Selection : All
Combinations : FC7 (Wind-Links)
Case - combination Member dx

[m]
uz

[mm]
Rel uz
[1/xx]

FC7 (Wind-Links)/19 B8 7,930 -52,0 1/305
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

FC7 (Wind-Links)/20 B338 4,286 0,9 1/6660
FC7 (Wind-Links)/19 B8 7,930 -52,0 1/305

24. Vervorming FC7 (Wind-Links)

XY

Z
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25. Relative deformation

Linear calculation, Extreme : Global, System : LCS
Selection : All
Combinations : FC7 (Wind-Rechts)
Case - combination Member dx

[m]
uz

[mm]
Rel uz
[1/xx]

FC7 (Wind-Rechts)/20 B8 7,930 -52,0 1/305
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

FC7 (Wind-Rechts)/21 B338 4,286 1,0 1/5911
FC7 (Wind-Rechts)/20 B8 7,930 -52,0 1/305

26. Vervorming FC7 (Wind-Rechts)

XY

Z
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1. Project

Licence name TU/e

Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Part Bijlage 18 (X-verband gebouw A)

Description Berekening krachten / spanningen / vervormingen

Author R.P.T. Kengen

Date 23. 11. 2007

Structure Frame XZ

No. of nodes : 146

No. of beams : 248

No. of used profiles : 7

No. of load cases : 6

No. of used materials : 2

Acceleration of gravity [m/sec2] 9,810

National code NEN



Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht
Part Bijlage 18 (X-verband gebouw A)
Description Berekening krachten / spanningen / vervormingen
Author R.P.T. Kengen

SSSSCCCCIIIIAAAA����EEEESSSSAAAA PPPPTTTT 2222000000006666 2/11

2. Constructie-overzicht

XY

Z

3. Materials

Type Name Steel NEN 6770

Name S235

Type Steel

Thermal exp [m/mK] 0,00

Unit mass [kg/m3] 7850,0

E mod [MPa] 210000,00

Poisson - nu 0,3

Independent G modulus �

G mod [MPa] 80769,23
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	
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Log. decrement 0,15

Therm. exp. (fire) [m/mK] 0,00

Specific heat [J/gK] 6,0000e-001

Thermal conductivity [W/mK] 4,5000e+001

Fu [MPa] 360,0

Fy [MPa] 235,0

Type Concrete

Name C53/65

E mod [MPa] 38500,00

Compressive strength [MPa] 65,00

Mean tensile strength [MPa] 4,30

Class 32.5

4. Load cases

Name Description Action type LoadGroup Load type Spec Direction Duration Master load case

LC1 Eigen gewicht Permanent LG1 Self weight -Z
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

LC2 Rustende belasting Permanent LG1 Standard
LC3 Veranderlijk vloer

extreem
Variable LG2 Static Standard Short None

LC4 Veranderlijk vloer
momentaan

Variable LG3 Static Standard Short None

LC5 Veranderlijk wind
links

Variable LG2 Static Standard Short None

LC6 Veranderlijk wind
rechts

Variable LG2 Static Standard Short None

5. Combinations

Name Description Type Load cases Coeff.
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

FC1b(Wind-Links) Opleveringsfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC5 - Veranderlijk wind links

0,90

0,90

1,20

FC1b(Wind-Rechts) Opleveringsfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC6 - Veranderlijk wind rechts

0,90

0,90

1,20

FC2b(Wind-Links) Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC5 - Veranderlijk wind links

0,90

0,90

1,50
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	FC2b(Wind-Rechts) Gebruiksfase NEN - ultimate

LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

0,90

0,90
����������	
�������������	
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Name Description Type Load cases Coeff.
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

FC2b(Wind-Rechts) Gebruiksfase NEN - ultimate
LC6 - Veranderlijk wind rechts 1,50

FC3b(Wind-Links) Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

LC5 - Veranderlijk wind links

0,90

0,90

1,50

1,50

1,50

FC3b(Wind-Rechts) Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

LC6 - Veranderlijk wind rechts

0,90

0,90

1,50

1,50

1,50

FC4 Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

1,20

1,20

1,50

1,50

FC5 Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

1,35

1,35

FC7 (Wind-Links) Gebruiksfase NEN - serviceability LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

LC5 - Veranderlijk wind links

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

FC7 (Wind-Rechts) Gebruiksfase NEN - serviceability LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

LC6 - Veranderlijk wind rechts

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6. Supports in node

Name Node Type X Z Ry

Sn1 N17 Standard Rigid Rigid Free
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn2 N18 Standard Rigid Rigid Free
Sn5 N291 Standard Rigid Rigid Rigid

7. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC1b(Wind-Links)
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Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn5/N291 FC1b(Wind-Links)/1 -4214,74 36702,65 -309045,50
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC1b(Wind-Links)/2 891,20 9402,09 0,00
Sn1/N17 FC1b(Wind-Links)/3 511,93 5489,90 0,00
Sn5/N291 FC1b(Wind-Links)/2 -127,44 41788,07 -181906,29

8. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC1b(Wind-Rechts)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC1b(Wind-Rechts)/2 -763,74 16688,94 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn5/N291 FC1b(Wind-Rechts)/4 4016,49 28301,01 26080,16
Sn1/N17 FC1b(Wind-Rechts)/5 594,13 6268,06 0,00
Sn5/N291 FC1b(Wind-Rechts)/2 -127,44 41788,07 -181906,29

9. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC2b(Wind-Links)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn5/N291 FC2b(Wind-Links)/6 -5240,10 36592,08 -345883,26
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC2b(Wind-Links)/2 891,20 9402,09 0,00
Sn1/N17 FC2b(Wind-Links)/7 491,38 5295,36 0,00
Sn5/N291 FC2b(Wind-Links)/2 -127,44 41788,07 -181906,29

10.Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC2b(Wind-Rechts)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC2b(Wind-Rechts)/2 -763,74 16688,94 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn5/N291 FC2b(Wind-Rechts)/8 5041,86 28411,59 62917,92
Sn1/N17 FC2b(Wind-Rechts)/5 594,13 6268,06 0,00
Sn5/N291 FC2b(Wind-Rechts)/2 -127,44 41788,07 -181906,29

11.Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
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Combinations : FC3b(Wind-Links)
Support Case Rx

[kN]
Rz

[kN]
My

[kNm]

Sn5/N291 FC3b(Wind-Links)/9 -5311,98 37363,66 -439760,45
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC3b(Wind-Links)/10 1203,76 12429,90 0,00
Sn1/N17 FC3b(Wind-Links)/7 491,38 5295,36 0,00
Sn5/N291 FC3b(Wind-Links)/2 -127,44 41788,07 -181906,29
Sn1/N17 FC3b(Wind-Links)/2 891,20 9402,09 0,00

12.Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC3b(Wind-Rechts)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC3b(Wind-Rechts)/10 -1018,57 22659,04 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn5/N291 FC3b(Wind-Rechts)/8 5041,86 28411,59 62917,92
Sn1/N17 FC3b(Wind-Rechts)/5 594,13 6268,06 0,00
Sn5/N291 FC3b(Wind-Rechts)/2 -127,44 41788,07 -181906,29
Sn5/N291 FC3b(Wind-Rechts)/10 -185,16 37916,54 -255571,66

13.Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC4

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC4/11 -1244,86 27603,91 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC4/11 1467,82 15215,70 0,00
Sn1/N17 FC4/12 792,18 8357,42 0,00
Sn5/N291 FC4/13 -169,92 55717,43 -242541,73
Sn5/N291 FC4/11 -222,93 50298,19 -309469,82
Sn1/N17 FC4/13 1188,27 12536,13 0,00

14.Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC5

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC5/14 -1145,30 25026,54 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC5/14 1336,43 14099,27 0,00
Sn1/N17 FC5/2 891,20 9402,09 0,00
Sn5/N291 FC5/14 -191,11 62664,91 -272784,58
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15.Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC1b(Wind-Links)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B421 FC1b(Wind-Links) 9,339 -191,5 0,0 3,3 191,5 63,8 0,67
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC1b(Wind-Links) 2,974 0,0 32,8 23,0 46,5 10,9 0,67
B2 FC1b(Wind-Links) 2,974 -30,3 0,0 22,9 45,0 10,1 0,67
B1 FC1b(Wind-Links) 0,000 -150,5 187,8 36,8 188,4 62,6 0,67
B199 FC1b(Wind-Links) 2,644 -19,5 3,9 0,0 19,5 6,5 0,66
B8 FC1b(Wind-Links) 15,860 -153,3 187,1 36,9 187,7 64,2 0,66
B366 FC1b(Wind-Links) 79,200 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,29
B250 FC1b(Wind-Links) 0,000 -5,8 3,2 0,3 5,8 6,1 -0,89
B1 FC1b(Wind-Links) 1,982 -39,3 76,6 27,6 77,4 25,5 0,67

16.Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC1b(Wind-Rechts)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B421 FC1b(Wind-Rechts) 9,339 -191,5 0,0 3,3 191,5 69,8 0,64
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC1b(Wind-Rechts) 2,974 0,0 32,8 23,0 46,5 11,4 0,65
B2 FC1b(Wind-Rechts) 2,974 -30,3 0,0 22,9 45,0 10,2 0,66
B1 FC1b(Wind-Rechts) 0,000 -150,5 187,8 36,8 188,4 62,8 0,67
B199 FC1b(Wind-Rechts) 2,644 -19,5 3,9 0,0 19,5 6,5 0,67
B8 FC1b(Wind-Rechts) 15,860 -153,3 187,1 36,9 187,7 62,4 0,67
B366 FC1b(Wind-Rechts) 79,200 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,01
B250 FC1b(Wind-Rechts) 2,077 -3,0 8,3 0,4 8,3 5,9 -0,96
B7 FC1b(Wind-Rechts) 4,956 -46,0 52,1 13,9 52,4 17,4 0,67

17.Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC2b(Wind-Links)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B421 FC2b(Wind-Links) 9,339 -191,5 0,0 3,3 191,5 63,8 0,67
B1 FC2b(Wind-Links) 2,974 0,0 32,8 23,0 46,5 10,9 0,67
B2 FC2b(Wind-Links) 2,974 -30,3 0,0 22,9 45,0 10,1 0,67
B1 FC2b(Wind-Links) 0,000 -150,5 187,8 36,8 188,4 62,6 0,67
B199 FC2b(Wind-Links) 2,644 -19,5 3,9 0,0 19,5 6,6 0,66
B8 FC2b(Wind-Links) 15,860 -153,3 187,1 36,9 187,7 64,7 0,65
B366 FC2b(Wind-Links) 79,200 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,36
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	
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Member Case dx
[m]

Normal -
[MPa]

Normal +
[MPa]

Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B228 FC2b(Wind-Links) 5,193 -4,8 4,7 0,4 4,8 9,5 -0,97
B1 FC2b(Wind-Links) 1,982 -39,3 76,6 27,6 77,4 25,5 0,67

18.Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC2b(Wind-Rechts)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B421 FC2b(Wind-Rechts) 9,339 -191,5 0,0 3,3 191,5 71,3 0,63
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC2b(Wind-Rechts) 2,974 0,0 32,8 23,0 46,5 11,5 0,65
B2 FC2b(Wind-Rechts) 2,974 -30,3 0,0 22,9 45,0 10,2 0,66
B1 FC2b(Wind-Rechts) 0,000 -150,5 187,8 36,8 188,4 62,9 0,67
B199 FC2b(Wind-Rechts) 2,644 -19,5 3,9 0,0 19,5 6,5 0,67
B8 FC2b(Wind-Rechts) 15,860 -153,3 187,1 36,9 187,7 62,4 0,67
B366 FC2b(Wind-Rechts) 79,200 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,01
B236 FC2b(Wind-Rechts) 1,039 -4,4 6,4 0,3 6,4 8,4 -0,89
B7 FC2b(Wind-Rechts) 4,956 -46,0 52,1 13,9 52,4 17,4 0,67

19.Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC3b(Wind-Links)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B8 FC3b(Wind-Links) 15,860 -306,4 344,0 69,6 345,2 221,6 0,36
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC3b(Wind-Links) 2,974 0,0 45,4 32,0 64,7 23,5 0,48
B2 FC3b(Wind-Links) 2,974 -42,7 0,0 31,9 57,2 22,5 0,47
B199 FC3b(Wind-Links) 2,644 -26,8 5,8 0,1 26,8 13,8 0,48
B366 FC3b(Wind-Links) 79,200 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 -0,31
B364 FC3b(Wind-Links) 4,000 -0,9 2,6 2,1 3,9 1,8 -0,95
B348 FC3b(Wind-Links) 3,000 0,0 3,8 17,7 30,8 1,7 0,55
B1 FC3b(Wind-Links) 0,000 -210,5 260,3 51,1 261,2 135,1 0,48

20.Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC3b(Wind-Rechts)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B8 FC3b(Wind-Rechts) 15,860 -304,6 346,3 69,6 347,5 221,6 0,36
B1 FC3b(Wind-Rechts) 2,974 0,0 44,9 32,0 64,3 23,5 0,48
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	
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Member Case dx
[m]

Normal -
[MPa]

Normal +
[MPa]

Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B2 FC3b(Wind-Rechts) 2,974 -42,6 0,0 31,9 57,0 22,5 0,47
B199 FC3b(Wind-Rechts) 2,644 -26,8 5,7 0,1 26,8 13,8 0,49
B366 FC3b(Wind-Rechts) 79,200 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 -0,04
B208 FC3b(Wind-Rechts) 5,193 -8,1 22,9 1,5 22,9 15,3 -0,90
B348 FC3b(Wind-Rechts) 3,000 0,0 3,8 17,7 30,8 1,7 0,54
B1 FC3b(Wind-Rechts) 0,000 -212,1 260,0 51,1 260,9 135,1 0,48

21.Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC4
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B8 FC4 15,860 -350,0 399,4 80,5 400,8 233,1 0,42
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC4 2,974 0,0 54,6 38,8 78,0 25,4 0,53
B2 FC4 2,974 -51,5 0,0 38,6 69,8 24,6 0,52
B366 FC4 3,300 -8,7 3,0 0,0 8,7 11,7 -0,35
B366 FC4 79,200 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 -0,04
B366 FC4 23,100 -7,2 3,0 0,3 7,2 10,2 -0,41
B236 FC4 6,231 -7,7 0,6 0,8 7,7 2,6 0,66
B1 FC4 0,000 -255,1 315,7 62,0 316,7 148,7 0,53

22.Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC5
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B421 FC5 9,339 -287,2 0,0 5,0 287,2 95,7 0,67
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC5 2,974 0,0 49,2 34,5 69,8 16,4 0,67
B2 FC5 2,974 -45,5 0,0 34,4 67,5 15,2 0,67
B1 FC5 0,000 -225,7 281,6 55,2 282,6 93,8 0,67
B366 FC5 0,000 -8,9 1,5 0,0 8,9 10,4 -0,17
B8 FC5 15,860 -229,9 280,5 55,3 281,5 93,5 0,67
B366 FC5 79,200 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 -0,01
B366 FC5 23,100 -7,1 1,9 0,3 7,1 9,0 -0,26
B137 FC5 1,100 -160,3 0,0 1,7 160,3 53,4 0,67

23.Relative deformation

Linear calculation, Extreme : Global, System : LCS
Selection : All
Combinations : FC7 (Wind-Links)
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Case - combination Member dx
[m]

uz
[mm]

Rel uz
[1/xx]

FC7 (Wind-Links)/15 B8 7,930 -51,3 1/309
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

FC7 (Wind-Links)/16 B462 6,608 1,8 1/5427
FC7 (Wind-Links)/16 B421 2,335 1,3 1/3683

24.Vervorming FC7 (Wind-Links)

XY

Z

25.Relative deformation

Linear calculation, Extreme : Global, System : LCS
Selection : All
Combinations : FC7 (Wind-Rechts)
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Case - combination Member dx
[m]

uz
[mm]

Rel uz
[1/xx]

FC7 (Wind-Rechts)/17 B8 7,930 -51,4 1/309
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

FC7 (Wind-Rechts)/18 B462 6,608 1,7 1/5682
FC7 (Wind-Rechts)/18 B421 2,335 1,2 1/3737

26.Vervorming FC7 (Wind-Rechts)

XY

Z
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1. Project

Licence name TU/e

Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Part Bijlage 19 (X-verband gebouw B optimalisatie)

Description Berekening krachten / spanningen / vervormingen

Author R.P.T. Kengen

Date 23. 11. 2007

Structure Frame XZ

No. of nodes : 141

No. of beams : 241

No. of used profiles : 10

No. of load cases : 6

No. of used materials : 2

Acceleration of gravity [m/sec2] 9,810

National code NEN
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2. Constructie-overzicht

XY

Z

3. Materials

Type Name Steel NEN 6770

Name S235

Type Steel

Thermal exp [m/mK] 0,00

Unit mass [kg/m3] 7850,0

E mod [MPa] 210000,00

Poisson - nu 0,3

Independent G modulus �

G mod [MPa] 80769,23
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	
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Log. decrement 0,15

Therm. exp. (fire) [m/mK] 0,00

Specific heat [J/gK] 6,0000e-001

Thermal conductivity [W/mK] 4,5000e+001

Fu [MPa] 360,0

Fy [MPa] 235,0

Type Concrete

Name C53/65

E mod [MPa] 38500,00

Compressive strength [MPa] 65,00

Mean tensile strength [MPa] 4,30

Class 32.5

4. Load cases

Name Description Action type LoadGroup Load type Spec Direction Duration Master load case

LC1 Eigen gewicht Permanent LG1 Self weight -Z
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

LC2 Rustende belasting Permanent LG1 Standard
LC3 Veranderlijk vloer

extreem
Variable LG2 Static Standard Short None

LC4 Veranderlijk vloer
momentaan

Variable LG3 Static Standard Short None

LC5 Veranderlijk wind
links

Variable LG2 Static Standard Short None

LC6 Veranderlijk wind
rechts

Variable LG2 Static Standard Short None

5. Combinations

Name Description Type Load cases Coeff.
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

FC1b(Wind-Links) Opleveringsfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC5 - Veranderlijk wind links

0,90

0,90

1,20

FC1b(Wind-Rechts) Opleveringsfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC6 - Veranderlijk wind rechts

0,90

0,90

1,20

FC2b(Wind-Links) Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC5 - Veranderlijk wind links

0,90

0,90

1,50
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	FC2b(Wind-Rechts) Gebruiksfase NEN - ultimate

LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

0,90

0,90
����������	
�������������	
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Name Description Type Load cases Coeff.
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

FC2b(Wind-Rechts) Gebruiksfase NEN - ultimate
LC6 - Veranderlijk wind rechts 1,50

FC3b(Wind-Links) Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

LC5 - Veranderlijk wind links

0,90

0,90

1,50

1,50

1,50

FC3b(Wind-Rechts) Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

LC6 - Veranderlijk wind rechts

0,90

0,90

1,50

1,50

1,50

FC4 Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

1,20

1,20

1,50

1,50

FC5 Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

1,35

1,35

FC7 (Wind-Links) Gebruiksfase NEN - serviceability LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

LC5 - Veranderlijk wind links

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

FC7 (Wind-Rechts) Gebruiksfase NEN - serviceability LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

LC6 - Veranderlijk wind rechts

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6. Supports in node

Name Node Type X Z Ry

Sn1 N17 Standard Rigid Rigid Free
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn2 N18 Standard Rigid Rigid Free
Sn5 N291 Standard Rigid Rigid Rigid
Sn6 N327 Standard Rigid Rigid Free

7. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
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Selection : All
Combinations : FC1b(Wind-Links)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn5/N291 FC1b(Wind-Links)/1 -4096,14 27818,48 -177052,38
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC1b(Wind-Links)/2 751,90 6198,08 0,00
Sn6/N327 FC1b(Wind-Links)/3 -13,46 2539,25 0,00
Sn5/N291 FC1b(Wind-Links)/2 36,97 42361,92 -38982,92
Sn5/N291 FC1b(Wind-Links)/4 -4087,93 37232,24 -185715,26

8. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC1b(Wind-Rechts)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC1b(Wind-Rechts)/2 -768,68 7765,09 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn5/N291 FC1b(Wind-Rechts)/5 4153,65 38077,84 116412,28
Sn6/N327 FC1b(Wind-Rechts)/6 -13,32 2399,45 0,00
Sn5/N291 FC1b(Wind-Rechts)/2 36,97 42361,92 -38982,92
Sn5/N291 FC1b(Wind-Rechts)/6 4145,44 28664,08 125075,16

9. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC2b(Wind-Links)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn5/N291 FC2b(Wind-Links)/7 -5126,34 27712,78 -214818,34
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC2b(Wind-Links)/2 751,90 6198,08 0,00
Sn6/N327 FC2b(Wind-Links)/3 -13,46 2539,25 0,00
Sn5/N291 FC2b(Wind-Links)/2 36,97 42361,92 -38982,92
Sn5/N291 FC2b(Wind-Links)/8 -5118,13 37126,54 -223481,22

10. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC2b(Wind-Rechts)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn2/N18 FC2b(Wind-Rechts)/2 -768,68 7765,09 0,00
Sn5/N291 FC2b(Wind-Rechts)/9 5183,85 38183,54 154178,24
Sn6/N327 FC2b(Wind-Rechts)/10 -13,28 2364,50 0,00
Sn5/N291 FC2b(Wind-Rechts)/2 36,97 42361,92 -38982,92
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	
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Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn5/N291 FC2b(Wind-Rechts)/10 5175,63 28769,77 162841,10

11. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC3b(Wind-Links)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn5/N291 FC3b(Wind-Links)/7 -5126,34 27712,78 -214818,34
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC3b(Wind-Links)/11 1010,19 8216,50 0,00
Sn6/N327 FC3b(Wind-Links)/3 -13,46 2539,25 0,00
Sn5/N291 FC3b(Wind-Links)/2 36,97 42361,92 -38982,92
Sn5/N291 FC3b(Wind-Links)/12 -5109,67 38163,01 -244596,99
Sn1/N17 FC3b(Wind-Links)/2 751,90 6198,08 0,00

12. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC3b(Wind-Rechts)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC3b(Wind-Rechts)/11 -1023,46 10434,95 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn5/N291 FC3b(Wind-Rechts)/13 5192,31 39220,00 133062,46
Sn6/N327 FC3b(Wind-Rechts)/10 -13,28 2364,50 0,00
Sn5/N291 FC3b(Wind-Rechts)/2 36,97 42361,92 -38982,92
Sn5/N291 FC3b(Wind-Rechts)/11 41,32 38691,50 -55767,26
Sn5/N291 FC3b(Wind-Rechts)/10 5175,63 28769,77 162841,10

13. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC4

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC4/14 -1251,21 12735,72 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC4/14 1232,98 10052,97 0,00
Sn6/N327 FC4/15 -17,95 3385,67 0,00
Sn5/N291 FC4/16 49,29 56482,56 -51977,23
Sn5/N291 FC4/14 52,27 51243,18 -67317,76
Sn1/N17 FC4/16 1002,53 8264,10 0,00
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14. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC5

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC5/17 -1152,71 11644,44 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC5/17 1127,54 9294,57 0,00
Sn6/N327 FC5/2 -20,19 3808,88 0,00
Sn5/N291 FC5/17 55,44 63525,44 -58458,34

15. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC1b(Wind-Links)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B131 FC1b(Wind-Links) 3,300 -140,3 0,0 1,9 140,3 46,8 0,67
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC1b(Wind-Links) 2,379 0,0 32,2 16,4 37,8 10,7 0,67
B66 FC1b(Wind-Links) 0,000 -91,5 0,0 0,5 91,5 37,4 0,59
B1 FC1b(Wind-Links) 15,860 -75,7 108,3 23,7 108,7 36,1 0,67
B366 FC1b(Wind-Links) 75,900 -0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,21
B8 FC1b(Wind-Links) 15,860 -96,7 88,0 24,2 97,1 32,6 0,63
B366 FC1b(Wind-Links) 79,200 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,30
B70 FC1b(Wind-Links) 3,300 -137,5 0,0 3,6 137,5 55,0 0,60
B370 FC1b(Wind-Links) 1,652 -1,0 1,0 11,2 19,4 2,0 -0,97
B136 FC1b(Wind-Links) 1,650 -79,2 0,0 1,3 79,2 26,4 0,67
B1 FC1b(Wind-Links) 0,000 -73,1 105,7 23,5 106,0 35,2 0,67

16. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC1b(Wind-Rechts)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B131 FC1b(Wind-Rechts) 3,300 -140,3 0,0 1,9 140,3 59,9 0,57
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC1b(Wind-Rechts) 3,172 0,0 19,1 14,0 29,3 7,2 0,62
B66 FC1b(Wind-Rechts) 0,000 -91,5 0,0 0,5 91,5 30,5 0,67
B1 FC1b(Wind-Rechts) 15,860 -75,7 108,3 23,7 108,7 37,1 0,66
B366 FC1b(Wind-Rechts) 75,900 -0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,24
B8 FC1b(Wind-Rechts) 15,860 -96,7 88,0 24,2 97,1 32,2 0,67
B366 FC1b(Wind-Rechts) 79,200 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,09
B374 FC1b(Wind-Rechts) 2,478 -2,9 1,5 9,9 17,3 2,9 -0,93
B80 FC1b(Wind-Rechts) 3,300 -82,7 0,0 2,0 82,7 27,6 0,67
B1 FC1b(Wind-Rechts) 0,000 -73,1 105,7 23,5 106,0 35,7 0,66
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17. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC2b(Wind-Links)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B131 FC2b(Wind-Links) 3,300 -141,2 0,0 1,9 141,2 47,7 0,66
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC2b(Wind-Links) 2,379 0,0 32,2 16,4 37,8 10,7 0,67
B66 FC2b(Wind-Links) 0,000 -91,5 0,0 0,5 91,5 39,1 0,57
B1 FC2b(Wind-Links) 15,860 -75,7 108,3 23,7 108,7 36,1 0,67
B366 FC2b(Wind-Links) 75,900 -0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,20
B8 FC2b(Wind-Links) 15,860 -96,7 88,0 24,2 97,1 33,4 0,62
B366 FC2b(Wind-Links) 79,200 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,35
B70 FC2b(Wind-Links) 3,300 -137,5 0,0 3,6 137,5 57,3 0,58
B227 FC2b(Wind-Links) 1,558 -5,9 3,3 0,3 5,9 6,7 -1,00
B191 FC2b(Wind-Links) 5,287 -30,0 36,0 14,9 36,5 12,0 0,67
B1 FC2b(Wind-Links) 0,000 -73,1 105,7 23,5 106,0 35,2 0,67

18. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC2b(Wind-Rechts)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B131 FC2b(Wind-Rechts) 3,300 -140,3 0,0 1,9 140,3 63,2 0,55
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC2b(Wind-Rechts) 3,172 0,0 19,1 14,0 29,3 7,4 0,61
B66 FC2b(Wind-Rechts) 0,000 -91,5 0,0 0,5 91,5 30,5 0,67
B1 FC2b(Wind-Rechts) 15,860 -75,7 108,3 23,7 108,7 37,3 0,66
B366 FC2b(Wind-Rechts) 75,900 -0,2 0,0 0,0 0,2 0,1 0,24
B8 FC2b(Wind-Rechts) 15,860 -96,7 88,0 24,2 97,1 32,2 0,67
B366 FC2b(Wind-Rechts) 79,200 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,08
B364 FC2b(Wind-Rechts) 3,429 -0,3 2,0 1,5 2,8 0,7 -0,96
B96 FC2b(Wind-Rechts) 0,000 -96,2 41,9 5,3 96,2 32,1 0,67
B1 FC2b(Wind-Rechts) 0,000 -73,1 105,7 23,5 106,0 35,9 0,66

19. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC3b(Wind-Links)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B131 FC3b(Wind-Links) 3,300 -205,4 0,0 2,8 205,4 111,9 0,46
B1 FC3b(Wind-Links) 3,172 0,0 26,7 19,4 40,6 13,9 0,48
B66 FC3b(Wind-Links) 0,000 -120,8 0,0 0,7 120,8 68,4 0,43
B112 FC3b(Wind-Links) 3,300 -193,7 172,6 13,4 193,7 125,9 0,35
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
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Member Case dx
[m]

Normal -
[MPa]

Normal +
[MPa]

Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B366 FC3b(Wind-Links) 75,900 -0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,06
B8 FC3b(Wind-Links) 15,860 -180,0 167,9 45,5 180,1 115,9 0,36
B366 FC3b(Wind-Links) 79,200 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,42
B249 FC3b(Wind-Links) 4,451 -4,4 4,8 1,2 4,8 9,2 -0,93
B194 FC3b(Wind-Links) 0,881 -0,9 1,7 8,7 15,1 0,8 0,55
B1 FC3b(Wind-Links) 0,000 -102,4 145,9 32,4 146,4 75,4 0,48

20. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC3b(Wind-Rechts)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B112 FC3b(Wind-Rechts) 3,300 -203,6 182,0 13,4 203,6 125,9 0,38
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC3b(Wind-Rechts) 3,172 0,0 25,7 19,4 40,1 13,9 0,46
B66 FC3b(Wind-Rechts) 0,000 -129,4 0,0 0,7 129,4 68,4 0,47
B366 FC3b(Wind-Rechts) 75,900 -0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 0,09
B8 FC3b(Wind-Rechts) 15,860 -180,4 172,0 45,5 180,6 115,9 0,36
B366 FC3b(Wind-Rechts) 79,200 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,20
B376 FC3b(Wind-Rechts) 1,652 -3,6 3,0 15,9 27,5 6,2 -0,94
B195 FC3b(Wind-Rechts) 4,405 0,0 4,6 10,1 17,7 2,2 0,53
B1 FC3b(Wind-Rechts) 0,000 -103,5 145,3 32,4 145,8 75,4 0,48

21. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC4
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B131 FC4 3,300 -230,5 0,0 3,1 230,5 105,8 0,54
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC4 3,172 0,0 31,4 23,6 48,7 14,3 0,54
B66 FC4 0,000 -147,9 0,0 0,8 147,9 66,6 0,55
B112 FC4 3,300 -228,3 203,4 14,9 228,3 124,7 0,45
B366 FC4 0,000 -4,3 0,0 0,0 4,3 3,1 0,28
B8 FC4 15,860 -208,6 194,0 52,5 208,9 122,7 0,41
B366 FC4 79,200 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,21
B339 FC4 3,000 -7,2 2,0 30,9 53,5 4,5 -0,80
B194 FC4 0,881 -1,1 1,9 10,5 18,2 0,6 0,66
B1 FC4 0,000 -124,1 176,6 39,4 177,2 82,6 0,53

22. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
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Selection : All
Combinations : FC5
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B131 FC5 3,300 -210,3 0,0 2,8 210,3 70,1 0,67
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC5 2,379 0,0 48,2 24,6 56,6 16,1 0,67
B66 FC5 0,000 -137,3 0,0 0,7 137,3 45,7 0,67
B1 FC5 15,860 -113,6 162,4 35,5 163,0 54,1 0,67
B366 FC5 0,000 -4,8 0,0 0,0 4,8 3,1 0,36
B8 FC5 15,860 -145,0 132,0 36,3 145,7 48,3 0,67
B366 FC5 79,200 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,10
B6 FC5 9,516 -67,6 80,2 7,4 80,2 26,7 0,67
B1 FC5 0,000 -109,6 158,5 35,2 159,0 52,8 0,67

23. Relative deformation

Linear calculation, Extreme : Global, System : LCS
Selection : All
Combinations : FC7 (Wind-Links)

Case - combination Member dx
[m]

uz
[mm]

Rel uz
[1/xx]

FC7 (Wind-Links)/18 B8 7,930 -27,2 1/584
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

FC7 (Wind-Links)/18 B338 4,286 2,1 1/2792
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24. Vervorming FC7 (Wind-Links)

XY

Z

25. Relative deformation

Linear calculation, Extreme : Global, System : LCS
Selection : All
Combinations : FC7 (Wind-Rechts)

Case - combination Member dx
[m]

uz
[mm]

Rel uz
[1/xx]

FC7 (Wind-Rechts)/19 B8 7,930 -27,2 1/583
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

FC7 (Wind-Rechts)/19 B338 4,286 2,3 1/2628
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26. Vervorming FC7 (Wind-Rechts)

XY

Z
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1. Project

Licence name TU/e

Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht

Part Bijlage 20 (X-verband gebouw A optimalisatie)

Description Berekening krachten / spanningen / vervormingen

Author R.P.T. Kengen

Date 23. 11. 2007

Structure Frame XZ

No. of nodes : 146

No. of beams : 248

No. of used profiles : 11

No. of load cases : 6

No. of used materials : 2

Acceleration of gravity [m/sec2] 9,810

National code NEN
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2. Constructie-overzicht

XY

Z

3. Materials

Type Name Steel NEN 6770

Name S235

Type Steel

Thermal exp [m/mK] 0,00

Unit mass [kg/m3] 7850,0

E mod [MPa] 210000,00

Poisson - nu 0,3

Independent G modulus �

G mod [MPa] 80769,23
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	
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Log. decrement 0,15

Therm. exp. (fire) [m/mK] 0,00

Specific heat [J/gK] 6,0000e-001

Thermal conductivity [W/mK] 4,5000e+001

Fu [MPa] 360,0

Fy [MPa] 235,0

Type Concrete

Name C53/65

E mod [MPa] 38500,00

Compressive strength [MPa] 65,00

Mean tensile strength [MPa] 4,30

Class 32.5

4. Load cases

Name Description Action type LoadGroup Load type Spec Direction Duration Master load case

LC1 Eigen gewicht Permanent LG1 Self weight -Z
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

LC2 Rustende belasting Permanent LG1 Standard
LC3 Veranderlijk vloer

extreem
Variable LG2 Static Standard Short None

LC4 Veranderlijk vloer
momentaan

Variable LG3 Static Standard Short None

LC5 Veranderlijk wind
links

Variable LG2 Static Standard Short None

LC6 Veranderlijk wind
rechts

Variable LG2 Static Standard Short None

5. Combinations

Name Description Type Load cases Coeff.
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

FC1b(Wind-Links) Opleveringsfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC5 - Veranderlijk wind links

0,90

0,90

1,20

FC1b(Wind-Rechts) Opleveringsfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC6 - Veranderlijk wind rechts

0,90

0,90

1,20

FC2b(Wind-Links) Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC5 - Veranderlijk wind links

0,90

0,90

1,50
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	FC2b(Wind-Rechts) Gebruiksfase NEN - ultimate

LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

0,90

0,90
����������	
�������������	
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Name Description Type Load cases Coeff.
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

FC2b(Wind-Rechts) Gebruiksfase NEN - ultimate
LC6 - Veranderlijk wind rechts 1,50

FC3b(Wind-Links) Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

LC5 - Veranderlijk wind links

0,90

0,90

1,50

1,50

1,50

FC3b(Wind-Rechts) Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

LC6 - Veranderlijk wind rechts

0,90

0,90

1,50

1,50

1,50

FC4 Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

1,20

1,20

1,50

1,50

FC5 Gebruiksfase NEN - ultimate LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

1,35

1,35

FC7 (Wind-Links) Gebruiksfase NEN - serviceability LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

LC5 - Veranderlijk wind links

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

FC7 (Wind-Rechts) Gebruiksfase NEN - serviceability LC1 - Eigen gewicht

LC2 - Rustende belasting

LC3 - Veranderlijk vloer extreem

LC4 - Veranderlijk vloer momentaan

LC6 - Veranderlijk wind rechts

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

6. Supports in node

Name Node Type X Z Ry

Sn1 N17 Standard Rigid Rigid Free
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn2 N18 Standard Rigid Rigid Free
Sn5 N291 Standard Rigid Rigid Rigid

7. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC1b(Wind-Links)
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Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn5/N291 FC1b(Wind-Links)/1 -4229,09 36487,14 -302610,08
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC1b(Wind-Links)/2 932,46 9637,17 0,00
Sn1/N17 FC1b(Wind-Links)/3 526,59 5510,51 0,00
Sn5/N291 FC1b(Wind-Links)/2 -171,39 41546,89 -177122,96

8. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC1b(Wind-Rechts)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC1b(Wind-Rechts)/2 -761,05 17257,22 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn5/N291 FC1b(Wind-Rechts)/4 3962,48 28141,36 27085,48
Sn1/N17 FC1b(Wind-Rechts)/5 621,64 6424,78 0,00
Sn5/N291 FC1b(Wind-Rechts)/2 -171,39 41546,89 -177122,96

9. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC2b(Wind-Links)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn5/N291 FC2b(Wind-Links)/6 -5248,28 36376,28 -338901,95
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC2b(Wind-Links)/2 932,46 9637,17 0,00
Sn1/N17 FC2b(Wind-Links)/7 502,83 5281,95 0,00
Sn5/N291 FC2b(Wind-Links)/2 -171,39 41546,89 -177122,96

10. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC2b(Wind-Rechts)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC2b(Wind-Rechts)/2 -761,05 17257,22 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn5/N291 FC2b(Wind-Rechts)/8 4981,67 28252,22 63377,34
Sn1/N17 FC2b(Wind-Rechts)/5 621,64 6424,78 0,00
Sn5/N291 FC2b(Wind-Rechts)/2 -171,39 41546,89 -177122,96

11. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
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Combinations : FC3b(Wind-Links)
Support Case Rx

[kN]
Rz

[kN]
My

[kNm]

Sn5/N291 FC3b(Wind-Links)/9 -5342,99 37019,34 -429826,75
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC3b(Wind-Links)/10 1253,51 12629,84 0,00
Sn1/N17 FC3b(Wind-Links)/7 502,83 5281,95 0,00
Sn5/N291 FC3b(Wind-Links)/2 -171,39 41546,89 -177122,96
Sn1/N17 FC3b(Wind-Links)/2 932,46 9637,17 0,00

12. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC3b(Wind-Rechts)

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC3b(Wind-Rechts)/10 -1006,42 23301,71 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn5/N291 FC3b(Wind-Rechts)/8 4981,67 28252,22 63377,34
Sn1/N17 FC3b(Wind-Rechts)/5 621,64 6424,78 0,00
Sn5/N291 FC3b(Wind-Rechts)/2 -171,39 41546,89 -177122,96
Sn5/N291 FC3b(Wind-Rechts)/10 -247,06 37573,64 -248367,44

13. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC4

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC4/11 -1231,92 28414,96 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC4/11 1529,80 15485,30 0,00
Sn1/N17 FC4/12 828,86 8566,38 0,00
Sn5/N291 FC4/13 -228,52 55395,86 -236163,94
Sn5/N291 FC4/11 -297,85 49883,83 -300848,32
Sn1/N17 FC4/13 1243,28 12849,57 0,00

14. Reactions

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC5

Support Case Rx
[kN]

Rz
[kN]

My
[kNm]

Sn2/N18 FC5/14 -1141,27 25878,73 0,00
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

Sn1/N17 FC5/14 1398,31 14451,80 0,00
Sn1/N17 FC5/2 932,46 9637,17 0,00
Sn5/N291 FC5/14 -257,02 62303,24 -265611,54



Project Afstudeerproject Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht
Part Bijlage 20 (X-verband gebouw A optimalisatie)
Description Berekening krachten / spanningen / vervormingen
Author R.P.T. Kengen

SSSSCCCCIIIIAAAA����EEEESSSSAAAA PPPPTTTT 2222000000006666 7/12

15. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC1b(Wind-Links)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B131 FC1b(Wind-Links) 3,300 -142,5 0,0 2,8 142,5 47,5 0,67
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC1b(Wind-Links) 2,974 0,0 24,1 13,7 30,6 8,0 0,67
B2 FC1b(Wind-Links) 2,974 -20,8 0,0 13,5 28,1 7,0 0,66
B377 FC1b(Wind-Links) 0,000 -5,9 131,6 17,0 131,7 43,9 0,67
B240 FC1b(Wind-Links) 3,116 -17,9 0,0 0,0 17,9 11,9 0,33
B8 FC1b(Wind-Links) 15,860 -75,7 102,8 22,1 103,2 36,2 0,65
B366 FC1b(Wind-Links) 79,200 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,35
B250 FC1b(Wind-Links) 1,039 -7,5 2,8 0,2 7,5 5,6 -1,00
B2 FC1b(Wind-Links) 9,912 -50,4 21,1 5,5 50,4 16,8 0,67
B1 FC1b(Wind-Links) 0,000 -69,5 104,0 21,8 104,3 34,8 0,67

16. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC1b(Wind-Rechts)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B131 FC1b(Wind-Rechts) 3,300 -142,5 0,0 2,8 142,5 57,4 0,60
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC1b(Wind-Rechts) 2,974 0,0 24,1 13,7 30,6 8,2 0,66
B2 FC1b(Wind-Rechts) 2,974 -20,8 0,0 13,5 28,1 6,9 0,67
B377 FC1b(Wind-Rechts) 0,000 -7,1 131,6 17,0 131,7 46,5 0,65
B240 FC1b(Wind-Rechts) 3,116 -21,9 0,0 0,0 21,9 10,0 0,54
B8 FC1b(Wind-Rechts) 15,860 -75,7 102,8 22,1 103,2 34,3 0,67
B366 FC1b(Wind-Rechts) 79,200 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,01
B236 FC1b(Wind-Rechts) 1,039 -3,5 3,9 0,3 3,9 6,4 -0,85
B7 FC1b(Wind-Rechts) 7,930 -41,5 47,8 0,2 47,8 15,9 0,67
B1 FC1b(Wind-Rechts) 0,000 -69,5 104,0 21,8 104,3 34,7 0,67

17. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC2b(Wind-Links)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B131 FC2b(Wind-Links) 3,300 -142,5 0,0 2,8 142,5 47,5 0,67
B1 FC2b(Wind-Links) 2,974 0,0 24,1 13,7 30,6 8,0 0,67
B2 FC2b(Wind-Links) 2,974 -20,8 0,0 13,5 28,1 7,1 0,66
B377 FC2b(Wind-Links) 0,000 -5,9 131,6 17,0 131,7 43,9 0,67
B240 FC2b(Wind-Links) 3,116 -17,9 0,2 0,0 17,9 13,4 0,25
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	
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Member Case dx
[m]

Normal -
[MPa]

Normal +
[MPa]

Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B8 FC2b(Wind-Links) 15,860 -75,7 102,8 22,1 103,2 36,7 0,64
B366 FC2b(Wind-Links) 79,200 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,43
B338 FC2b(Wind-Links) 6,000 -2,8 81,4 10,8 81,5 51,6 0,37
B228 FC2b(Wind-Links) 1,039 -5,1 3,9 0,3 5,1 7,8 -0,99
B2 FC2b(Wind-Links) 9,912 -50,4 21,1 5,5 50,4 16,8 0,67
B1 FC2b(Wind-Links) 0,000 -69,5 104,0 21,8 104,3 34,8 0,67

18. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC2b(Wind-Rechts)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B131 FC2b(Wind-Rechts) 3,300 -142,5 0,0 2,8 142,5 59,9 0,58
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC2b(Wind-Rechts) 2,974 0,0 24,1 13,7 30,6 8,3 0,66
B2 FC2b(Wind-Rechts) 2,974 -20,8 0,0 13,5 28,1 6,9 0,67
B377 FC2b(Wind-Rechts) 0,000 -7,6 131,6 17,0 131,7 47,1 0,64
B240 FC2b(Wind-Rechts) 3,116 -23,4 0,0 0,0 23,4 11,5 0,51
B8 FC2b(Wind-Rechts) 15,860 -75,7 102,8 22,1 103,2 34,3 0,67
B366 FC2b(Wind-Rechts) 79,200 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 -0,01
B250 FC2b(Wind-Rechts) 3,116 -3,6 7,5 0,4 7,5 7,3 -0,96
B7 FC2b(Wind-Rechts) 7,930 -41,5 47,8 0,2 47,8 15,9 0,67
B1 FC2b(Wind-Rechts) 0,000 -69,5 104,0 21,8 104,3 34,7 0,67

19. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC3b(Wind-Links)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B131 FC3b(Wind-Links) 3,300 -205,3 0,0 4,0 205,3 110,3 0,46
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC3b(Wind-Links) 2,974 0,0 32,8 19,0 42,1 16,8 0,49
B2 FC3b(Wind-Links) 2,974 -29,3 0,0 18,7 34,9 15,5 0,47
B377 FC3b(Wind-Links) 0,000 -9,4 185,1 23,5 185,3 97,4 0,47
B240 FC3b(Wind-Links) 3,116 -24,2 0,2 0,0 24,2 19,8 0,18
B8 FC3b(Wind-Links) 15,860 -153,5 184,9 41,2 185,5 118,7 0,36
B366 FC3b(Wind-Links) 79,200 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 -0,37
B250 FC3b(Wind-Links) 1,039 -9,8 4,4 0,2 9,8 8,4 -0,93
B348 FC3b(Wind-Links) 3,000 0,0 3,5 15,5 26,9 1,5 0,56
B1 FC3b(Wind-Links) 0,000 -97,2 142,9 30,2 143,3 73,7 0,48
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20. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC3b(Wind-Rechts)
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B131 FC3b(Wind-Rechts) 3,300 -192,9 0,0 4,0 192,9 110,3 0,43
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC3b(Wind-Rechts) 2,974 0,0 32,6 19,0 41,8 16,8 0,49
B2 FC3b(Wind-Rechts) 2,974 -29,4 0,0 18,7 34,6 15,5 0,47
B8 FC3b(Wind-Rechts) 15,860 -152,0 187,3 41,2 187,9 118,7 0,37
B240 FC3b(Wind-Rechts) 3,116 -31,7 0,0 0,0 31,7 19,8 0,38
B366 FC3b(Wind-Rechts) 79,200 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 -0,05
B236 FC3b(Wind-Rechts) 1,039 -4,0 5,5 0,3 5,5 8,4 -0,92
B348 FC3b(Wind-Rechts) 3,000 0,0 3,4 15,5 26,9 1,5 0,54
B1 FC3b(Wind-Rechts) 0,000 -99,1 143,0 30,2 143,5 73,7 0,48

21. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC4
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

B131 FC4 3,300 -235,2 0,0 4,6 235,2 108,5 0,54
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B1 FC4 2,974 0,0 39,7 23,0 50,8 18,3 0,54
B2 FC4 2,974 -35,5 0,0 22,6 42,7 16,9 0,52
B377 FC4 0,000 -11,2 220,8 28,5 221,0 103,8 0,53
B240 FC4 3,116 -29,5 0,0 0,0 29,5 13,6 0,54
B8 FC4 15,860 -174,4 215,3 47,7 216,1 123,9 0,42
B366 FC4 79,200 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 -0,05
B366 FC4 19,800 -7,4 3,0 0,3 7,4 10,4 -0,40
B236 FC4 6,231 -11,8 3,7 0,8 11,8 4,0 0,66
B1 FC4 0,000 -117,8 173,7 36,6 174,2 81,2 0,53

22. Stress

Linear calculation, Extreme : Global
Selection : All
Combinations : FC5
Member Case dx

[m]
Normal -

[MPa]
Normal +

[MPa]
Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B131 FC5 3,300 -213,7 0,0 4,2 213,7 71,2 0,67
B1 FC5 2,974 0,0 36,1 20,5 45,9 12,0 0,67
B2 FC5 2,974 -31,2 0,0 20,2 42,2 10,4 0,67
B377 FC5 0,000 -8,9 197,3 25,5 197,5 65,7 0,67
B240 FC5 3,116 -26,8 0,0 0,0 26,8 8,9 0,67
B8 FC5 15,860 -113,6 154,2 33,1 154,7 51,4 0,67
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	
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Member Case dx
[m]

Normal -
[MPa]

Normal +
[MPa]

Shear
[MPa]

von Mises
[MPa]

Fatigue
[MPa]

Kappa
[1]

����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

B366 FC5 79,200 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 -0,01
B366 FC5 19,800 -7,4 1,8 0,2 7,4 9,2 -0,25
B220 FC5 5,193 0,0 6,9 0,5 6,9 2,3 0,67
B1 FC5 0,000 -104,1 156,0 32,7 156,4 52,0 0,67

23. Relative deformation

Linear calculation, Extreme : Global, System : LCS
Selection : All
Combinations : FC7 (Wind-Links)

Case - combination Member dx
[m]

uz
[mm]

Rel uz
[1/xx]

FC7 (Wind-Links)/15 B8 7,930 -17,2 1/923
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

FC7 (Wind-Links)/16 B462 6,608 1,9 1/5164
FC7 (Wind-Links)/16 B427 1,650 0,7 1/4756
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24. Vervorming FC7 (Wind-Links)

XY

Z

25. Relative deformation

Linear calculation, Extreme : Global, System : LCS
Selection : All
Combinations : FC7 (Wind-Rechts)

Case - combination Member dx
[m]

uz
[mm]

Rel uz
[1/xx]

FC7 (Wind-Rechts)/17 B8 7,930 -17,2 1/922
����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	����������	
�������������	

FC7 (Wind-Rechts)/18 B462 6,608 1,8 1/5408
FC7 (Wind-Rechts)/18 B427 1,650 0,7 1/4839
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26. Vervorming FC7 (Wind-Rechts)

XY

Z



Bijlage 21  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 
 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e Bouwkunde    
 Constructief Ontwerpen 

 

Bijlage 21 Boutverbinding detail 1 

B21.1 Schematische weergave 

 

Het detail is onderverdeeld in detail 1A en 1B. 

B21.2 Boutgegevens detail 1A 

Boutkwaliteit:  10.9; t ; b; df 1000= [N/mm2] 

Boutafmeting:  M24; b; sA 353= [mm2] 

Gerolde draad:  red; 2α 1,00= [-] 

Moedermateriaal: S235; y; df 235= [N/mm2] 

 
Toelaatbare belastingen per bout: 

t ; u ; dF 254=  [kN] 
v; u ; dF 141=  [kN] (1-snedig) 

 



Bijlage 21  Poortgebouw / Landmark A2-tracé Maastricht 
 

R.P.T. Kengen (0550128) TU/e Bouwkunde    
 Constructief Ontwerpen 

 

B21.3 Boutberekening detail 1A 

Trek- en afschuiving 
 

t ; s; dF 1021=  [kN] 
v; s; dF 1795=  [kN]  

 
Er zijn 16 bouten aanwezig, de toelaatbare belasting op de verbinding bedraagt: 

( )t ; u; dF 16 254 4064= ⋅ =  [kN] 

( )v; u ; dF 16 141 2256= ⋅ =  [kN]  

 
Interactieformule: 

v; s; d t; s; d

v; u ; d t ; u; d

F F
1,0

F 1,40 F

 
+ ≤ 

⋅ 
 

1795 1021
1,0

2256 1,40 4064

 
+ ≤ 

⋅ 
 

( )0,80 0,18 0,98 1,0+ = <  boutverbinding voldoet. 

 

B21.4 Lasgegevens detail 1A 

Moedermateriaal:  S235; t ; dF 360= [N/mm2] 

β waarde− :   β 0,80= [-] 

Lastype:   Hoeklas 

Materiaalfactor:  mγ 1,25= [-] 

Effectieve laslengte: 1; efl 688= [mm], dubbelsnedig 

 

B21.5 Lasberekening detail 1A 

De las wordt evenwijdig aan de las belast op een afschuifkracht en daarnaast loodrecht op de las belast 
op een trekkracht. 
 

v; s; dF 1795= [kN] 

t ; s; dF 1021= [kN] 

 

De resulterende kracht op de las bedraagt: 
2 2

res; s; dF 1795 1021 2065= + = [kN] 

 

Stel: 
t ; d

w; s; d w; u ; d

m

f 360
σ f 208

β γ 3 0,80 1,25 3

   
= = = =    ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

[N/mm2] 

 
Bepaling van de benodigde keelhoogte van de las: 

res;s;d
ef

w;s;d

F 2065000
A 9928

σ 208

   
= = =       

[mm2] 

ef
1;ef

A (a l ) 2(a 688)= ∑ ⋅ = ⋅  

9928 2(a 688) a 7,20= ⋅ ≥� [mm], kies een keelhoogte ‘a’ van 8 [mm] 
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B21.6 Boutgegevens detail 1B 

Boutkwaliteit:  8.8; t ; b; df 800= [N/mm2] 

Boutafmeting:  M24; b; sA 353= [mm2], 
plaat

t 15= [mm] 

Boutafmeting:  M20; b; sA 245= [mm2], 
plaat

t 10= [mm] 

Gerolde draad:  red; 2α 1,00= [-] 

Moedermateriaal: S235; y; df 235= [N/mm2] 

 
Toelaatbare belasting per bout M20, 8.8: 

( )c; u ; dF 6,58 10 65,8= ⋅ =  [kN] (1-snedig) 

 

Toelaatbare belasting per bout M24, 8.8: 

( )c; u ; dF 8,16 15 122= ⋅ =  [kN] (1-snedig) 

 
 

B21.7 Boutberekening detail 1B 

Verbinding wordt op stuik belast. 
 

c; s; d t; s; dF F 1813= =  [kN] 
 
Er zijn 8 bouten M20, 8.8 en 12 bouten M20, 8.8 aanwezig, de toelaatbare belasting op de verbinding 
bedraagt: 

( ) ( )( )c; u ; dF 8 65,8 12 122 1990= ⋅ + ⋅ =  [kN] 

 
 
Unity check: 

c; s; d

c; u; d

F 1813
1,0

F 1990

   
= ≤   

   
 

0,91 1,0<  boutverbinding voldoet. 
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B21.8 Lasgegevens detail 1B 

Moedermateriaal:  S235; t ; dF 360= [N/mm2] 

β waarde− :   β 0,80= [-] 

Lastype:   Hoeklas 

Materiaalfactor:  mγ 1,25= [-] 

 
De HEB200 wordt volledig afgelast 

Effectieve laslengte: 1; efl 1240= [mm] 

 

B21.9 Lasberekening detail 1B 

De resulterende kracht op de las bedraagt uit de diagonale staaf (HEB200): res; s; dF 1813= [kN] 

 

Stel: 
t ; d

w; s; d w; u ; d

m

f 360
σ f 208

β γ 3 0,80 1,25 3

   
= = = =    ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  

[N/mm2] 

 
Bepaling van de benodigde keelhoogte van de las: 

res;s;d
ef

w;s;d

F 1813000
A 8716

σ 208

   
= = =       

[mm2] 

ef
1;ef

A (a l ) 2(a 688)= ∑ ⋅ = ⋅  

8716 (a 1240) a 7,02= ⋅ ≥� [mm], kies een keelhoogte ‘a’ van 8 [mm] 
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Bijlage 22 Boutverbinding detail 2 

B22.1 Schematische weergave 

 

B22.2 Boutgegevens detail 2A 

Boutkwaliteit:  8.8; t ; b; df 800= [N/mm2] 

Boutafmeting:  M24; b; sA 353= [mm2], 
plaat

t 15= [mm] 

Boutafmeting:  M20; b; sA 245= [mm2], 
plaat

t 10= [mm] 

Gerolde draad:  red; 2α 1,00= [-] 

Moedermateriaal: S235; y; df 235= [N/mm2] 

 
Toelaatbare belasting per bout M20, 8.8: 

( )c; u ; dF 6,58 10 65,8= ⋅ =  [kN] (1-snedig) 

 

Toelaatbare belasting per bout M24, 8.8: 

( )c; u ; dF 8,16 15 122= ⋅ =  [kN] (1-snedig) 
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B22.3 Boutberekening detail 2A 

Verbinding wordt op stuik belast. 
 

c; s; d t; s; dF F 1813= =  [kN] 
 
Er zijn 8 bouten M20, 8.8 en 12 bouten M20, 8.8 aanwezig, de toelaatbare belasting op de verbinding 
bedraagt: 

( ) ( )( )c; u ; dF 8 65,8 12 122 1990= ⋅ + ⋅ =  [kN] 

 
 
Unity check: 

c; s; d

c; u; d

F 1813
1,0

F 1990

   
= ≤   

   
 

0,91 1,0<  boutverbinding voldoet. 

 
 
 
 
 
 
 


