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1 • MOTIVERING VAN DE AFSTUDEEROPDRACHT 

In januari 1985 ben ik daadwerkelijk gestart met de af

studeeropdracht. 

Op dat moment is het bouwen van een nieuw tweede bejaar

denhuis te Weert actueel (Zie krantenknipsel). In een 

tijdsbestek van 5 jaar zal het gerealiseerd dienen te 

worden. Aangezien ik hierdoor met diverse betrokkenen 

op een uiterst reëele manier over een nieuw bejaardenhuis 

kan praten, is mijn keuze snel bepaald. 

Gekozen is voor een situering in de binnenstad om de af

stand tot verschillende voorzieningen klein te houden in 

verband met het feit dat bejaarden in een bejaardenhuis 

meestal slecht ter been zijn. 

Bestudering van de uiteindelijke situatie leidt tot een 

gebouw, dat qua vorm en afmetingen dusdanig groot is, dat 

een bejaardenhuis voor 120 à 150 bejaarden er zeer gemak

kelijk geprojecteerd kan worden. 

I.v.m. de relatie ''privé - openbaar~ worden op de begane 

grond geen wooneenheden gesitueerd, zodat een overschot 

aan ruimte ontstaat. 

Deze ruimte wordt opgevuld door: 

* Dagwinkels voortvloeiende uit de omstandigheden 

in de situatie 

* Medisch centrum: Om zo te voldoen aan het bestemmings-

plan en naar aanleiding van een onder

zoekje is een medisch centrum niet 

irreëel. 

In de gezondheidszorg worden vele bezuinigingen doorge

voerd. Aan de discussie hierover doe ik niet mee. Aan

gezien de kans op vertragingen dan groot is. W~l zal ik 

in zoverre dat mogelijk is, rekening houden met eventu

ele gevolgen. 
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B en W doen verzoek aan provinciebestuur 

eert wil tweede 
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(Van onze verslaggever) Dat heeft wethouder R. Ver-
WEERT - De gemeente heggen de gemeenteraad 
Weert heeft het provin- gisteravond meegedeeld tij
ciebestuur verzocht een dens de tweede begrotings
tweede bejaardenhuis ronde. Verheggen_ deelde 
te mogen bouwen. Het vooz:ts m~e dat het m de be-

. d t doehng hgt om over enkele 
verzoek IS gt:daan na a weken al een oriënterend 
een delegatie van het gesprek over deze zaak te 
\Veerter college van B hebben met onder meer het 
en W aan het begin van bestuur van Weerts eerste 
deze week een gesprek bejaardencentrum Van Ber
had gehad met de in- lo~eei:n, de Sticht~ng Ge
specteur voor de bejaar- coordmeerde_ . BeJaar~e~
denoorden in Limburg. we_rk, de Indicatlecomm1ss1e 

BeJ aardenoorden en moge
lijk ook de Bouwvereniging 
Weert. Een van de belang-

IL\l,2. ~ sy 
rijkste punten van bespre
king zal voorlopig zijn de 
vraag, of dit tweede tehuis 
traditioneel van opzet moet 
zijn, ofwel een voorziening 
moet zijn die meer aansluit 
aan het huidige denkbeeld 
dat bejaarden zo lang moge
lijk zelfstandig moeten kun
nen blij ven wonen. 

enhuis 
~ ,~:.:....·..... .t -
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2. HET BOUWTERREIN 

2.1 Factoren die van belang zijn bij de bouwterreinkeuze 

Bij de keuze van het bouwterrein hebben de volgende 

factoren in afnemende belangrijkheid een rol gespeeld: 

- De ter beschikking staande terreinen bebouwd of on

bebouwd die binnen 2 à 3 jaar bouwrijp te maken zijn. 

- De grootte van het nieuwe bejaardenhuis (120 à 150 

bejaarden). 

- De mobiliteit van de bejaarden bevordert. Bejaar

den, geplaatst in een bejaardenhuis, zijn over het 

algemeen slecht ter been. Even naar de bank, het 

postkantoor, de winkel, etc. is er niet bij. Het is 

een hele onderneming, waarbij niet zozeer de afstand, 

als wel de obstakels onderweg (zoals het oversteken 

van drukke wegen) bepalend zijn. 

Het op een passieve manier de bejaarden uit hun iso

lement halen. Uit het bezoek aan het bejaardenhuis 

Sint Jozef te Nederweert komt naar voren dat bejaar

den die plekken in een gebouw opzoeken waar wat ge

beurt. Bijvoorbeeld het zien van mensen die het ge

bouw in- en uitgaan; het verkeer. De groenvoorzie

ning achter het bejaardenhuis wordt vrijwel niet 

benut. 

Een doelstelling van de gemeente Weert is om het wo

nen in de binnenstad te bevorderen. 

2.2 De bouwterreinkeuze 

Met behulp van de reeds vermelde factoren is gezocht 

naar mogelijke bouwterreinen. Het bouwterrein aan de 

Van Berlostraat is hieruit als beste naar voren gekomen. 

De volgende redenen zijn daarbij van belang: 

-8-



- Het bouwterrein is groot genoeg om een bejaarden

huis te situeren. 

- Het er nu gelegen schoolgebouw verliest op korte 

·cermijn (1 à 2 jaar) zijn functie. 

- Het bouwterrein is gelegen in de binnenstad. 

- Het bestemmingsplan laat de bouw van een bejaarden-

huis toe. (Zie bijlage) 

2.2.1 De voordelen van het bouwterrein zijn: 

Het is zeer centraal gelegen ten opzichte van win

kels en andere voorzieningen. 

- Het ligt aan de Nieuwe Markt, waar iedere zaterdag 

markt is. 

- Het grenst aan de Wilhelminasingel, waar de bereik

baarheid en herkenbaarheid uitstekend zijn. 

Aan de achterzijde is een openbare groenvoorziening 

gepland, die dienst moet gaan doen als rustgevend 

element in het drukke winkelgebeuren. 

2.2.2 De nadelen van het bouwterrein zijn: 

- Er dient grote aandacht besteed te worden aan de 

geluidshinder. 

- De voorzijde van het gebouw ligt op het noorden 

(geen zon) en de achterzijde op het zuiden (te veel 

zon). 

- Aan de noordzijde en westzijde komt het gebouw direct 

op de grens openbaar - privé te liggen. Daar er geen 

overgangsgebied is, kunnen op de begane grond aldaar 

geen wooneenheden gesitueerd worden. 

- Voor al de nieuw te stichten gebouwen in de binnen

stad geldt, dat een eigen parkeervoorziening verwe

zenlijkt dient te worden. Ter bepaling van de grootte 

hoeft geen rekening te worden gehouden met kort

parkeerders (max. 2 uur parkeren) 

-9-



2.3 Waarnemingen ter plekke 

Om een goed beeld te krijgen van de stedebouwkundige si

tuatie van de Van Berlostraa~ en zijn omgeving heb ik 

ter plekke een nader onderzoek verricht~ In dit onder

zoek heb ik getracht, met behulp van de mensen die ik 

ter plekke tegen kwam, een oordeel te vormen over de 

stedebouwkundige belevingswaarden. Tevens heb ik ge

tracht dit te vertalen in concrete bouwkundige gegevens. 

In de nu volgende opsomming worden de gegevens weerge

geven: 

a) De overgang Langstraat/Van Berlostraat heeft een do

minant negatieve belevingswaarde gezien vanuit de 

Langstraat. Vooral naderend vanaf de Sint Martinus

kerk. Dit vAlt te wijten aan de breedte van de Van 

Berlostraat te opzichte van de Langstraat in relatie 

tot de diepte van de Van Berlostraat. 

b) Het gedeelte Van Berlostraat gelegen tussen de 

Langstraat en de Nieuwe Markt wordt negatief ge

waardeerd. Dit valt te wijten aan het profiel 

van de straat, de gevelwand van het klooster en 

de westenwind. 

c) De aansluitingen van de Nieuwe Markt aan de Van 

Berlostraat hebben tot gevolg, dat het plein 

niet als plein ervaren wordt, wat vooral komt 

door de overgang Nieuwe Markt/Van Berlostraat 

richting Wilhelminasingel. Dit valt te wijten 

aan de rechte gevelwand van het schoolgebouw, 

de breedte-maat aldaar (de uitstulp aan het Munt

complex werkt visueel niet) en de hoogte en de 

vorm van De Munt • 
.. 



d) Het gedeelte Van Berlostraat tussen de Nieuwe 

Markt/Wilhelminasingel wordt negatief gewaar

deerd. Dit valt te wijten aan het straatpro

fiel in relatie tot de diepte, de gevelwand van 

De Munt en de westenwind. 

e) De aansluiting Van Berlostraat/Wilhelminasingel 

is een dominant open gat. 

f) De Nieuwe Markt gezien vanaf het schoolgebouw 

wordt positief gewaardeerd. 

g) Kritiek op gebouwen wordt er vrijwel niet gegeven. 

h) De Langstraat wordt positief gewaardeerd. Het 

Klooster en het hoekpand nabij de Van Berlostraat 

worden beide als positief ervaren in het totale 

straatbeeld. Het hoekpand heeft een dominante 

waarde, terwijl velen het klooster vaak niet 

eens opgemerkt hebben. 

2.4 Eigen visie 

Een strikte toepassing van het huidige bestemmings

plan is onaanvaardbaar (Schets 1). Rekening houdende 

met de kritische kanttekeningen uit de stedebouwkun

dige analyse, is de uiteindelijke globale vorm als 

volgt tot stand gekomen: 

De bebouwing langs de Wilhelminasingel dient doorge

trokken te worden, namelijk ter verbetering van de 

gesloten ring bebouwing om de binnenstad. Het bij

komende voordeel is, dat de Nieuwe Markt voor onbe

kenden niet meteen opvalt als parkeervoorziening 

(Schets 2). 

-11-
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Door het doortrekken van de gesloten ring bebouwing 

is het gewenst het straatprofiel van het deel Wil

helminasingel-Nieuwe Markt te verbeteren (Schets 3). 

De Nieuwe Markt dient een duidelijk plein te worden. 

In overweging kan worden genomen de Nieuwe Markt 

verkeersvrij te mak~n. Het bouwen van een parkeer

garage is dan noodzakelijk. Op marktdagen wordt 

het parkeerbestand dan niet verkleind. Aangezien 

de meningen over een parkeergarage nogal tegenstrij

dig zijn (politiek), wordt deze mogelijkheid buiten 

beschouwing gelaten. (gratis parkeren, baldadigheid, 

wie betaalt en controleert????). (Schets 4 en 5). 

Het gedeelte Van Berlostraat gelegen tussen de 

Langstraat en de Nieuwe Markt dient aan weerszijde 

winkels te krijgen, waardoor een verbetering ont

staat van het totale winkelgebeuren (aaneengesloten 

geheel) en het straatprofiel dient een menselijkere 

schaal te krijgen. Het bestemmingsplan laat echter 

geen winkels toe. 

Het klooster (Ursulinen) en het hoekpand aan de 

Langstraat nabij de Van Berlostraat dienen beide 

gehandhaafd te blijven. Beide gebouwen (gevels) 

passen in het straatbeeld van de Langstraat. Ze heb

ben een bijzondere waarde (namelijk een rustgevend 

element in de winkelstraat De Langstraat). 

De vraag is of naast het hoekpand de gevelwand niet 

enige meters moet worden doorgezet (verkleining 

van het dominante gat). 

Gezien de totale verandering van de huidige situatie 

(Schets 1 tot en met Schets 5) is dit ongewenst. 

-17-



2.7 Motivering van het Medisch Centrum 

Binnen de medische wereld is een discussie gaande 

om het aantal patiënten per hulpverlener te verla

gen. Hierdoor zullen de inkomsten verminderen. 

Het overdragen van een praktijk met woning heeft 

grote financiële gevolgen. Een los van de woning 

hebbende praktijk verkoopt zich gemakkelijker. 

Na het beëindigen van de praktijk kan men blijven 

wonen of men kan verhuizen zonder de praktijk te 

hoeven overplaatsen. 

Het is voor de hulpverleners eenvoudiger om diens

ten te regelen en indien hulp verleend moet worden 

in een noodgeval, zijn de gegevens van de patiën

ten direct bij de hand. 

Een medisch centrum werkt als een reclame-punt voor 

patiënten. De toeloop van patiënten is gegarandeerd, 

ook bij later vestigen. 

-18-
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FORMULERING VAN DE OPDRACHT 

Ontworpen wordt een gebouw, waarin gehuisvest zal worden 

1 n bejaardenhuis, 1n medisch centrum en dagwinkels, in de 

binnenstad van Weert. 

Gezien deze verschillende functies volgt eerst een uiteen

zetting over de organisatorische opzet van de stichting die 

het gebouw beheert. 

In het stichtingsbestuur nemen zitting: 

a) een afgevaardigde van de financier, bv. A.B.P. 

b) een afgevaardigde van het Ziekenfonds, namelijk de huur

der van het medisch centrum (of van de Stichting me

disch centrum) 

c) Een afgevaardigde van de N.C.H.B., namelijk de huurder 

van het bejaardenhuis. 

e) De voorzitter, tevens manager van het gebouw. 

(Hij wordt aangesteld door het A.B.P., het ziekenfonds 

en de bouwvereniging. In onderling overleg bij stem

mingen heeft iedereen een stem). 

Bij stemmingen over te nemen beslissingen heeft de voorzit

ter (manager) geen stem, wel een adviserende stem, die bij 

gelijke stemmingen doorslaggevend is. 

De manager heeft recht op 1 administratieve kracht, die als 

notulist fungeert bij stichtingsvergaderingen. Deze kracht 

behoort niet tot de administratie van het bejaardenhuis. 

De manager mag niet tevens directeur zijn van het bejaarden

huis. Hij stelt wel de beheerder van het gebouw aan. 

De benodigde ruimtes voor de manager en de administratieve 

kracht worden niet opgenomen in het gebouw. 

Nu volgt de opzet van het bejaardenhuis, het medisch centrum 

en de dagwinkels. 

-20-



3.1 Het bejaardenhuis 

Het bejaardenhuis dient circa 150 bejaarden te kunnen 

huisvesten. Uitgaande van Voorschriften en Wenken (v 

en W) uit 1965 voor het ontwerpen van verzorgings

tehuizen voor bejaarden komt dit neer op maiimaal 

184 bedden. In de onderstaande tabel is aangegeven hoe 

ik aan dit aantal kom. 

1 • Bejaardenafdelingen 

a. 120 eenpersoonswooneenheden 120 bedden 

b. 1 5 tweepersoonEwooneenheden 

(mar. 10% v.h. aantal kamers) = 30 bedden 

2. Ziekenafdeling 

a. Het aantal bedden is ma:x:. 10% 

v.h. aantal bejaarden = 1 5 bedden 

b. Logeerkamers (wooneenheden) = 2 bedden 

3. Intern personeelsafdeling 

a. 1 5 eenpersoonswooneenheden 

maI. 10% v.h. aantal bejaarden = 15 bedden 

b. 2 stafwooneenheden 2 bedden 

Het netto-oppervlak van het bejaardenhuis mag maximaal 

184 :x: 46 = 8464 m2 zijn, uitgezonderd enkele nader om

schreven ruimtes in de Ven W. (Bruto: 10.000 m2). 

Aangezien vele ruimtes in een bejaardenhuis afhankelijk 

zijn van de organisatorische opzet en daarmee samenhan

gende personeelsbestand, zijn de nu volgende tabellen 

samengesteld. In deze tabellen is dankbaar gebruik ge

maakt van de gegevens, die verstrekt zijn door Dhr. 

Bakker, directeur bejaardenhuis Sint Jozef te Neder

weert. 

-21-
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TABEL I 

Hoofd 

algemene afdeling 

administrateur 

receptionisten 

onderhoudsmonteur 

beheerders 

Hoofd 

verpleegafdeling 

subhoofden verpl. 

verpleegkundigen 

Directeur 

Hoofd Hoofd Chefkok 

poets/wasafd. recreatieafd. keukenafd. 

subhoofden recreatief mw. hulpkoks 

poetsers bezoekbrengenden helpers 

wassers 
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TABEL II 

functie 

Directeur 
Administrateur(s) 
Receptionisten 
Onderhoudsmonteur(s) 
Beheerder(s) 

Hoofd verpleegafd. 
Subhoofden verpleegafd. 
Verpleegkundigen 

Hoofd poets/wasafd. 
Subhoofd poetsafd. 
Poetsers 
Subhoofd wasafd. 
Wassers 

Chefkok 
Hulpkoks 
Helpers 

Hoofd recreatieafd. 
Recreatief medew. 
Bezoekbrengende 

Totalen 

PERSONEN 

aantal volledige halve vrijwillige 
baan baan baan 

1 1 
2 1 1 
5 1 4 
2 1 1 
2 1 .J.. 

2 

1 1 
2 2 

36 27 9 

1 1 
1 1 

20 20 
1 1 
6 6 

1 1 
2 2 
3 1 2 

1 1 
10 10 
10 10 

107 49 36½ 21 

*Rekeninghoudende met dienstwisselingen 

** parkeerplaatsen voor bejaarden 

nominaal * parkeerplaatsen max. 
aantal aanwezig 

1 1 1 
1½ 2 2 
3 2 2 
2 2 1 
1½ 2 1 

1 1 1 
2 2 2 

31½ 18 6 

1 1 1 
1 1 

' 
1 

10 10 5 
1 1 1 
6 6 2 

1 1 1 
2 2 1 
2 3 1 

1 1 1 
4 4 4 
2 - -

74½ 60 34 + 16 ** 



3.2 Het medisch centrum 

Het medisch centrum wordt gesitueerd aan de Wilhelmina

singel, in verband met de herkenbaarheid en de bereik

baarheid. Uit het vademecum voor de medische wereld is 

gekozen het model B (het minimaal van toepassing zijnde 

model), dit naar aanleiding van een globale schatting. 

Uitgaande van dit model dienen in het medisch cen

trum gehuisvest te worden: 

a) 3 huisartsen en 1 

b) 1 verloskundige en 

c) 2 fysiotherapeuten 

assistent 

1 stagiaire 

(in verband met de aanwezigheid 

van het bejaardenhuis is 1 fy

siotherapeut meer gewenst) 

d) 2 maatschappelijk werkenden (in verband met de aan

wezigheid van de centrale regio

nale maatschappelijke dienst niet 

noodzakelijk) 

e) 3 wijkverpleegkundigen 

Voor a tot en met eis 1 receptioniste en 1 administra

tie-medewerker gewenst. 

f) 2 tandartsen, 2 assistenten en 1 receptioniste en 1 

administratief medewerker. 

g) 2 mondhygiënisten (uit een gesprek met mijn tandarts 

blijkt hieraan, gezien de praktijk

verkleiningen, minder behoefte te 

bestaan) 

h) 1 apotheker, 5 assistentes en 1 administratief mede-

werker. 

Het netto-oppervlak exclusief gangen e.d. is dan circa 850 m2, 

inclusief gangen e.d. 1½ x 850 = 1275 m2 • (Bruto schat ik het 

op 1,15 x 1275 = 1465 m2). 

Voor het poetsen van de ruimtes iedere avond en het wassen 

van het wasgoed enkele keren per week, zal gebruik gemaakt 

worden van de reeds aanwezige voorzieningen in het bejaar

denhuiso Dan zal het personeelsbestand wel uitgebreid moeten 

worden met nominaal 2 poetsers. 
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Het benodigde aantal parkeerplaatsen voor hulpverleners en 

personeel is 25, voor patiënten 20. 

3.3 Dagwinkels 

De dagwinkels worden gesitueerd tussen de Nieuwe Markt 

en de Langstraat. De bevoorrading via de promenades is 

geen probleem. Het oppervlak is afhankelijk van het 

uiteindelijke plan, echter wel minimaal 450 m2 bruto. 

Het liefst meer, omdat er een grote belangstelling be

staat voor deze plek. Kale huurprijzen van f 400,-- ~ 

f 500,-- per m2 per jaar, worden in dit gebied al be

taald. Indien onderkelderd een toeslag van f 200,-- per 

m2 per jaar. 
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4. HET PROGRAMMA VAN EISEN 

4.1 Het bejaardenhuis 

4.1.1 Oppervlakte tabellen. 

Hieronder volgt een samenvatting van de totale opper

vlakten. (Voor uitgebreide informatie zie bijlage 

P.V.E.) 

netto netto met gang bruto 

83% 100% 115% 

1 
1 

A Hoofden tree 130,4 1 56 180 

B Staf 130,0 1 56 180 

C Bejaardenafdeling 3.862,5 4.635 5.330 

D Ziekenafdeling 288,2 346 398 

E Kapel/Rouwkamer 1 56 ,o 187 215 

F Wasafdeling 100,0 120 138 

G Keukenafdeling 239,0 287 330 

H Personeelsafd. extern 128,0 1 54 177 

I Personeelsafd. intern 557,8 669 770 

J Recreatie 279,0 335 385 

K Algemene ruimten 520,0 624 718 

L Gangen, liften, etc. 

7 .670 8.821 

M Parkeerplaatsen 1 • 1 50 

De vermelde geschatte oppervlaktes zijn in m2 weergegeven. 

De netto-oppervlaktes zijn de oppervlaktes zonder gangen, 

liften, leidingkokers, etc. 

De bruto-oppervlaktes zijn de oppervlaktes inclusief materialen. 

Uit de tabel blijkt dus, dat het bejaardenhuis een oppervlakte 

van 8821 m2 heeft, afgerond 9000 m2. 
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4.1.2. SCHEMA'S ======== 

a) Hoofdrelatie-schema 

Hoofdentree Rece tie 

Directie (staf 

Be aardenafdelin 

Ziekenafdeling 

Kapel/Rouwkamer 

Wasafdeling 

Keukenafdeling 

Personeelsafdeling 

Personeelsafdeling 

Recreatie 

Al emene ruimten: 

1. Technische 

2. Afval 

3. Nevenruimten 

Nabije ligging noodzakeli ·k 

Nabije ligging zeer ewenst 

Nabije ligging gewenst 

Visuele relatie vermijden 

Voor de relatie-schema's per functiegroep (A,B, etc.) zie bijlage P.V.E. 
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c. OPPERVLAKTE- \ 
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\ 
\ 
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-----------

~hlev~ peYso"eeL 

B~~t-dch . Q(oleli",t.11 

R~af!JCll ie· 
'l.Uil-\te"" 

ê.eLlQQl 

J;e/t~,.-4{ J.fo,., 

Keu~---
Q(Jeli111~ 

---
Pov-ker4lfl 

Ber-~i r.,•., 

primaire relatie 

----= ~ecundaire relatie 

eventuele relatie 

vi::mele relatie 



4.1o3• Opstellingsschetsen 

Bij de maatbepaling en de keuze van de indeling van de 

verschillende ruimten is gebruik gemaakt van o.a. v. en 

W., Neufeurt en dictaat Mens en Maat. 

Van enkele ruimten kunt u de schetsen vinden in de bijlage 

P.V.E. 

Dit geldt voor zowel het bejaardenhuis, als het medisch 

centrum. 
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4.2 Het medisch centrum 

4.2.1 Oppervlakte-tabellen. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Hieronder volgt een samenvatting van de totale opper

vlakten. (Voor uitgebreide informatie zie bijlage 

P.V.E.) 

Netto Netto met gang Bruto 

83% 100% 115% 

Huisartsen 114,5 137, 4 158 ,o 
Verloskundige 20,0 24,0 27,6 

Fysiotherapeute 117 ,o 140,4 161, 5 

Maatschappelijk werkendE 36,0 43,2 49,7 

Wijkverpleegkundige 71,0 85,2 98,0 

Nevenruimte At/m E 113 ,o 13 5, 6 155, 9 

Tandartsen 105 ,o 126 ,o 144,9 

Apotheker 352 ,o 422,4 485,8 

1.114,2 m2 1.281,4 

De vermelde geschatte oppervlaktes zijn in m2 weergegeven. 

De netto-oppervlaktes zijn de oppervlaktes zonder gangen, 

liften, leiding-kokers, etc. 

De bruto-oppervlaktes zijn de oppervlaktes inclusief mate

rialen. Uit de tabel blijkt dus, dat het medisch centrum een 

oppervlakte van 1281,4 m2 heeft, afgerond 1300 m2 • 
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4.2.2. SCHE~ 1 S 

a) Relatie-schema 

A Huisartsen 

B Verloskundige 

C Fysiotherapeuten 

D Maatschappelijk werkende 

E Wijkverpleegkundige 

F Tandartsen 

G Apotheker 

Vergaderruimte 

Nabi ·e li i.v.m. cant st 
Nabije ligging i.v.m. contacten gewei,.st 

Nabije ligging i.v.m. gebruik V.d. ruinten 

Nabije ligging i.v.m. aanwezigheid 
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4.3 Situatie- en functie-schema 

** De recreatiezaal grenst aan Nieuwe Markt en Groenvoorzie

ning; Hij dient hoger gelegen te zijn, zodat alle bejaar

den een goed en duidelijk uitzicht hebben. 

De recreatiezaal wordt onderkelderd voor fietsstallingen 

en bergruimten. 

** De keuken-, was- en technische afdeling zijn gesitueerd zo 

dicht mogelijk bij de Wilhelminasingel i.v.m. laden en los

sen van te leveren goederen. Ook deze ruimten worden onder

kelderd. 

** De kantine is gelegen aan het binneplein vanwege overeen

komsten met het medisch centrum. 

** De rouwkamer en de kapel dienen zodanig geplaatst te wor

den, dat bejaarden zo min mogelijk geconfronteerd worden 

met uitvaartstoeten en bezoekers van overledenen. 

** Het intern personeel moet in een apart gebouwblok onder

gebracht worden, afgescheiden van de bejaardenwooneenheden. 

** I.v.m. bezonning van gevels is een lagere bebouwingshoogte 

gewenst voor de gebouwdelen boven het medisch centrum en 

de winkels. 

** Het binnenplein mag niet benut worden als grote parkeer

plaats, uitgezonderd enkele parkeerplaatsen voor invali

den en hulpverleners. 
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DE TOTSTANDKOMING VAN HET ONDERWERP 

Al werkende aan dit project, ontstonden er steeds meer ideeën. 

Uitgaande van de stede-.bouwkundige vorm zijn de eerste schet

sen ontstaan; in het midden een gang met aan weerszijden de 

verschillende ruimten. 

Door grote ontevredenheid hiermee heb ik naar uitgangspunten 

gezocht, die in het uiteindelijke ontwerp zijn verwerkt. 

5.1Algemene uitgangspunten 

- Wetende dat binnen de bejaardenzorg een hele discussie (zie bijlage) 

gaande is, heb ik daa~ als volgt getracht op in te spelen: 

a) Van 2 bejaardenwooneenheden floet 1 grote, eventueel 

zelfstandige wooneenheid, gemaakt kunnen worden. 

b) Heel vaag heeft steeds het idee van centraal wonen een 

grote rol gespeeld. Vandaar ook dat een eetzaal vanaf 

het begin niet is opgenomen in het plan, en de bejaar

den hun eten moeten nuttigen in de grote dagverblijven. 

- De hoofdentree is geplaatst op de as-lij~ van de Nieuwe 

Markt. 

(Hierbij heb ik gedacht aan de entree's van het gemeen

tehuis en de kerk aan de markt te Delft, die ook op de 

aslijn liggen). 

Hierdoor is de recreatiezaal op een andere plaats te

recht gekomen, hetgeen een verbetering heeft gegeven van 

het uitzicht. 

- Rekening houdende met een oude traditie van de katholie

ken is de kapel geori~nteerd op het Oosten. 

5.2Vormgevingsuitgangspunten 

- Geen balkons voor de bejaardenwooneenheden. Deze passen 

nl. niet in de stedebouwkundige omgeving. 

- Het gebouw mag niet overkomen als een kolossaal geheel. 

- De maten van aaneengesloten woonblokken moeten overeen-

komen met de maten van woningen in de stad. 

- De gang tussen de wooneenheden moet het idee geven van 

een lange weg. 
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- De gekozen dakvorm komt over3en met veel in Weert 

toegepaste vormen. 

- In de opzet van de gevels dient tot uitdrukking te ko

men h~t verschil tussen het medisch centrum, het be

jaardenhuis en de dagwi~els. 

5.3 Uitgangspunten van belang voor de contructieve uitwerking 

Ten aanzien van de nominale maten van materialen wordt 

uitgegaan van afmetingen van n x 50 (evt. n x 25) 

Bij de materiaalkeuze is van ~elang dat er zo weinig mo

gelijk verschillende materialen wo~den gebruikt. In 

hoofdzaak zal het plan in beton wroden uitgevoerd. 

De gevels moeten worden uitgevoerd in metselwerk. 

- De ruwbouwfase di2nt in korte tijd gerealiseerd te wor

den, om winkelend publiek zo min mogelijk te hinderen. 

- Aan de warmte weerstand worden in de normbladen lage ei

sen gesteld. Rekening houdende met de huidige gasprij

zen (f 0,67/m3) is een isolatiedikte van 70 ~ 90 mm. al 

rendabel. 

- Om koude bruggen zoveel mogelijk te vermijden worden de 

kolommen binnen de gevels geplaatst. 

- In de gangen is een verlaagd plafond toegepast om de aan

en afvoerleidingen voor de ventilatie weg te werken. 

Hierdoor is warmte terugwinning mogelijk. De doorsnede 

per leiding schat ik op 0,1 m2. 

De minimale ganghoogte is 2.30 m. 

I.v.m. de geluidseisen volgens NPR 5070 is voor woning

scheidende wanden en vloeren een minimale massa nodig 

van 450 kg/m2. 

In beton komt dit neer op afgerond 200 mm. 

De grootste overspan~ing in 't ontwerp (tekening 1) is 

"\/2. 3,6 = 5.1) :n. Hiervoor is een hoogte nodig 

h = 1/30 • 0,85•51)0 = 145 mm; ht = 145 + 15 = 160 mm. 

Op deze vloer worden geen scheidingswanden geplaatst, 

zodat een hoogte van 150 mm. acceptabel is (zie eerste 

uitgangspunt) 
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Dus 50 mm. zo·-1 als afwerking gebruikt kunnen worden O:'.ll 

verwarmingsleidingen ( 0 20 ~ 30 mm) in weg te werken. 

Veel geluidsproblemen kun~en dan voorko:'.llen worden. 

tekening 1 

Volgens NEN 1070 zijn ook lagere massa's mogelijk. 

Voor woningscheidende vloeren wordt een minimale mas

sa geëist van 270 ~ 310 kg/m2. Aangeraden wordt ech

ter 360 kg/m2, omdat de uitvoering wel eens te wen

sen overlaat. 

Wel is het dan nodig 3 mm. haarvilt en 3 mm. vloerbe

dekking toe te passen. 

- Alle wooneenheden dienen gelijke inwendige afmetingen 

te krijgen. 
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6. DE UITVOERING· 

6 .1. Uitvoeringsaspecten vavi hE:_~ __ ontw,2rp 

Enkele aspecten van het ontwerp, die voor de keuze van 

:ie toe te passen jouwwijze (bouwsysteem) een belangrijke 

rol hebben Gespeeld, zijn: 

1. het herhalingspatroon 

(namelijk Vdn de dragen:ie wanden op de verdiepingen 

gelegen tusse::1. d2 w·.:i:meenheden 2n van de kolommen 

op de begane grond geplaatst 0::1.der deze wanden); 

2. de zeshoekLge vormen 

(ter plaatse van de knikken); 

Verder 

4. met bet:rekking tot de wan:len ,2n d2 vlo2ren zal 

voldaan moeten worden aan :ie minimale geluidsisolatie

eisen volgens NEN 1J70 (of N?a 5070); 

5. dat leidingen tijdens de uitvoering nog zonder al te 

grote problemen verplaatst kunvi2n worden; 

6. een systeem dat voor de invulling van h2t geh 12le 

gebouw uniform is. 

Hiervan uitgaande is gekozen voor da vloeren voor breed

pl aa tvlo 2relemen ten 2n vo::ir de dragende wanden, kolo.:nm,2n 

en :iwarsbalken voor één gietboc1wbekistingssysteem. 



6.2 Breedolastvloerelementen ___ . ___ ,_ 

Voor de vloeren is, zoals reeds aaneegeven, gekozen voor 

braedplaatvloerelementen. Deze keuze is in het bijzonder 

gemaakt, omdat deze: 

1. in verband m,et de zesho.-eki_ge vormen en verspringingen 

eenvoudiger zijn dan prefab-vloerelementen of een 

bekistingssysteem, waarbij vloeren en 'N3.nden gelijktij

dig gestort worden; 

2. het verplaatsen van leidingen ~og gedurende de uitvoe

ring toelaten vergeleken inet prefab-vloerelementen. 

Verdere voordelen van de breedplaatvloerelementen zijn: 

1. Een bekisting is niet nodig. Wel dienen geplaatst te 

worden ,enlàe eenvoc1dig aan te brengen ondersteuningen. 

2. De platen zijn standaard leverbaar in breedtes van 1,2 

en '2,4 m. Klein,:ere afmetingen zijn ook leverbaar. 

3. Ver3chillen in lengte zijn in ~et prod~ktie-pro8es geen 

probleem. 

4. Het afschuinen van enkele platen (tek. GC 2) kan in het 

produktie-pro8es worden meegenomen. Deze platen worden 

n3.:Jlelijk op het einde van de dag vervaardigd en de ver

storing van ~et produktie-proces is dan gering. 

5. De platen kunnen op afroep geleverd worden :en direct vanaf 

de vrachtwagen gelegd worden. Per uur kan circa 50 ~ 

100 m2 gelegd worden. Per dag ko~t dat neer op circa 

600 m2. De plan'ling van het gebouw kan hierop afgestemd 

worden. 
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Voor Je ui~voarin~ van de dragende wanden worden gietbouw

b2kistingen gebruikt. Deze zijn ,Jpgebo-..i.wd uit elementen JJ.2t 

een breed~e van 1,2 en/of 0,6 JJ.. en 2en hoogte van 2,5 of 

2,6 :rn. 

Een totale wand is op ieder uiteinde standaard in te korten 

net 0,05; 0,1); 0,15 m. Indien 2en grotere inkorting nood-

zakelijk is, zal een opvul element toegepast worden. 

:=n 'J.et ontwerp is een verdiepingshoogte aangeho·-1den van 

'.2, 7 m. en een vloerdikte van 200 :nm. Een verandering van de 

vloerdikte heeft dJ.s tot gevolg een verandé!rin.,;s van de ver

diepin,gshoogte. 

In h2t uiteindelijke ontwerp wordt gebruik gemaakt van giet

bo-..i.wbekistingselementen met een 'J.oogte van 2,6 m. en een 

6 ekozen vloerdikte va.:1. 150 :nm., m,et als gevolg dat de ver

diepingshoogte 2,75 m. wordt. 

De kolo:'Il.ID.en 2n dw3.rsbalken worden vervaardigd met dezelfde 

gietb~uwbekistingselementen als bij de dragende wanden. Het 

is dan gewenst, dat deze dezelfde dikte krijgen als de wanden 

(200 .mn.). Een andere dikte heeft namelijk extra hulpbekistings

eleme~ten tot gevolg. 

Gezien 'J.et verschil tussen de begane-grondhoogte (3,60 m) en 

de verdiepingshoogte (2,75 m) zijn verhogingselementen nood

zakelijk. Dit verhogingselement dient als bekisting voor de 

dw ar sb al ken. 

Bij een tunnelbekistingssysteem is toepassing van een ver

hogingselem,ent problematisch, o:ndat de wandbekisting en de 

vloerbekistin6 een geheel vorm2n. 
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6. 4 Niet-j:ra~ende binn,c;;nw·J.nden 

en het bin~en~lad vin de gevel worden ~pgetrokken ~n 

metselwerk van betonstenen. Direct n~ het ontkisten van de 

dragen.<1': W:L~den WtJ::-den deze gecIJ.e-cseld c,n verzorge'--i zo d.e sta

biliteit in de uitvoeringsfase en de eindfase in lengte

richtin~ OJ de verdiepingen. 

Betonstenen 

1 

-------l---

1 -----, 

3600 

r, - - - --, i- -
11 1 1 

-.---_- :::.::-::i:-~ _- .::w : !.. -
1 1 •-- -

11 
11 
11 
J 1 

L.L_ -, 
L--71 

1' 1 
11 
11 
11 , , 

-- - -- - - - - --= t -=----~·-:: ::-:::::__-_ 

Bf.fonwand 

3600 

01 
Oi 

~ 1 
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7. D:r; COIJ'.WRUC·L' LEVE LJI'rWîrnKI NG ---------------------
7.1 Alg2r:12en 

De plattegconj van ~et bejaardenhuis (1e, 2e en 3e verdiepin6 ) 

wordt gek en nerkt do or een "regelmatige" aan•eenschakeling van 

·Nooneenheden va:'l 6 elijke afmetingen en indeling. 

De sch2idin6 swanden tussen :le wooneenh2den :noeten in verba.'ld 

met de geluidsisolatie-eisen een zekere massa hebben. 

Volgen3 N.PR 5070 wordt een :ninimale massa aangegeven van 

450 ~g/m2 • 

Hierdoor ko:nen voor deze wanden bijvoorbeeld in aa::'.11r112rking: 

- steensmuur inclusief stu:;lagen aan weerszijden, 

Hi2t ligt voor de han:i :ieze wa.nden te benutten als verticale 

dragen:le elementen. Zoals al bekend is gekozen voor beton. 

De plattegro~'.ld van de begane grond volgt de structuur van :le 

erboven gelegen bejaarden wo::i:'lroerr:ieden. De wanden ·11orden 

alleen doorgezet, ter plaatse van je verspringingen en bij het 

Medisch '.Jentrum. 

In verbaJd met de mogelijkheden tot variatie zijn je dragenje 

w·1nden i.n het Medisch '.Jentru:11 niet ge·Nenst. 

Voor de bega.'.l,e grond is daarom gekozen voor een ~-rnlom.rn,,m

struktuu.r tus.3en je verspringingen. 

Doordat in 2en later stadium tussen 2 wooneenheden deuren 

geplaatst moeten ·11orden, zal bij de constructieve ui twerki.ng 

hiermee rekening gehouden noeten 'NOrden. 
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cons:;ructie 

De c,J'.1.structie voor dit pla~ ~ardt opgeboJwd met de volgende 

elem•?nten: 

- bega::1.e grond: koloillJU•=n, .;:;chijven, kernen. 

- verdiepingen: wa~den 

- vloeren breedplaatvloerelementen 

D,2 funderinG k':l.n gezien :ie bodemgesteldheid, w::irden -,.ü tgevoerd 

als een fundering op staal. 

Door de geknikte vorm van ie plattegrond, ko'.ll2n de schijven 

loodrecht op elkaar te staan, zodat deze schijven de sta

biliteit in 2 richtingen verzorgen. 

Hierdoor kunnen :;iroblem•'?n ,Jntstaan, ng,'.ll2lijk d:i.ar waar 2 

schijven in de len~te-as tegenover elkag,r kamen te liggen. 

De vervormingen ten gevolge va:i. de krimp, kt:'uip en temperatU'--1.r 

~orden ~ierdoor belemnerd en kan leiden tot scheurvorming. 
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7.3 Globale dimensionering 

Wanden 

Vloere.ri. 

In verban:i met de geluidseisen 1-,:rijgen de 

wan:ien 2i:on dikte --r2>:s 2CJ mm. 

Hierv•Jor is een dikte va.1. 20J :nm. niet nJodza1-,:elijk, 

mits de geluidsisolatie door an:i2re voJrzieningen 

Jp een gelijkwaardig niveau ·Nordt geb::--acht. 

1. Vloeren tussen :ie W'.J0::12enhe:ien 

3600 3600 mm. 1. = 0,85 1 
.'.Illn t 

Aangezien Jp deze vloeren in de overspannings

richting metselw•2rk van b•etonstenen opgetro~-,:

ken worden, wordt uitgegaan van de volgende 

ontw,2rpfonrr..1le: 

h = 1/25 lmin; h == 1/25. 0,85. 3600 = 122,4 mm; 

122,4 + 5 + 1) = 137,4 

afgeron:i ht = 150 :nm. 

mm· 
' 

2. Vloeren ter plaatse v::J.n de zeshoekige vormen 

e 

• 5400 

Aangezien op deze vloeren geen ~etselwerk 

wordt opgetrokken, wordt uitgegaan van de 

volgende 0::1.twerpformule: 

h = 1/30 lmin; h = 1/30 • 0,85 5400 = 153 mm; 

ht= 153 + 5 + 1J == 168 mm; 

afgerond accepteer ik een hoogte van 150 mm. 
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Balken 

Kolo:nm:;n 

Schijven 

Gezi_e:o. ie hoge belastingen in het uitvoerings

st3.diwn Em :ie ge·Nenste breed te van ::200 mm. ga ik 

uit va."l. de volgend•= ontwerpforillule: h = 1/1) lt. 

5400 

::1 = 1/10 • 5400 = 540 

fil11 

mm· 
' 

h t-= h + 6b l + -2
1 6 + c == 580 mm·, 2uge s 

afgerond ht == 600 mm. 

Voor de gewichtsberekening verwijs ik naar de 

bijlage~ 

De te dragen belastingen voor d2 gevelkolommen 

2n de mid:lenkolo:nmen zijn nagenoeg gelijk, 

na~elijk 605 kN en 650 kN. 

Gezi.en :le opbouw van ".let plan wordt voor alle 

kolommen ,:l,3zelfde ontwerpformule aan6 ehouden, 

te w,eten Ab == N~5. 

Gevelkolom.:n2n 

Middenkolo:nm:on 

Ab= 60 5000/5 -

Ab= 650000/5 -

121 •JOO 

130000 

? mm-
? 

tll:TI~ 

Zoals reeds aangegeven bij de ·ii tvoering hou ik 

een breedte a'3.n van '.200 mm, zo:lat een ::ioogte v3.n 

500 mm gekozen wordt. 

In verband m,2t d2 uitvoering krijgen deze ook 

ee:c'l dikte van '.200 :.nm. 

Bij de berekenin6 en is uitgega9.n van de betonkwaliteit B22,5 

en V3.11. de sta'3.lkw3.li tei t FeB400. In d 2 nu volgende p::i.ragrafen 

zijn (m~-cele re sul tate::.1. va:1. de constructieve berekeningen 

N•2erg2geven. 
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7.4 ·n.02ren 

Voor d2 12 verdiepingsvlo2r is een dikte va:'.l '.20'.) 1llll. geko

zen in verband met de geluidseisen. Deze geluidseisen zijn 

~oog, omdat onder andere het Medisch Centrum eron.ier is 

geleget1. Voor de andere verdieping2r1 is 150 llill. a<:L1.gehoJ.

den. Doo~ de aanname, dat metselwerk-wanden een gewicht 

krijgeD 18.6 er dan 3 kN/m, is deze lij::ibelasting volgens YEN 

3550 te ·,ervangen door een gelijkmatig verdeelde b•2lasting 

0 5 ' 'J/ :> Van ' ' lC1 :::n - • 

Het gevolg is een laag wap2ningsp2rcentage. Wil IDfm geen 

lichte separaties, dm zal ~et wapeningspercentage ter 

plaatse van de wanden toenemen en ius ook de kosten. 

200 X 600 :run) 

Bij de balken is geen ~ekening gehouden net meewerkende 

breedtes, o-:ndat niet overal aa.n weerszijden van de balk 

hierop gerekeni kan worden (onder andere bij dilataties). 

De b::ük boven de 4 kolommen in dw3.rsrich ting, is onder

broken ter pla,=:ttse van de ga.'.lgen. Dit is n,oodzakelijk, o::ndat 

hier de rioleringsleidingen ko-:nen te liggen. 

Door deze on:ierbreking ontstaat een uitkraging (tekening 

U.1). Uitvoerin6 stech~1.iscl1. is dit gaen mooie oplossing. 

De ui tkraging zoJ. beter ·,veggelaten kunn,en worden, maar dit zo.1 

dan tot gevolg hebben, dat er een balk nodig is (met geringere 

hoogte) onier de vloer ter plaatse van de gangen. 

Dit is echter niet mogelij~. 

7.6 Kolorrrnen (b :x: h ·- 200 x 600 .nm) t 

De kolorrmen zijn over de gebo.1wbreedte van 16,2 m als 

volgt geplaatst 0,9; 5,4; 3,6; 5,4; 0,9 m. 

Door b,st nStar birn12::.1 plaatsen van ie kolorrnnen -.vordt de 

overspa~ning kleiner. Dit gecombineerd met de hoge stijf

h,eid va.:1 de kolommen ::i-:n ie x-as, waardoor de kolommen de 
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mo~enten ~aar z~ch toe trekken, heeft een gunstige invloed op 

de maatgevende mo~enten van de balken. 

Do:::ir de S'Il'3.lle breed.te van de ~olom:nen is h,.:;t gewenst, d:i.t 

in de breed.te-ric~ting 2 wapeningsstaven ko~en. De breedte 

200 mn. h:;eft tot gevolg Jat de kolo'IlJileil in de len6 te

.richting op te vatten zijn a.ls pendelstaven. 

7.7 De ma:1t~evende doorsnede 

De maatgevende doorsnede is gelegen daar waar van twee 

wooneenheden een w•)on,eenheid gemaakt mor3t kun.nen worden door 

het uitsparen van twee de~ropeningen. De deuropeningen zijn 

ong 11nstig gelegen, door de kolomp-:!..aatsinc op de begane grond. 

De wapenin6 van de 1e verdiepingsbalk is berekend in de uit

voeringsfase. Voor de 2e "verdiep:_ngsbalk" is dezelfde w·a

pening to,egepast. Dit b.eeft tot gevolg, d:1t de 1e verdie

pingsbalk en d" 2e "verdiepingsb3.lk" d:Jor samenwerking alle 

rekenbela3tin6 en in de eindfase kun~~en afdragen n'3.,':l.r de ko

lom.nen. De ';a_meffN·erki.ng tus,sen de 1 e en 2e V 1.é!rdiepingsbalk 

komt tot stand door de ertussen gelegen wand. 

Al de hierboven gelegen 7nnden kun~~en dan :i,ls zogenaamde on

gewapende betoffNanden 1:Jeschou·Nd worden. 

7. B De stabiliteit in dwarsrich~ing 

De stabiliteit in dwarsrichting wordt verzekerd door schot

ten. Op de verdiepingen komen deze schotten op iedere sys

te2,nlijn vo::ir. Op de begane grond p':l.aatselijk zoals op te

kenillës e.o. is te zien. 

7.9 De stabiliteit in la~srichting 

Op de verdiepingen ko~en in verband :net de kamerindeling 

v,2el ge;netselde tussenwa~1.den -,,-oor. Deze tus,3enwanden ma

ken het deel gelegen boven de begane gro~d tot een stijve 

doos. Op de begane grond waar zich de grotere ruimtes be

vinden, zijn deze wanden niet meer aa.nw 12z-i..g. 
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De kolownen :::n 2nkele betO'.'L3chotte::.'l ,)p ie b,2gan,2 grond zij::1 

ëolechts 20,J ,run breed. Deze b::--eedte is zeer gerin6 vo:Jr h:"t 

opn~~en va~ de windmomenten. Tevens zullen, zoals later 

wordt aangetoond door de krimp, momenten optred2n in de 

kolown2n, die de wind.nom•?nten v2r3terken. Waardoor :-i,?t wa

p,2niJ'.lsdpercentai_;e hoog w•Jrd t. 

Om de }10rizo-1,tale 7,ccachten van de 1 e verdieping n9.ar d2 fUl'lde

ring over te brell,s2D is ge'\cozen voor kern2D en sc}10t ten. 

De kern,:::n :rnn•?n w-3.9,[' de liften en trappenl-r.,1,izen zijn onderge

bracht. 

7.1J Dilatatie-voegen 

Het geboc1w ~-i,"eft e2n "lengte" van 136,3 meter. HierdJO:'.' heeft 

de krimp een grote invloed op de momenten in de langsrichting. 

Op blz. 79 v::J.n de bijlage is de invloed va.,Yl de krimp :Jp de 

kolo'1llllen uitgerekeni bij een vervormingslengte van 90 :neter 

(n == 25). 

Het gebouw is daarom in stukken opged:::eld. 

In 1e insta1-itie is een verdeling in 4 stuk_1rnn 9.angebracht 

(tekeDini_; o.o en J.2). Doo:'.' d2ze verdeling is het gunstiger 

ge'Norden Rat b,etreft de krimp. Voor deel D zie de berekening 

in de bijlage op bladzï_jde 79 bij een verrnrmingslengte van 

~6 ~eter ( n = 1J). 

Wordt de kern berekend, die vo:Jr gebouwdeel D de sta~dzeker

h,'oid verzorgd, d=u ½lijkt een kern voor dit ge bouwdeel niet 

voldoende en is een '(e kern ~'lodig. Tevens is de verdeling van 

de dilatatie-voegen herzien. Dit leidt tot een ander voorstel 

(tekeningen C.3 en C.4). 

Het gehsel is nu opgedeeld in 6 delen, die ieder op zich 

standzeker zijn door de schotten en de kernen. 

Wat betreft de k~ldera, wo~dt de kelder onder deel D ~n 

tweeën gedeeld. De ruimte 1650, die op de keldertekening 

v □ o:'.'ko::nt, is in wezen geen kelder, ~aar ko~t voort uit de 

verhoo6 de liggin6 van ,ie recreat~e-zaal. De dil9.tatie

vo2g zal d =ta'.'.' geen ::noeil ij kheden ::ipleveren. 
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7 .11 Dt: :..1.i tvoeri_E$ van ds _cli) ... ~~8.tie-voeg 

in ds betonoonstructie 

Een. tij :lelijke di tatatie-·roeg ko"'.D.t niet in a,l.nmerkinG, 

oml1t d2 grootste krimJ ontstaat tij:lens het droogstoken 

van. '1. et ge b o-J. w. 

De dilatatie-vo2g ui tvo,aren door een verdu_bbeling van 

'<:::olommen en/of w·:J.n:le:c1 is terzi_jde g2,schoven, ocndat dan 

,3en maatspron6 o:1-tst3.at in de stramï_enlij.'.len. Deze ver

dubbelin[; ;o•e_passen .zo,1-:ler ma.3.tsprong is niet to,agesta':l....'1. 

Geëist is namelij~-<:::, dat alle wooneenheden d,3zelfd•e inw•en

dige afm,stingen krijgen. 

Het uitvoeren van de dilatatie-voeg door kolom en/of wand

halvering is niet mogelijk. Uitgaande van ,een voegbreedte 

van 20 imn. zoud,en de kolo;mnen 2n/of W'ëlnden een breedte 

kr'i j gen van 90 Jllll. Constructief is dit niet to,age sta3.n. 

Gezien de vorig>:: bezw3ren is gekozen voor een glij-oplegging. 

De bijkomende voordelen zijn: het is een relatLef eenvoudige 

en goedkope oploss-ing. Een bezw.3.ar tegeü deze o:;:ilossing is, 

dat het functioneren in twijfel k8.n ·Norden getrokken. 

De dilatatie-voeg k:J.n. op 2 manieren in de gevel worden door

gezet: 

Ten eer.ste in ~1.2t verlengde van de glij-oplegging ( telrnning 

C.2 detail 2), eventueel d'.)or een verspringing van 1)0 ::run. 

o:;:> d2 stramienlij:n (tekening 8.2- detail P· en 1b). 

Ten tweede door samen te laten vallen :net de reeds aanwezige 

di1atatles. Deze dilataties liggen tussen ~et opgaande met

selw·ark en de ra;:unkozijn2n. In aarun,:)rking komen alleen de 

dilataties W':J.ar de ramen het dicht.ste bij elk:J.ar komen te 

liggen, oc0.dat de ver.springing an:ler.s te groot wordt (teke

nin6 C.4 - details). Bij het tw9ede dilatatie-voorstel is 

met dit gegeven rekening gehouden. 
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De dilataties tussen het o~gaande metselw2rk en de kozij

nen zijn 2oodzakelijk o~ architectonische redenen, ~aar ook 

omdat voor het metselwerk van beto~stenen o~ de 6 ~ 8 

~eter volgen3 de fabrikant (Bredere) dilataties nodig zijn. 

7. 13 Fu:'.ld eri⇒'s 

Het te slopen g2bouw is geheel onderkelderd, evenals de 

belendende gebouw,=n. Het bej a·:i.rden1:J.·..1.is wordt niet geheel 

onderkelderd. Op die plaatsen ~aar geen ~elder ko~t, is grond

op1:J.oging (grondverbetering) noodzakelijk. 

Dit h,:,eft tot gevolg dat een 6 ewa.p,:mde beto'!:l stroken funderin6 

nodig is. 

Een berekening en uitwerking T:l.n de fundering is in ::iet ver

slag niet opg2no~-en. 
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Tekening8n 

nummer 

0.-1 
O.iJ 
0 0 1 
0.2 
0.3 
0.4 
0.5 
o.6 
0. 11) 

0. 11 
D.iJ 

00Lî,3true tie 

C .·'J 

c.2 

G.4 

c.11 

i:;. 22 

G.C.1 

Keld1?rs 
Begane g.cond 
1e verdieping 
2e verdieping 
3e verdiepin,g 
Dak 
Noordgevel 
'.3ui.dge-..rel en Hestgevel 
Begane gro:2d 
1 2 V'erdieping 
Door3nede details 

Voorstel 1 Begane grond 
Kolo::nrrwn, stabiliteitselementen 
,en dilataties 
Voorstel 1 2e verdieping 
wanden, kernen en dilataties 
Voorstel 2 B8gane gro::id 
~rnlomm,en, stabili tei ts
elementen en dilataties 
Voorstel 2 2e verdieping 
wanden, kernen en dilatati.es 
1e verdiepingsvloer 
breedplaatvlo2relementen 
Wap2ning 

Problemen 
Begantè gro:J.d 
KoloIDlilen en 3tabiliteits
element:on 
Begane gro~d (vervallen) 
kolomm,en 
3e V'erdiepingsvlo2r 
breedplaatvloerelementen 

Ji tvoering 
doorsn2de 
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schaal formaat 

1: 200 850 X 11)00 
1: 200 850 X 11)00 
1: 200 560 :x: 1010 
1: 200 560 X 1010 
1: 200 560 X 101 J 
1: 200 560 X 11)10 
1: 200 560 X 970 
1: 200 560 :x: 970 
1 : 1 )0 700 X 670 
1 : 1 )0 11)00 X 67J 
1 : 20 980 x: 11)00 

1: 200 550 X 1000 

1: 200 550 X 1000 

1: 200 550 X 1)00 

1: 200 550 X 11)00 

1: 100 1000 X 670 

1 : 20 6BO x 970 

1: 200 560 X 1()1 1) 

1: 200 550 :x: 11)00 

1: 200 560 X 1,)11) 

1: 200 560 X 1010 

1: 20 1 )00 X 860 
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SiiOTWOORD 

Ein:lelijk, n9. vele uren van urnegen en ploeteren is mijn 

9.fstudeerproject voltooid. ~isschLen komt mijn ontwerp van 

h 12t beja9.rdenhuis te Weert erg eenvoudig over, d9.t mag d3.n 

wellicht mijn verdienste wezen. Eenvoudig is het echter ze-

ker niet gew2est. 

Al bezig zijnde m,2t het ontw•2rp, zijn de diverse uitgangs-

punten tot stanj gekomen. Een groot probleem is geweest, 

om de ho,2d 9.:'.ligheid van ::mtwerper ~vormgever) en construc-

Zonder dat ik het mij van tevo~en bew'.lst heb gerealiseerd, 

is to::!h steeds één van d2 voorna.am;3te doelstellingen voor 

mij geweest: Het nastreven van ,2en integratie tussen vorm, 

uitvo2ring en constructie. 

Het tijdstip d9.t ik nastreefde om af te studeren, eind ja

nu3.ri 1385, w•2rd hierdoor niet gehaald. Toch verheugt het 

mij ten zeerste, d3.t dit niet al te veel later is geworden. 

Wat d9.t betreft, b,en ik zeer veel d9.nk verschuldigd aan 

mijn afstudeerhoogleraar ?rof. Ir. W. Kamerling en mijn be

geleiders, te weten Ir. R. de Groot en Ir. J. Siebelink, 

die door hun inzet en positieve opstelling t.a.v. mijn af

studeeropdracht, een wezenlijke bijdrage hebben geleverd 

aan het welslagen van dit project. 
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Daa.rii::;,;c13t be~1. ik zee.r v2el dan~ó: v2rsc~1.uldigd ::i.an mijn 

vrouw Nelly Jie alle pro~lemen van ~et afstuda.ren van nabij 

.'.l.aeft ervaren en alle sparuine;en é'OcJ.d ::le totstandko:nine; ~.r3.n 

Tot slot gaat mLjn dan~ uit naar allen die mij met raad en 

daad terzijda hebben gestaan. 

Tj eu Ho2b,2n. 
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JE LIMBURGER DINSDAG 18 FEBRUARI 1986 

Aantal 65-plussers in Weert stijgt met 40 procent 

Behoefte· aan tweede 
bejaardenhuis 

WEERT- Weert moet 1 
dringend een tweede 
bejaardenhuis krij
gen. Dat wordt gecon~ 
cludeerd in de ge
meentelijke nota 
'goed oud worden', die 
is opgesteld door een 
stuurgroep met afge
vaardigden van een 
aantal dienstverle
nende instellingen. 
De zor(fVoonienlnit In i 
het nieuw te bouwen te- i 
huls moet echter op een 1 
andere lees worden ge
schoeid dan tot nu toe i 
gebrulkellJk wu. ' 
Het moet een multifunctio
neel centrum worden, 
waarin een gl!Schakeerd 
aa:,bod van verzorging en 
verpleging plaatsvindl Bo
vendien, zo concludeert de 
nota, moet de begeleiding 
van ouderen die nog niet In 
een bejaardenhuis wonen 
beter op elkaar worden af
gestemd 
Het aantal ouderen In Weert 
ui de komende tien Jur 
sterk loenemen. Het aantal 
65-phuaera groeit met 1488 
peraonen (la ~). Het aantal 
lnwoaera van IIO J~r en 
ouder neemt self■ met M 
toe 0• 400 peraonen}. 
Tot nu toe redt een groot 
deel van de thuiswonende 
ouderen In Weert zich zon
dec hulp van zorginstellin
gen (gezinszorg, Groene 
Kruis, maatschappelijk 
werk, Tafeltje-dek-J.- en de 

~

lichting Welzijn voor 
Ouderen). Dat komt mede ' 

mdat veel ouderen niet op i 
e hoogte zijn van het be- f 
taan of de diensten van de 
orglnstelllngen. Bovendien 

blijkt dat verschillende In
stellingen vaak op hetzelfde 
terrein beug zijn. Daarom 
stelt de nota voor om een ge
meentelijke beraadgroep in 
het leven te roepen, teneinde / 
een duidelijke taakafbake- , 
ning te krijgen. In de afgelo- 1 
pen drie Jaar deden 84 al- 1 
leenstaanden en !~ echtpa- 1 

ren een verzoek tot opname : 
in het verzorgingstehuis. i 
Ruim 60 procertt van de aan
vragers voelde zich eenzaam 
of depressief. Daarom stelt 
de nota voor de bestaande 
hulpverlening uit te breiden 
met onder meer: een samen-
hangend alarmsysteem. 
vaste ontmoetingplll,\ltsen 
voor ouderen in de wijken 
en het verstrekken van 
maaltijden en beschikbaar 
stellen van recreatieruimten 
aan ouderen die niet in- het 
bejaardenhuis wonen. Waar 
Pn WHnnN>r hPt hr-j flArrlf'n~ 
h111' ·,,,r,,n\'f' dii)' ,tl \\',,,.rt 
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HET BOUWTERREIN 

Het bestemmingsplan 

De lokatie aan de Van Berlostraat is ingedeeld in be

bouwingsklasse 3, inhoudende: 

a) Deze gronden zijn bestemd voor kerkelijke, cultu

rele, intergemeentelijke of sociale doeleinden, 

onderwijs, gezondheidszorg, hygiëne en maatschap

pelijk-economisch verkeer met erbij behorende 

woningen. 

b) Het is verboden deze gronden te gebruiken voor 

verkoop en uitstallen van goederen en detailhandel. 

c) De maximale bebouwingshoogte is 12 meter. 

d) Het maximale bebouwingsoppervlak is 50%. 

e) De gebouwen dienen te worden opgericht binnen de 

op kaart aangegeven rooilijnen. 

f) Ben W zijn bevoegd nadere eisen te stellen aan 

plaatsing en afmetingen van deze gebouwen, echter 

de punten a tot en met e inachtnemende. 
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De Nota "Structuurvisie Binnenstad 11 , 

(onder andere bevattende inspraakgegevens van de be

volking). 

a) Bevorderen van de woonfunctie in de binnenstad. 

b) Het tot stand brengen van een gesloten bebou

wingsring om de binnenstad. 

c) Het instandhouden van het huidige parkeerbe

stand en het gratis parkeren. 

Sinds 1 oktober 1985 zijn blauw zone-gebie

den ingesteld, waar maximaal 2 uur geparkeerd 

mag worden. 

d) Het oprichten van nieuwe bebouwing mag geen 

extra belasting opleveren ten aanzien van 

het parkeren. Hieronder niet begrepen het 

winkelende en recreëerende publiek (sinds 1 

oktober 1985 zijn blauw zfine-gebieden inge

steld, zodat de laatste regel ruimer geïnter

preteerd kan worden). 

e) In de binnenstad is behoefte aan een rustpunt 

binnen het winkelende gebeuren. Het gebied ge

legen achter de huidige school aan de Van Berlo

straat komt hiervoor als enige in aanmerking 

(openbare groenvoorziening). 



1 
\Jl 
1 

FORMULERING VAN DE OPDRACHT 

Budget 1 (incl. B. T.W.) opp. :x: hoogte 

m2 ID 

Kelders onderbouw 2.000 3 
Medisch centrum 1. 500 3,6 
Winkels 800 3,6 
Keu~en/wasafdeling 500 3,6 
Bejaardentehuis 10.000 2,7 

14.800 

Hieraan toevoegen: 

1. Grond.kosten 3000 m2 ~ fl 400,--

2. Terreinkosten 

3. Sloopkosten 

4. Kunstwerk 

5. Inrichtingskosten 

0,01 

0,2 

Totaal stichtingskosten 

w 14,052 

" 14,052 

14,052 + 7,251 = 

= inhoud prijs/m3 

m3 fl/m3 

6.000 200 
5.400 500 
2.880 400 
1.800 500 

27.000 300 

-gem. 
43.080 ~ 326 

prijs totaal 

fl (milj) 

1 , 2 
2,7 
1 , 1 52 
0,9 
8, 1 

14,052 

3,2 

0,5 

0,6 

0, 141 

2,81 

7,251 

21.1..2Q.2=~~!_j_oen. 
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0\ 
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Budget 2 

* Alle waarden zijn weergegeven in miljoenen guldens 

1. Bouwterrein (incl. B.T.W.) 

Het oppervlak is circa 8000 m2 , ecl. semi-openbare groenvoorziening. 

a. Grondaankoop 8000 m2 à f 400,--
b. Sloopkosten 
c. Grondonderzoek 
d. ~rcheologisch onderzoek 

(alleen renteverliezen worden vergoed over reeds geïnvesteerd bedrag) 
e. Notariskosten (gedeeltelijk reeds verrekend bij a) 
f. Bouwrijp maken 

2. Terreinkosten (inclusief B.T.W.) 

a. Tuinaanleg, bestratingen, etc. 
b. Aansluitkosten, leidingen, etc. 

3. Bouwkundige werken (exclusief B.T.W.) 

a. Bouwkosten 43.080 m3 à f 200,--
b. Risicoverzekering (stel 5% van a) 

inclusief B.T.W. (19%) 

4. Installaties (exclusief B.T.W.) 

a. Centrale verwarming 
b. Elektra 
c. Sanitair 
d. Telefoon 
e. Alarm 
f. Mechanische ventilatie 
g. Vloerverwarming Med. centrum 

Subtotaal 1.1 = 

Subtotaal 2.1 = 

Subtotaal 3.0 = 
Subtotaal 3.1 = 

3,2 
o,6 
0,03 
0,4 

0,4 

4,23 

I) '4 
0, 1 

0,5 

8,616 
0,431 

9,047 
10,766 



..... :; 
1 

Stel 10% van subtotaal 3.0 

5. Kunstwerken (incl. B.T.W.) Stel 1% van subtot. 3.0 

6. Inrichtingskosten (excl. B.T.W.) 

a. Vast meubilair 
b. Los meubilair 
c. Verlichtingsarmaturen 
d. Vloerbedekking en stoffering 
e. Zonwering 
f. Medisch meubilair 
g. Pati~nten-registratie Med. Centrum en 8ejaardenhuis 
h. Overige inrichtingen 

o.a. speciaal voor rolstoelgebruikers 

Stel 20% van subtot. 3.0 en subtot. 4.0 
incl. B.T.W. (19%) 

7. Bijkomende kosten (incl. B.T.w.) 

Subtotaal 4.0 = 
Subtotaal 4.1 = 

Subtotaal 5.1 = 

Subtotaal 6.0 = 
Subtotaal 6.1 = 

a. Honoraria architect (4% van subtot. 3.0 en subtot. 4.0) 
b. Techn. adv. constructeur } 

bouwfysicus 
installatiedesk. (2% van subtot. 3.0 en 4.0) 
gronddesk. 
etc. 

(2% van subtot. 3.0) 

} (1% van subtot. 3.0) 

c. Werktekening 
d. Toezicht 
e. Aanloopkosten 
f. Onvoorzien 
g. Rente-verliezen tijdens bouwfase na archeologisch onderzoek. 

Stel over 1 à 1½ jaar 7,5% van subtot. 3.0) 

Subtotaal 7.1 = 

0, 90 5 
1,077 

0,090 

1,990 
2,369 

0,398 

0, 199 

0, 181 

0,090 

o,679 

1 , 54 7 



:;· 
,, 

8. Diversen (incl. B.T.W.) 

a. L~ges 
b. Verzekeringen 
c. Bouwvergunning 
d. Reiskosten 
e. Lichtdrukken, ~te. 

Samenvattend bud~et 2 

1. Bouwterreinkosten 
2. Terreinkosten 
3. Bouwkundige werken 
4. Installaties 
5. Kunstwerken 
6. Inrichtingskosten 
7. Bijkomende kosten 
8. Diversen 

} Stel 1% van subtot. 3.0 

Subtotaal 8.1 = 

subtotaal 1.1 
subtotaal 2.1 
subtotaal 3.1 
subtotaal 4.1 
subtotaal 5 • 1 
subtotaal 6.1 
subtotaal 7 .1 
subtotaal 8.1 

Totale stichtingskosten 

Het totaal van subtot. 3.1, 4.1, 7.1 en 8.1 is 
Het totaal van subtot. 1.1, 2.1, 5.1 en 6.1 is 

De minimale bouwkosten ZlJn f 80.000,-- per bed, 
van f 20.000,--, oftewel 

om de maximale subsidie te krijgen 

184 X 80.000,-- = '14,72 miljoen 
184 X 20.000,-- = 3,68 miljoen 

0,090 

0,090 

4,230 
0, 500 

10,766 
1,077 
0,090 
2,369 
1,547 
0,090 

20 .1§§_\L!!!-:h:J:j oen 

13,480 miljoen 
7,189 miljoen 

Voor de huurberekening moet dan in rekening worden gebracht 14,72 - 3,68 = 11,04_miljoen 

De rente voor 30 jaar vast is+ 7,8% ---- maandelijks af te lossen op basis van annuiteit 
+ -. f 79. 500 ,-- 1Jer bed, per maand is dit +· f_á3Q == . _____ :f: __ 



PROGR.AlY.IMA_VAN_EISEN,_WENSEN_EN_GEGEVENS 

4.1.1 Oppervlakte-gegevens bejaardenhuis 

A. Hoofden tree 

1 • Tochtportaal 
2. Hal 
3. Receptie 
4. Garderobe bezoekers 
5. Wachtruimte bezoekers 
6. Toiletten met voor portaal (D/H) 
7. Toilet rolstoelgebruiker 
8. Telefooncel 
9. Telefooncel rolstoelgebruiker 

10. Postvakken bewoners (184) 
11 • Ruimte voor brancards en rolstoelen 

B. Staf 

1 • Direktiekamer 
2. Vergaderruimte 
3. Administratie 
4. Archief (ev. meer) 
5. Werkkamer recreatief medewerker 

c. Bejaardenafdeling 

1 • Eenpersoonskamers 
a. Zit/ slaapkamer 

Aantal 
stuk 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

(5) 
1 

1 
1 
1 

1 

5? 

120 

Breedte 
m. 

3,0 
4,5 
3,0 
1 , 5 
2,4 
1 ,8 
2,25 
0,9 
1 , 1 
0,25 
3,0 

3,0 
4,5 
3,0 
3,0 
3,0 

3,35 

Oppervlakte 
m2 

10,0 
60,0 
10,0 
4,0 

15 ,o 
5,7 
5, 1 
0,8 
1 , 5 
0,075 

10,0 

20,0 
40,0 
20,0 
30,0 
20 ,o 

24,0 
1 5, 0 

m2 

130135 

10,0 
60,0 
10,0 
4,0 

1 5 ,o 
11 , 4 

5, 1 
0,8 
1 , 5 
2,55 

10,0 

12-010 

20,0 
40,0 
20,0 
30,0 
20,0 

3862, 5 

2880,0 



1 _. 
0 
1 

4.1.1 Oppervlaktegegevens bejaardenhuis 

b. Douche, toilet, wastafel 
c. Portaal, garderobe 
d. Kitchinette, bergkast 

2. Tweepersoonskamers 
a. Zitkamer 
b. Slaapkamer 
c. Douche, toilet, wastafel 
d. Portaal, garderobe 
e. Kitchinette, bergkast 
f. (Balkon ? ) 

3. Nevenruimten (per+ 27 kamers?) 
a. Dagverblijf (30 x Î,5) 
b. Zu sterpo st 
c. Badkamer met toilet 

(ev. tèvens voor rolstoelgebruiker) 
d. Toilet (Hulpverl. moet mogelijk zijn) 
e. Natte werkruimte 
f. Droge werkruimte 
g. Bergruimte 
h. Zonneterras 

D. Ziekenafdelin~ (14 + 2 bedden) 

1. Vierpersoonskamers 
a. Kamer 
b. Zitje (comb. met a.) 
c. Wastafels (2) (ev. comb. met a) 
d. Kasten (5 x 0,4) 
e. Portaal 
f. Toilet 
g. Douche 

Aantal 
stuk 

1 5 

5? 

2 

Breedte 
m. 

1 , 1 
1 , 1 
1,8 

3,0 
2,7 
1 , 1 
1 , 1 
1 ,s 
1 , 3 

4,5 
2,4 
3,0 

1 , 5 
3,0 
3,0 
3,0 
1 , 3 

4,6 
1 , 5 
1 , 1 
0,55 
1 , 2 
1 , 1 
0,9 

Oppervlakte 
m2 

2,4 
1 , 6 
3,0 

34,0 
14,0 
10,0 

2,4 
1 , 6 
3,0 
1 , 5 

94,5 
45,0 
6,0 

10,0 

3,5 
10,0 
10,0 
10,0 

(30,0) 

3~,4 ,o 
3,0 
1 , 8 
2,0 
2,6 
1 , 5 
1 , 5 

m2 

51010 

47215 

28812 

76,8 



4.1.1 Oppervlaktegegevens bejaardenhuis 

2. Tweepersoonskamers 
a. Kamer 
b. Zitje (comb. meta) 
c. Wastafel (1) (ev. comb. meta) 
d. Kasten (2,5 x 0,4) 
e. Portaal 
f. Toilet 
g. Douche 

3. Separeerkamers 
a. Kamer 
b. Zitje (comb. meta) 
C • Wastafel (1) (comb. meta) 
d. Kast (1,5x0,4 ..... 

Portaal e. 
f. 'roilet 
g. Douche (niet noodzakelijk) 

4. Nevenruimten 1. 
a. Dagverblijf ( 5 + 16 = 21) 
b. Zusterpost 
c. Badkamer en toilet 
d. Toilet personeel? 
e. Natte werkruimte 
f. Droge werkruimte 
g. Bergruimte 
h. Zonneterras 

5. Nevenruimten 2. 
a. Zusterkamer (hoofdzuster) 
b. Onderzoekkamer arts 
cg Lab., desin., apoth. 
d. Spoelkamer 
e. Dienkeuken 
f. Brancardhaven 

Aantal 
stuk 

2 

1 
1 

2 

1 
1 

1 

Breedte 
m. 

3,3 
o,s 
0,8 
0,55 
1 , 2 
1 , 1 
0,9 

3,0 
0,8 
0,8 
0,55 
1 , 2 
1 , 3 
0,9 

3,35 
2,4 
3,0 
0,9 
3,0 
3,0 
3,0 
1 , 3 

3,0 
3,0 
3,0 
2,0 
2,0 
0,9 

Oppervlakte 
m2 

gem. 22,8 
1 5, 2 

1 , 6 
0,9 
1 , 0 
2,6 
1 , 5 
1 , 5 

gem. 16,75 
9,9 
1 , 0 
0,9 
o,6 
2,6 
2,0 
1 , 5 

~ 
21 ,o 
6,0 

10,0 
1 , 5 

10,0 
10,0 
10,0 

(16,0) 

63,8 
20,0 
15 ,o 
1 5, 0 
6,0 
6,0 
1 , 8 

m2 

~ 

Th.-2. 

68,5 

63,8 



4.1.1 Oppervlaktegegevens bejaardenhuis 

E. Kaë±L,Rouwkamer 

1 • Kapelruimte (150 x 0,5) 
2. Entree 
3. Sacristie 
4. Rouwkamer 
5. Opbaarruimten 
6. Verzorgingskamer 

F. Wasafdeling_ 

1 1 • Vuillinnenruimte _.. 
!\.:; 2. Schoonlinnenruimte 
1 3. Wasserette 

4. Droogruimte 
5. Strijkrui::nte 
6. Werkkast 
7 Gelegenheid voor luchten beddegoed 

G. Keukenafdeling_ 

1 • Keuken 
2. Koelcellen 
3. Diepvriescellen 
4. Etenswarenopslag 
5. Aardappelenopslag 
6. A:fwasruimte 
7. Doucheruimte keukenpersoneel e.d. 
8. Werkkast 
9. Kantoor kok 

Aantal 
stuk 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 

Breedte 
m. 

6,0 
2,4 
3,0 
4,5 
1 , 8 
3,0 

3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
1 , 8 

7,0 
2,4 
2,4 
2,4 
2,4 
3,5 
1 ,8 
1 , 8 
3,0 

Oppervlakte 
m2 

75 ,o 
6,0 

10,0 
40,0 
6,0 

13,0 

100,0 

25 ,o 
25,0 
1 5 ,o 
1 5 ,o 
1 5 ,o 

5,0 
? 

120 ,o 
10,0 
10,0 
10,0 
10,0 
20,0 

7,0 
5,0 

10,0 

m2 

.12§...iO 

75,0 
6,0 

10,0 
40,0 
12 ,o 
13,0 

100,0 

239,0 

120 ,o 
20,0 
20,0 
20,0 
10,0 
20,0 
14 ,o 

5,0 
10,0 



4 .1 • 1 Oppervlaktegegevens bejaardenhuis Aantal Breedte Oppervlakte m2 
stuk m. m2 

H. Personeelsafdeling (extern) 128,0 

1 • Kleedruimte met toilet en douches ~D~ 1 3,0 20,0 20,0 

2. Kleedruimte met toilet en douches H 1 3,0 1 5 ,o 1 5 ,o 
3. Kantine(± 60 pers. 5 + 60 X 1 = 65) 1 6,0 6 5 ,o 6 5 ,o 
4. Kantine-bar 1 2,4 8,0 8,0 

5. Bergruimte 1 2,4 10,0 10,0 

6. Natte/droge werkruimte 1 3,0 10,0 10,0 

I. Personeelsafd_e~ (intern) 557,8 

1 • Eenpersoonskamers 1 5 24,0 360,0 

1 a. Zit/slaapkamer 3,35 1 5, 0 
·-" b. Douche, toilet, wastafel 1 , 1 2,4 

\:.,1 
! c. Portaal, garderobe 1 , 1 1 , 6 

d. Kitchinette, bergkast 1 , 8 3,0 

2. Stafkamers 2 34,0 68,0 

a. Zitkamer 3,0 14,0 

b. Slaapkamer 2,7 14,0 

c. Douche, toilet, wastafel 1 , 1 2,4 

d. Portaal, garderobe 1 , 1 1 , 6 

e. Kitchinette, bergkast 1 , 8 3,0 
f. Berging 1 , 5 3,0 
g. (Balkon?) ( 1 , 3) ( 1 , 5) 

3. Beheerder(s) (gewenst echtpaar) 57,0 57,0 

a. Zitkamer 3,0 18,0 

b. Slaapkamer 2,7 10,0 

c. Douche, toilet, wastafel 1 , 1 2,4 

d. Portaal, garderobe 1 , 1 1 , 6 

e. Keuken 2,4 5, 8 

f. Berging 
comb. meta) 

2,0 4,2 
g. Spreek-werkkamer (ev. 3,0 1 5 ,o 
h. (Balkon?) ( 1 , 3) ( 1 , 5) 



4. 1 .1 Oppervlaktegegevens bejaardenhuis Aantal Breedte Oppervlakte m2 
stuk m. m2 

4. Nevenruimten 72,8 72,8 

a. Eet- en recreatieruimte(n) 4,5 44,0 
b. Bar 2,4 6,0 
c. Toiletten met voorruimten 2 0,9 2,3 

0,9 2,3 
d. Badkamer 1 , 8 4,0 
e. Natte en droge werkruimte 3,0 10,0 
f. Bergruimte 2,0 4,2 
g. Zonneterras (2,7) (24,0) 

J. RecreatieLeetruimte 279,0 

1 • Recreatie 279,0 

-.P~ a. Recreatiezaal 184,0 
l b. Bar 2,4 8,0 

c. Bergruimte 2,4 8,0 
d. Stoelenberging 2,4 1 5, 0 
e. Berging recreatie middelen 2,4 1 5, 0 
f. Toiletten dames (met voorruimte) 3,0 12 ,o 
g. Toiletten heren (met voorruimte) 3,0 12 ,o 
h. Podium 3,0 15 ,o 
i. Kleedruimten 1 , 8 10,0 

2. Eetruimten oo,o 

K. Al~emene ruimten 520,0 

1 • Kofferruimte (184 x o,s) 147,2 
2. Bergruimte rolstoelen en brancards 3,0 40,0 
3. Fietsen/bromfietsen ruimte ( 184 X O, 2) 3,0 36,8 
4. Meubelberging 40,0 
5. Linnengoed berging 20 ,o 
6. Berging tuinmeubelen, gereedschap, 

1 adders, etc. 3,0 40,0 



4.1.1 Oppervlaktegegevens bejaardenhuis 

7. Bergruimte afvalemmers, containers, 
grof huisvuil 

8. Werkplaats onderhoudsmonteur 
9. Kantoorruimte monteur 

10. Kleedruimte, toilet, douche 
11 • Ruimte voor meters, noodverlichting, 

installaties 

L. Transportruimten(±_ 20% van 8464 m2) 
1 • Trappenhuizen 
2. Liften 
3. Gangen 

..... :n 4. Leiding kokers 
1 

M. ParkeerI:,laatsen 

1 • Personeel 
2. Bejaarden 

Aantal 
stuk 

34 
16 

Breedte 
m. 

3,0 
4,5 
2,4 
0,9 

4,0 

2,30 
2, 70 

Oppervlakte 
m2 

45,0 
40,0 
8,0 
3,0 

100,0 

22,0 
25,0 

m2 

1148 

748 
400 



• primaire relatie 

Ü secundaire relatie 

4 .• 1.?. RELA'J.'IE-SC.!H3MA I S 

BBJ AAit:JENHUI S 

c,11trc,c, 
1,c,I1c,c,r 



zic?llt?II ui cl. 



-îB-

'''(IS (Il ,1. 

,,xtc,r11 
1,c,rsc,11c,,,1 



• 111tc~r11 
1,erso11ec,1 

-19-



4.1.2 ROUTING-SCHEMA'S (bijlage) 

De doorgetrokken lijnen zijn de dagelijks gebruikte routes. 

De dikte van de lijnen geeft de belangrijkheid aan. 

Hoe dikker de lijn, des te intensiever wordt de route 

gebruikt. 

De stippellijnen geven de routes aan die niet dagelijk ge

bruikt worden. 

-20-
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4.1.3. 0pstellingsschetsen bejaardenhuis en Medisch centrum 

□ 
□D□ 
□ 

□ 
□D□ 

fol 
61 

* 1-per6oonswooneenheià 2-persoonswooneenheid 

□D□ ,--
□□ . J___ 

* Ziekenzaal 

4-persoons 

c= 

2-persoons 

-25-
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* ·roilet voor gehandicapten 

.spec10-/e was loj'el mei v,lholhn.3 
1/Qtn vore,--, voor rol.s!oe0)e.b--vt'kr,.J 

alarn-i draad Ja,..,Js Wanden c,p 
tfocn1 lioo.3/e- re~. Q/Q_,..,,.,,,,l<no_p 
en rnoJeijJ:he,-d vocir áevre,>-1l

slu1l,·nj Vctn Óv/len a/ a'/t'nen 

aanwezy Ie z.j·n . 

...._+-----+- c lo"u.f Cor>1 /:"'r1QI/~,, po/ ho°.;J.le' 

-26-

'-fócrn , CJnbreek bcrre 1,,-,,/ 
re Sert/o/>- ,-,,,el h~6:,c.~ ~a?e,-,,~ 

nonnQ/e. .slorl6a/.c kaH ooi vduoe) 

opklopbc:rre- dv6bele ctr>1'7Slevnen 

hooJI~ onder.Il~ s/a,13 6oc"Y1, 
bovenJ Ie .sla1--13 cPo e-rn 

c/oselrol hovdteY'. 

Jc.hvtn é]eplcxds}e 'j01':Jel, r?-7,·dden 

ho°.3/~ 125 cm o;· rechlt!.- .5,,Pieyel 

/00 - /Jo Cn---,. 

meny Jc,,-aan mei he/bcx:un -
,6ec//011·Y7_3 , /-11er,nos/2::t flJch Óe//e//,yc 

u//lr,~,, rrrrn ac/,l~r;-:._y·de o/ zo 
d,·ch f- rn-oJej4' 1:3er, de r>tc./vr, 

U;/ hel n71"é/den Jen1onleerr::r. 



* Toilet met douche voor gehandicapten 

CJ>!'l,:,,/J!x,ar z,'(j e ho73/e lf.S Cn--, 

o/f v~r?lac:ls ,bar-e.) /o,/el--do(,)C,he -
sloef Eve..,,fuee.-/ ~klc::;pl:,cwe_, 
olv6bele C?rn--; -r/eun~,,,., 
), = lo-cf'ocYV1 (z,e /o,/~f) 

1----~- hou/en vlondt!r- n-,el rvhDer 

hekleecl ~ yeljk~ Aooyle n-..e.J 
cle v'/o<?r·. · 

-+----+- wasla/al v't:Jt)Y- rds/cJel ~v,k<!rS 

. -·· 
)' ___./:__ __ 

--f"---"-.1----<~---- __ 5"_-.f _______ . 
/ 

90 

-27-

o~k.l~phorc ct'u6/.,,le 4rrHsfevn, 

/2:)~/t2 ,:,,r1c/ers/e s/4:;nj k, Cr>7, 

bvvensle. sh?ny cYo cm. 

- cfose.fcon-7/2,'n~f,-e 

/-o,-leJ;..Jo I /.rex:_} Ie: 4',:, en-? 

s~, /;-, /,-, ri11Zr-ee4'6a#'t:..- br-,"/. 



* Zichtlijnen 

//5 

;JO-l'oc, 

n.kenin,J hc,vden mei de cy'~~ 
de oc:3 hOO<J Ie. ;t' v.,,-., 

lvs~eJ-? d'o,-;:,e/s ✓ 6orsf w<2riY1.:J2n 

er1 hallvJlr~des 

hooyle. 1/eM .slerbQnk /;·t:j'sr ÖQC,,-,,, 

lol ~e-, x . cf ,s-c J,,Y7 . 



C-t;;;çy~ ~~-
··:*- Ops,i;~üling s schetsen 

;:•r ,:)l!~;l-soh Centrum 

t-'/:~;;\•:•·.· ·. 

' 

ANTROPOMETRISC~E 
GEGEVENS 

... •. 

... 
, .. ··,. ; . .. ' . ~ 

SAMEN J-4ANG VAN 
R□ IMTËN 

~UISART4; 

ROLSTOE.L 
Al"MF.:rnJ<::; E>-1 t::>eAAICll.?~l.. 
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4.2.1 Oppervlaktegegevens medisch centrum 

A. Huisartsen 

1 • Spreekkamers 
2. Onderzoekkamers 
3. Kleedkamers 
4. Assistente: receptie, adm., tel. 

5. Laboratorium 
6. Benadelruimten 
7. Bergruimte 

B. Verloskundige 

1 1 • Spreekkamer 
vJ 2. Onderzoekkamer _. 

1 

c. Fysiotherapeute 

1 • Spreekkamers 
2. Behandelkamers 
3. Kleedkamers 
4. Wachtruimte 
5. Receptie/adm. 

D. Maatschappelijk werkende 

1., Spreekkamers 

E. Wijkverpleegkundige 

1 • Spreekkamers 
2. Administratie 
3. Boxenruimte 

Aantal 
stuk 

3 
3 
3 

3 
1 

1 
1 

2 
4 
4 
1 
1 

2 

3 
1 

Breedte 
m. 

3,0 
2, 1 
1 , 2 
3,0 
3,0 
2, 1 
1 , 5 

3,0 
2, 1 

3,0 
3,3 
1 , 2 

2, 1 

3,0 

3,0 
2, 1 

Oppervlakte 
m2 

13,0 
7,0 
2,0 

15 ,o 

6,0 
5,0 

13,0 
7,0 

13 ,o 
14,0 

2,0 
20,0 

7,0 

18,0 

13,0 
7,0 

m2 

114,5 

39,0 
21, 0 
6,0 

1 5, 0 
10,5 
18,0 

5,0 

20,0 

13,0 
7,0 

.1.11.z 0 

26,0 
56 ,o 
8,0 

20,0 
7,0 

36,0 

36,0 

1hQ. 

39,0 
7,0 

25,0 



4.2.1 Oppervlaktegegevens medisch centrum 

Nevenruimte At~ 

1 • Vergaderruimte 
2. Wachtruimte 
3. Personeelsruimte 

F. Tandartsen 

1. Spreek/bekandelkamers 
2. Röntgen 

1 3. Lab. technische ruimte 
\.>.1 4. Adm./ receptie rv 
1 5. Bergruimte 

6. Wachtruimte 
7. Mondhygiënisten 
8. Personeelsruimte 

G Apotheken 

1 • Spreek/werkkamer 
2. Apotheek 
3. Wachtruimte 
4. Administratie 
5. Nachtunit 
6. Laboratorium 
7. Spoelruimte 
8. Sterilisatieruimte 
9o Personeelsruimte 

H. Parkeerplaatsen 

1 • Hulpverleners en personeel 
2o Papi'énten 

Aantal Breedte 
stuk m. 

1 
1 
1 

2 3,3 
1 2, 1 
1 2,4 
1 2,4 
1 
1 2,4 
2 3,0 
1 

1 3,3 
1 
1 
1 2,4 
1 
1 
1 
1 
1 

25 
20 

Oppervlakte 
m2 

38,0 
55,0 
20,0 

13,0 
6,0 

10,0 
10,0 

10,0 
12 ,o 

20,0 

20,0 
10,0 

22,0 
22,0 

m2 

liliO 

38,0 
55,0 
20,0 

10 5 ,o 

26,0 
6,0 

10,0 
10,0 

7,0 
10,0 
24,0 
12 ,o 

3 52,0 

20,0 
250,0 

20 ,o 
10,0 
10,0 
15 ,o 
8,0 
7,0 

12 ,o 

900,0 

550,0 
450,0 



~~-~~tstandko::ni~_van_het ontwerp ---------
jan vrolijk 

\Ye zfin al zooer, aat ·1ce 011s bii het l1oreii can woorden als 'bejaardenoord' e11 'verzorgingshuis' 
vaak onwillekeurig ee11 groots en i:cle cerdiepirigm1 tclle11d bouwwerk voorstellen. Een ding, 
dat i1Ulr11kwekke11d staat Ie 1cezc11. Liefst in eon groot grasveld of 7Jlantsoen. Liefst buiten cle 
stad. Lekker rnstig. Fijn coor die 0111ce 1mmsc11! ,vat een ,voorrecht daar te mogen wonen. 
L1111ks hoor! 
Hr is ,:;o die la11g.\· V<tslclij11e11 lo1w1ule ko11L;cr.w1lic: lloe muui alles is, lwe lwmfortabel. lloe schoon 
en goed 011der/101ule11. En lioe prettig 'de leiding'. Gemakshalve wordt dan vaak ver~eten, 
dat i11 zo'n ver:::.orgi11gsteh11is maar al te veel mensen zitten die nooit 'leiding' nodig hadden 
en 11u ook best zonder zouden k111111c11. 

lleerlijk hoor, dat oma gce11 tmJJJWH hoeft te lopen: Er zijn van die gentisloze lifien waar zij 
'zit'. (Opi:allc11d eigenlijk, clat 11ie11se11 in een gevangenis en eenbejaardentelmisaltijcl'zitten'). 
En wat de lifteii lJetmft, daar is dat verhaal van de bejaarde man, die tien hoog in een. 
verzorgi11gsflat wuo11dc. Hij 11a111 altijd cle lift tot cle vijf de verdieping en voor de rest de trnp 

. naar bot;c11, die krakend en kreunend werd beklommen. Gevraagd 1wm· het waa1'om van 
zijn la11gzamerlw11cl opvallende lw1ulelswi;ze, was liet antwoord: Hij kon in die mooie lift 
niet l1oger reiken OJ> liet sclwkelborcl clan de knop van de viifcle verdieping ... 
Een wr<mg grapje misscl1ie11, maar hoeveel van die alledaagse zaken blijven er niet onopgeme'l'ld 
in 1cat dan zo frnai lwut: de intrn-m11rale bejaardenzor<1? 
Hoeveel dagelijkse dingen verdu:ijnen er niet uit het ieven van de mensen die, niet beter 
wetend, 11a fnre11la11g 'dassen 011 een plaatsje' tot een modem verzorgingswalhalla worden 
toegelakn? De postbode en de melkuoer komen niet meer langs. Er is geen tuintje meer~ 
maar ~;elden een balkon. Poes of ho11d moeten opgeniimd, want die mogen niet mee: daar is in 
de nieuwe woning geen plaats coor. Ki1lderen zie je niet meer spelen, fe zlet ze allec:n 
nog 111am· netjes bij de grootouders op !Jezoek, keurig opgezwetst, nadrukkelijl~ niet ravottcmd, 
met twee woorclrn SJJrekell(l e11 ;::,cker gce11 kattekwaacl 11itlwle1Ul. 
Ko/'lom: het foven wordt wel erg glad;es georgauiseerd en steriel en staat bijzoncle'I' los van liet 
gmcone lmile11gehe11re11. 
Blijft de i;1·aag: \Vaarom loeit uog altijd die overvolle waehtli;sten voor reeds uitpuilende huizen? 
,vaarom toch die animo voor de welverzorgde oude dag in de zo kleine instituten? Slot
antwoord kan zi/n: Z.if m<>eten 1ccl want er is voor een eno1'm 71e1·centage vcm cle ouclel'<m, 
geen altenwt'ief. En daaraan kan wo1'llen toegevoegd: Dat is. voo,· een niet onbelangrijk deel de 
sd11Lld van de architekten. 
Zij tekenen nog altifcl de mo11strneuze tehuizen, bouwen nog altijd monumenten voor 
bejaa rel enzorg. 
Zij verstaan te weinig van hun aandeel in de opbouw van de maatschappij van morgen. 
Z.ij de11ke1t 110g maar al te vaak: 'Men neme .. .' en gaan dan volgens liet eeuwenoude recept 
rnn de zelf-kaas-makende boer te werk om een bejaardenoord te bouwen. 
Zij denken vrijwel nooit: '\.Vat zouden we op die plaats mèèr kunnen doen', of 'Ik zet nooit 

, 1 · ' meer zon c 111g neer. 
Zelfs in kleine laaghouwrlor11en bo11wcm zii l1tt11. vijf of meer verdiepingen hoge bedenksels 
c11 ::::etten 011de landbouwers boven in. 
Zij biedrn lrnn opdmchtgevers praktisch nooit een alternatieve woonvorm aan, waardoor 
voor de ouderen in de pmktijk geen sprake is van keuzevrijheid. 
Het verloren gaan can een stuk doodgewoon dagelijks leven voor veel bejaarden in een 
verzorgi11gsteli11is zou een reden moetr-:n zijn voor het ministerie van Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening om zich af te vragen of in het algemeen de verzorgingstehuizen niet te 
vaak voor cle verkeerde mensen worden gebouwd e11 ingericht: namelijk voor die me11sen die 
het helemaal niet nodig hebben dagelijks verzorgd te worden. Of er niet veel meer aandacht 
moet worden gegeven aan aangepaste - en specifieke bejaardemvoningen, al dan niet onder de 
invloedssfeer van een dienstencentrnm. . 

-33-



Bij de bejaarden (65 jaar en ouder) is een onderverde

ling tot stand te brengen, die gedeeltelijk gebaseerd 

is op onderzoek. 

Deze onderverdeling is als volgt: 

a) 60% ka:1. zich handhaven in de woonsituatie die v66r 

het 6 5e leven.sjaar bestond. 

b) 20% zou mo-eten ·,rnnen in een aangepaste woning in 

de wijk, al dan :2iet met hulp van het open bejaarden-

werk. 

c) 10% zou moeten wonen in een serviceflat of wooncen

trum, waar enige hulp va:'.lai t de institutie en enige 

hulp vanuit het open bej a':l.rdenwark geboden 'NOrd t. 

d) 7{o behoeft verzorging in het verzorgingstehuis. 

e) 3% behoeft verpleging in verpleegtehuizen voor so

matisch zieken en psychisch gestoorden. 
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VOORWOORD 

De firma Zoontjens Beton BV wil op de markt komen met een 

betontegel voor verhoogde vloeren. Na experimenteren ztn 

zij gekomen tot een stalenF verzinkte, geponste en gepro

fileerde bak gevuld met beton, om zo: 

- de maatnauwkeurigheid te verbeteren, 

- het gewicht te verlagen (60 kg/m 3). 

Aangezien, z~ problemen ondervonden met betrekking tot de 

hechting tussen beton en staal, is contact opgenomen met 

de TE te Eindhoven. Met het doel'door middel van onderzoek 

na te gaan: 

- hoe de samenwerking tussen beton en staal 

verbeterd kan worden, zodanig dat deze 

monolithisch samenwerken, 

- welke van de mogel~ke preparaturen geschikt 

ZDn om toegepast te worden, gelet op de ge

stelde eisen. 

De werkzaamheden hebben nogal vertraging ondervonden, 

omdat het niet altijd eenvoudig was de wensen van de 

firma Zoontjens Beton BV af te stemmen op de doelen 

van de afstudeerwerkzaamheden. 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDING 

In eerste instantie is onderzoek verricht op verschillende 

preparaturen, te weten: 

- beton variaties in mengselsamenstelling ter verge

lDking van de invloed op de mechanische 

eigenschappen. 

- hechtlaag: een (tussen) laag tussen beton en staal ter 

vergelDking van de invloed op de hechtsterk

tes. 

Het uiteindelDke doel van het onderzoek is aanbevelingen 

te doen ten aan~ien van het produceren van een tegel. 

Deze bestaat uit een stalen bak gevuld met beton, waarbij 

beton en staal monolithisch samenwerken. Om dit doel te 

bereiken is het onderzoek alsvolgt gefaseerd: 

Inventa±isa tie van de gegevens, werkw~izen en aanwezige 

problemen b:i.i de firma Zoontjens Beton BV. 

Door middel van literatuur-onderzoek zDn de mogel~ke 

oorzaken, die aanleiding geven tot scheurvorming en/of 

verbreken van de hechting beton en staal geanalyseerd. 

Op basis van de probleemanalyse is een proevenschema 

opgesteld met het doel de interactie beton en staal in 

afhankelDkheid van een aantal variabelen te onderzoeken: 

• Betonmengselsamenstellingen (toevoeging van 

een plastificeerder en/of vervanging van een 

deel van het cement door vliegas) • 

• Verhardingst~d bD discrete relatie~e vochtig

heid (R.V.) • 

• Drogen tot vochtgehalte nul procent • 

• Hechtlaag aan te brengen. 

Uit het genoemde proevenschema z~n die combinaties ge~ 

kozen, die redel~ke resultaten met betrekking tot de 

buigsterktes opleverden. Hieraan is door middel van een 



nieuw proevenschema een aantal nieuwe parameters onder

zocht, te weten 

• Watergehalte, 

• Cementgehalte, 

• Invloed hardingstijd (in relatie tot de vochtig

heid van de proefstukken), 

• Staalplaatdikte. 

Op basis van de verkregen proefresultaten is met een bepaald 

betarunèngsel onderzoek verricht naar de toepasbaarheid 

in afhankelijkheid van de variabelen: 

• Hardingstijd 

• Proefuitvoering (puntlast en ltjnlast). 

Alvorens hiermee te starten is eerst het produktie

proces nader bekeken en door experimenteren verbeterd. 

Tevens ztjn ook tegels beproefd van een geleverde partij 

ter vergeltjking van de uit het onderzoek verkregen re

sultaten. 

Vanuit de hieruit verkregen resultaten is het produktie

proces geöptimaliseerd, waarbtj vooral van belang waren: 

• De verdichting van het betonmengsel • 

• Vlakheid van het bovenoppervlak van de tegel 

(beton) • 

• Vervorming van de stalen bak • 

• De dichtheid van het hechtvlak beton/staal. 

Uit het totaal van de verkregen resultaten zijn conclusies 

(aanbevelingen) gekomen voor verder onderzoek. 
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HOOFDSTUK 2 

INVENTARISATIE VAN DE AANWEZIGE PRAKTIJKGEGEVENS EN 

PROBLEMEN 

Bij de eerste praktijk proeven bij de Firma Zoontjens Beton 

BV traden problemen op met betrekking tot de hechting 

tussen beton en stalen bak. Na verloop van 14 dagen lie~l 

ten beton en bak los. Bij deze praktijk proeven is gebruik 

gemaakt van de betonmengselsamenstellingen, zoals ver

meldt in Tabel 2.1. 

De gegevens van de betonmengselsamenstellingen in de 

kolom "Mengsels 1" vermeld zijn schattingen. 

Tabel 2.1 

PREPARATUREN FIRMA ZOONTJENS BETON BV 

Beton Mengsels 1 Mengsel 2 1 Mengsel 

watergehalte 1/m 3 230 

cementgehalte kg/m 3 340 / 370-

1 
370 

1 
... 350. -

w/c-factor 0,1 / 0,6 0,62 o,66 

nominale korrel mm 8 

korrelgraderingsgebied AB volgens Neli 3861 

fijngehalte kleiner dan volgens NEN ,3861 

verdichting getrild op triltafel 

dikte variërend van 12,5 / 32,0 mm 

Hechtlaag (produkt) geen Latex 

stalen bak zendsimir verzinkt 

dikte mm 0,5 

bak voor reinigen vol olie 

reinigingsmiddel strizocleaner en water 

Bewaarcondities en T~den 

R.V. vanaf storten % 40 / 70 

temperatuur oc 18 / 26 

hardingstijd dagen meer dan 28 

Resultaten (-) = afwezig en (+) = aanwezig 

hechting randen dagen (-) na+ 2 (+) 
hechting bodem dagen (-) na± 14 (+) 
hechting hoeken dagen (-) na± 2 (-) na± 14 

J 

(+) 

scheuren bovenvlak (+) soms (+) (-) 

3 

Uit de resultaten bllikt dat het proefstuk "Mengsel 3" met 

betrekking tot de hechting voldeed aan de gestelde eisen. 
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Dit proefstuk verschilt van de vorige proefstukken in: 

1. cementgehalte; 

2. w/c-factor; 

beide ten opzichte van de "Mengsels 1" en het "Mengsel 2"; 

3. toepassing van een hechtlaag; 

dit ten opzichte van de "Mengsels 1". 

Het geringe aantal en de onnauwkeurigheid van deze meet

gegevens geeft aanleiding om de interactie beton/staal 

systematischer te onderzoeken. 
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HOOFDSTUK 3 

THEORETISCHE ACHTERGRONDEN 

3.1 De mogelUke oorzaken van onthechting 

(zonder uitwendige belastingen) 

De mogelijke oorzaken, waardoor beton en staal uiteindeltk 

geen of nauwelijks hechting vertonen, kunnen z~in: 

1. tussen beton en staal vindt geen hechting plaats; 

2. ten gevolge van relatieve vormveranderingen (vormver

anderingsverschillen en/of belemmering van vormveran~e:· 

deringen) ontstaan spanningen: 

a. op het hechtvlak beton/staal,waardoor de hechting 

verbroken kan worden; 

b. in de beton, waardoor scheurvorming in het beton 

kan optreden; 

(c. in het staal, die geen aanleiding tot verbreking 

van de hechting z~n). 

De relatieve vormveranderingen en de daarmee gepaard gaan

de spanningen kunnen worden veroorzaakt door: 

1. temperatuursvervormingen; 

2. krimp ten gevolge van de hydratatie van beton 

(contractie); 

3. vervormingen van beton ten gevolge van de vochthuis

houding van beton (hygrische krimp); 

4. krimp ten gevolge van carbonatatie. 

De spanningen ten gevolge van de thermische krimp respec

tievelijk uitzetting z~n in de combinatie beton/staal ge

ring. De thermische uitzettingscoëfficiënt van staal is 
-6 0 -1 -6 0 -1 

circa 12 x 10 C , die van beton is 10 à 14 x 10 C 

, zodat de vervormingen ten opzichte van elkaar gering 

zijn. (Lit.1 en Lit.2) 

De krimp ten geyolge van de hydratatie van beton is te 

verwaarlozen (Li t. 3). De volumevermindering die b\j de 
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hydratatie optreedt uit zich niet zozeer in een verklei

ning van het volume, maar in een toename van de porosi~ 

teit. Alleen bD een erg hoog cementgehalte kan deze krimp 

oplopen tot meetbare waarden. (Lit.3) 

De hygrische krimp is te verdelen in reversibele en irre

versibele krimp. Bij herhaald drogen en bevochtigen van 

beton neemt de irreversibele krimp toe. De irreversibele 

en reversibele krimp vormen samen de zogenaamde 1e krimp. 

Onafhankelijk van de hygrische voorgeschiedenis tendeert 

de 1e krimp vrijwel altijd naar dezelfde eindwaarden. De 

reversibele krimp is circa 1,5 à 2 maal de irreversibele 

krimp. (Lit.1 en Lit.3) 

De irreversibele krimp is afhankelijk van het cementgehal

te. Door het drogen ontstaan scheuren in de cementhydra~ 

taten, die nog ongehydrateerde cementdeeltjes omhullen, 

waardoor deze met aanwezig water kunnen reageren.(Lit.3) 

De reversibele krimp wordt veroorzaakt door capillaire 

drukkrachten, die het gevolg Z\jn van de verdamping van 

water uit de capillairen. (Lit.3) 

Carbonatatie is het proces, waarbij koolzuur uit de lucht 

en aanwezig water reageren met vrDe calciumhydroxyden en 

/of hydratatieprodukten. Dit heeft tot gevolg dat de ir-

reversibele krimp in de t~d toeneemt (circa 1/3 ~h ) ygr.rev. 
en de reversibele krimp afneemt. Er dient echter opgemerkt 

te worden, dat carbonatatie een zeer traag verlopend pro

ces is en pas na jaren van enige invloed is. (Lit.4) 
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Bij betonmengsels, die in aanmerking komen voor de tegels 

kunnen waarden bereikt worden voor de krimp bU een rela

tieve vochtigheid (R.V.) van 50 % van 0,5 k 0,9 o/oo zie 

fig. 3.1 (het met een dikke lijn begrensde gebied). 

... --~--- --~-----

', -~--- 1- ,.,. ( 1. ~~ .N Cf. QS 
-------IVO 1t; 9eric !!!' ,rif m 

l] 
oe1onspec1t wcf•J" 

12 --·--1-

11 

1 

1,0 -·+ 
gebied ,on til,etonmer.gets 

0.9 ,n do pro k !IJk 
1 

! 
1 

os 

07 

06 

O,S 
1 wcf• 0,3

1 ., ()1. (--t 1 e 01 0 1 0. i 
< 01 -+ - ·r-· 'î 

1 

Ê 0.1 J 

"" 150 200 250 300 JSO ,oo ,so soo sso 600 650 700 

cemer.tget-,olte 1 ,n kg/mJ betonspec iel ------

fig. 3, 1 De relatie tussen krimp, cementgehalte en w/c-factor 

b~ prisma's 100 x 100 x 400 mm 3 , eerst 7 dagen in 

vochtig milieu bewaard en daarna in lucht met 50 % 
relatieve vochtigheid (R,V.) opgeslagen, 

Uit fig. 3.1 blijkt dat de krimp in eerste instantie 

afhankelijk is van het watergehalte van de beton/mortel: 

bU gelijk watergehalte is de grootte van de krimp vrijwel 

gelijk. Afhankelijk van de bewaaromstandigheid zal de 

krimp groter of kleiner zijn.(Lit.4). 
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Voor het verkrijgen van een globale indruk van de optre

dende spanningen zal de stalen bak gevuld met beton ge

schematiseerd worden tot een prismatisch betonbalkje met 

een staalplaatje aan de onderzijde van dezelfde afmetingen. 

Uitgaande van de bij de experimenten te gebruiken proef

stukken krijgen we het volgende model (fig. 3.2a/b). 

fig. b 

2Lo ----+---'---------+--------+ 

' 1 
1 

------,l 
1 
1 

1 
1 
1 

...J 
1 
1 
1 

1 

lb•ton 
1 

1stool 

1 

1 

f,-
1 
1 

1 

1 
1 
I"'" 
1 
1 

fig. 3.2 Krimp bij proefstuk zonder (a) en met (b) staalplaatje 

bij verwaarlozing van de kromming ten gevolge van 

momenten. 

De beton zal ten gevolge van drogen krimpen, maar het 

staalplaatje zal dit bij hechting belemmeren. Het gevolg 

is: dat het beton in zijn krimpvervorming wordt tegenge

werkt door het staalplaatje en dat het staalplaatje om

gekeerd vervormt ten gevolge van de hechtende beton. Ten 

gevolge van deze vormveranderingen zullen normaalspannin

gen ontstaan in het beton en het staal, maar ook schuif

spanningen in het hechtvlak beton/staal (en in de beton). 

(Lit.2, 5) 
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fig. a 

d 

f'19.b 

, •. C 

'•9 d 

;;L 

1 

1 +F 

t,o r 

fig. 3. 3 

tJ'D d2D C}1B tt.!211 

,j .1 
1 

b d 1 

~ 

t:taal 

F 

lF JF 

------2f 2F 

© ,J2t) (l1D 
,._[.._f...._ 

(ffi 00 [) 4r 
1 

Ft 
F"'7 

... ·-Ï> - •-
Fx lF 

-2F L 1F 

~ ~ic ... -- - . ~ .. 
SF 

,.._ 6F- ~ ~ 

Ll 
Schematisering van het krachtverloop in het hechtvlak tussen beton en staal. 

a. Schematisering van het hechtvlak tussen beton en staal. 

b/d. Krachten die ontstaan bij afzonderlijk krimpen van de gebieden 1, 2, 3. 

e. Krachten die ontstaan b~j gelijkt\jdig krimpen van de gebieden 1, 2, 3. 

f. Resulterende schuifspanningsverloop in het hechtvlak. 
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Om enig inzicht te kr~gen in het krachtenspel ten gevol

ge van de krimp zullen we (fig. 3.3): 

1. het hechtvlak vervangen door aan de boven- en onder

kant ingeklemde kolommetjes van gelijke st~fheid; 

2. de beton vervangen door onvervormbare in te korten 

liggertjes; 

3. het staalplaatje vervangen door een onvervormbare 

ligger. 

Uit fig. 3.3 volgt: 

1. De som van de betontrekspanningen is gel~k aan de som 

van de staaldrukspanningen in iedere doorsnede; 

2. De schuifspanningen nemen naar het midden toe af, ter

wijl de schuifkracht toeneemt; 

3. Wordt de schuifsterkte in het hechtvlak overschreden, 

dan zal de hechting tussen beton en staal verbroken 

worden~ beginnende vanaf de randen; 

4~ Wordt echter de betonschuifsterkte eerder overschreden 

dan, zal de beton in het hechtvlak scheuren; 

5. Wordt echter de betontreksterkte overschreden, dan 

zullen vertikale scheuren ontstaan. 

Het gevolg van 3 en/of 4 en/of 5 is, dat alle spanningen 

afnemen.(Lit.1, 2, 5, 7). 

De maximale invloed van het staal is slechts aanwezig als 

geen onthechting of scheurvorming plaats vindt. Het al of 

niet goed hechten van beton aan staal zal een duidelDke 

invloed hebben op het bezwDkgedrag bij belasten. 

-13-



3.2 Het bezwtjkgedrag 

Voor het verkrijgen van een globale indruk van het bezwi.ik

gedrag van een stalen bak gevuld met beton, is deze ge

schematiseerd tot een prismatisch betonbalkje met een 

staalplaatje van dezelfde dikte aan de onderzUde. Als we 

aannemen dat het staal niet loslaat, dan kan bezw~ken on

treden ten gevolge van dwarskracht of moment. Of dwars

krachtbreuk of momentbreuk optreedt, is in belangr~ke 

mate afhankelijk van de dwarskrachtslankheid (AT= a/h 

iHi fig. 3.4) .(Li t. 6). 

F 2T 

h 

T T 

fig. 3.4 

B'ij vaarden van: AT < 1 treedt dwarskrachtbreuk op, 

ÀT) 2 treedt momentbreuk op, 

1 < ).T < 2 zal één van beide de overhand 

hebben. 

Voor het uit de tegels gesneden balkje is \T > 2 en be

paalt momentbreuk het bezwijkgedrag. De bij de experimenten 

gebruikte proefstukken daarentegen hebben om pragmatische 

redenen afmetingen van 40 x 40 x 160 mm 3 met een waarde 

voor>.T = 1,25 , wat als gevolg heeft dat bezwliken zal 

optreden door dwarskracht of moment. 
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3.2.1 Dwarskrachtbreuk 

In het geval bezwijken optreedt ten gevolge van dwars

krachtbreuk, kunnen we de bezwijkbelasting berekenen met 

de betrekking (Lit.6): 

met -C. = 0,5 fbm 

waarin: FT is de bezwijkbelasting bij dwarskrachtbreuk 

in N; 
T is de dwarskracht in N; 

-c is de schuifspanning in N/mm 
2 

; 

b is de breedte van de betondoorsnede in mm; 

h is de hoogte van de betondoorsnede in mm; 

fbm is de gemiddelde treksterkte van beton in 

N/mm 2 (Lit.8). 

Aangezien te verwachten valt, dat de te onderzoeken beton

sterktes laag zijn, hebben we voor de 3 laagste kwaliteiten 

·:uit NEN 3861 ( 197 4) de bijbehorende bezwijkbelastingen 

berekend (Tabel 3.5). 

Tabel 3.5 Bezwijkbelastingen bij dwarskracht voor 3 betonkwaliteiten 

van een prismatisch balkje (b x h = 40 x 40 mm 2) met 

staalplaatje aan de onderzijde van verschillende doorsnede 

(A is 20 of 3~ mm2) in vergelijking met proefstukken zon-
a 2 

der staalplaatje (Aa= 0 mm). 

fbm F;1}Aa=0) FT(Aa=20) FT(Aa=32) 

N/m;;; 2 · kif . kN ·, kif 

B12,5 -4·~0 1, 7 6,4 6,4 

B17 ,5 5,0 2,1 8,0 8,0 

B22,5 6,o 2,6 9,6 9,6 

Fu is de bezwijkkracht bij momentbreuk. 
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... 

3.2.2. Komentbreuk 

In het gevaL,momentbreuk optreedt, kunnen we onder de 

aanname, dat het staalplaatje niet loslaat ten gevolge 

van doorbuiging, het M - ( verloop (fig. 3.7) op dezelf-

de w~ze berekenen als bi,i een gewapende betonbalk. 

Het bezw~ken verloopt dan in 3 fases, te weten (lit.9): 

( fig. 

( fig. 

(fig. 

3.6a) de fase tot het scheurmoment (Ms); 

3.6b) de fase tot het vloeimoment (Me); 

3.6ç) de fase tot het breukmoment (Mu)• 

fig. 3.6a t/m c Betondoorsnede met vervormings

en spanningsdiagrammen 

fig. 3.7 Het bij fig. 3.6a t/m c behorende 

M - { diagram 
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Aangezien de bezwDkbelasting in ons onderzoek de belang

rijkste grootheid is, bekijken we alleen het breukmoment. 

Het breukmoment kan goed benaderd worden met behulp van 

de vuistregel•(Lit.6): 

waarin: 

M = A .f .z m a a met z = ca. 0,9.h (0,85 à 0,95.h) 

M 
\tl 

A 
a 

f 
a 

z 

is het breukmoment in Nmm; 

is het oppervlak van de staalplaatdoorsnede 
2 

in mm; 
2 is de staalvloeispanning in N/mm; 

is de arm van het koppel krachten in mm; 

h is de hoogte van de betonbalk in mm. 

De bijbehorende bezwijkbelasting kan berekend worden met 

behulp van de formule (Lit.11): 

F = 4.M /1 
\t\ U 0 

waarin: F 14'1 is de bezwijkbelasting ln:$:--bali.erèi}de bij Mlb; 

1 is de afstand tussen de oplegpunten in mm. 
0 

Gaan we uit van de gemiddelde waarde voor de staalvloei

spanning van de laagste staalkwaliteit, te weten 260 

N/mm
2 

dan heeft dat de in de Tabel 3.8 weergegeven resul

taten tot gevolg. 

Tabel 3.8 Bezwijkbelastineen bij het breukmoment (l
0 

= 100 mm) van 
2 

B12,5 

B17, 5 

B17,5 

een prismatisch balkje (b x h = 40 x 40 mm) met een 

staalplaatje aan de onderzijde van verschillende doorsnede 

(A is 20 of 32 mm 2) in ver1;eliiking met een prismatisch a . . 

balkje zonder staalplaatje (F...,_ mat Ml'\= fbm" 17.h2j6). ' 

fbm F.,._ F._(Aa=20) F
1
/Aa=32) 

N_/mm 
2 kN kN kN 

4,0 1,7 7,5 ±0,4 12,0 j:0,7 

5,0 2, 1 7,5 ±0,4 1 2, 0 j:O, 7 

6,o 2,6 7,5 ±0,4 12,0 j:0,7 
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HOOFDSTUK 4 

PROEVENSCHEMA'S 

4.1 Proevenschema 1 

Het hoofddoel van proevenschema 1 (Tabel 4.1) is om te 

onderzoeken welke preparatuur het meest geschikt lijkt om 

toé te passen in een beton staalplaat combinatie. 

Van de betonsamenstelling is de korrelgradering van alle 

monsters gelijk gehouden ( zie in Tabel 4. 1 01-01), terw\il 

b~t bindmiddel alleen wat zijn samenstelling aangaat geva

rieerd.is, te weten pcA of pcA en vliegas. Het bindmid

delgehalte is minimaal gehouden, te weten 340 kg/m 3 bij 

een nominale korrel van 8 mm (NEN 3861) om de krimp zo 

klein mogelijk te houden. Voor pcA is gekozen, omdat het 

een lagere krimp tot gevolg heeft en veel goedkoper is 

dan pcB en pcC. De enige reden voor de vervanging van pcA 

door vliegas was een economische. Gekozen is voor vliegas 

EFA-füller, en wel voor 40 % van het bindmiddelgehalte 

(kg/m3), omdat de 28 dagen sterkte hiervan volgens speci

ficatie gelijk zou zijn aan de 28 dagen sterkte van een 

mengsel met zuivere pcA. (ir-ot 28 dagen ls dè sterkte·-'· 

kleiner en na 28 d&gE\n is. de sterkte groter dan varr_ een,., 

mengsel-met zuivere pcA). De w/c-factor is gevarieerd om 

van alle mengsels een ongeveer gelijke consistentie te 

verkrijgen, namel~k plastisch. In dit proevenschema is als 

parameter een plastificeerder (VN pl WS van Meerbos) 

en wel 6,3 % van het bindmiddelgehalte (kg/m3) geïntrodu

deerd, het volgens opgave van de leverancier maximaal 

toelaatbare. Bij gebruik van deze plastificeerder ontstaan 

bij gelijke consistentie hogere sterktes en kleinere krimp

waarden. Wat van invloed is op de hechting staal aan 

beton. De consistentie van de mengsels is zoveel mogelijk 

gel~k gehouden en is gecontroleerd door middel van een 

zetmaat. Hierbij is in verband met de toepassing een plas

tésche consistentie gekozen. füj de. varia tie in de ver-
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Tabel 9.4 Meetreeultaten-proevenschema 3 

Coderingen Tu.I.X Tn.Z.XI 

• 31 1L 141 281 8 lJ11 . 
Gewicht kg 0,4 20,7 0,4 20, 1 

Vlakheid bove,,vlak mm 2 2,5 0,5 1,0 

Vervorming ondervlak mm 2 3,0 o,s 1,!) 

L!Jnlaet (FL) F kN 0,5 4, 7 5 6,5 6, 75 7 ''J 1 '5 11, 7 5 - V 

F kN 0,5 9,5 1 o, 5 11,0 12,0 1, 7 5 13,75 u 

Puntlast (Fp) r' kN 0,25 5,25 5,?5 5, 15 o, 7 5 7, 5 
V 

F kN o, 75 5,5 6,o 6,5 o, 75 1o,75 
u 

He,hting randen hechting aanwezig bij alle tegels iciem 

hoeken geen hechting aanwezig b(i alle te1:e l s idem 

boctem plaa tne 1 ijk geen hechtint~ aanwezip; (30 o!,) ( ~5 o/,) 

Scheuren bovenvlak Geen scheuren waar,;enomen b(i alle teg<>l s ictem 

Hechtvlak De hechtvlakken zi,\n t.o.v. elkaar v r(1wel ZP+-:r wisselend 
.. 

mati,:/veel 
. - -

gel ~ik, echter ] lH't1 t l•l ,t7.t'rt redelUk. 

:-ec'.'".:i r:i: r;o:i.:r:.e:.. vr''wel alle tegels hechting -:1;: vr:·we: a:le 

t.::-. r-:e: s }~e C ! ..,_ ::._ .,,..,;:: 

:l-etor: ve--::.-w::,., ereL ui r, ".!e ?~latie!' ~'?nvoudit: b\' enkele tegels is oei za.am me• 

s tP.l<?:1 è ~r. ·7'~n -..a.~.er :.od iP- r.arrer er. ~,e:..tel 



dichtingstijd zUn relatief korte verdichtingstijden gebruikt 

, dit om produktie-technische redenen (produktie-snelheid). 

De mate van verdichting bij een drietal tijden is geanaly

seerd en op grond hiervan is bij het tweede proevenschema 

(Tabel 4.2) een vaste trillingstijd gekozen. 

Het staal (Zendsimir verzinkt) is in dikte niet gevari

eerd in dit proevenschema. Het staal is niet ontvet in 

die gevallen waar een hechtmiddel is gebruikt, terwijl in 

de monsters waarbij geen hechtmiddel is toegepast het 

staal intensief ontvet is. Redenen voor deze variaties 

zDn economische: in het geval dat een hechtmiddel goede 

eindresultaten zou geven zonder ontvetten van het staal 

zou een produktie-handeling overgeslagen kunnen worden. 

Als hechtmiddel zijn gebruikt Stricodur en Haftemulsie. 

Stricodur is een produkt op basis van acrylaten en 

Haftemulsie is een weekmakervrije dispersie uit gevu.lcani

seerde Butadieen-Styreen-Latex. 

B~ de bewaarcondities is de drogingstijd gevarieerd. Dit 

is de tijd die het natte proefstuk aan drogingscondities 

is blootgesteld, totdat het proefstuk beproefd wordt. De 

drogingscondities: vacuüm drogen 10 kPa (0,1 atm.) bij 

100 °c, dit omdat de proefstukken zo in korte tijd tot 

vochtgehalte nul gedroogd konden worden. Het doel hiervan 

is de invloed van de drogingskrimp op de aanhechting 

beton en staal te onderzoeken. De hardingstijd is variabel 

gekozen, te weten 7, 14, 28, en meer dan 28 dagen, om de 

ontwikkeling in sterktes te onderzoeken. 

Om pragmatische redenen is gekozen voor prismatische 

proefstukken van 40 x 40 x 160 mm3 in verband met de 

aan~ezigheid van standaardmallen en zo van gestandari-
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seerde proefopstellingen gebruik te maken. 

Bij alle proefstukken met staalplaatjes is de hechtlengte 

gemeten. De krimp is gemeten om de relatie te onderzoeken 

tussen de mate van krimp en de optredende sterkte. De 

krimpmeting is alleen verricht bij de proefstukken, die 

gedroogd zijn. De buigproef is uitgevoerd om de totale 

samenwerking te beoordelen, vandaar dat het noodzakel~k 

was om proefstukken met en zonder staalplaatje te beproe

ven. De splijtproef en drukproef z~jn uitgevoerd op de 

fj~oefstukken zonder staalplaatje om van de verschillende 

betonmengsels de verschillen in betonkwaliteit te onder

zoeken. Na 7 dagen hardingstijd is alsnog besloten ook de 

splijtproef uit te voeren op proefstukken met staalplaatjes. 

Bij de proeven (06) is met x de meting aangegeven op een 

proefstuk. Alle gegevens boven de x vermeld hebben betrek

king op het proefstuk. 
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4.2 Proevenschema 2 

Het hoofddoel van proevenschema 2 (Tabel 4.2) is om te 

onderzoeken in welke mate de uit preevenschema 1 gekozen 

preparaturen geöptimaliseerd kunnen worden. Op grond van 

de conclusies van proevenschema 1 (Hfd. 7.1) voortvloei

end uit de meetresultaten van proevenschema 1 (Hfd. 6.1) 

is proevenschema 2 opgezet. 

Wat betreft het cementgehalte zijn variaties aangebracht 

om de minimale waarde (340 kg/m3) heen: 310, 340, 370 
kg/m 3• ~fat betreft het watergehalte zijn ook minder ver

werkbare betonrnengsels bekeken op hun bruikbaarheid, aan

gezien bij geringer watergehalte minder drogingskrimp op

treedt en derhalve kleinere schuifspanningen in het hecht

vlak te verwachten zijn. 

Op grond van de theorie (Hfd. 2.2) is te verwachten dat 

vermindering van de staaldikte lagere buigsterktes zal 

geven. Vandaar dat onderzocht is inhoeverre de staalplaat

dikte van invloed is op de buigsterktes. Een dunnere 

staalplaat heeft een sterk kosten verlagend aspect. 

Omdat op grond van de meetresultaten van proevenschema 1 

gebleken is, dat het hechtmiddel Stricodur een verbete

ring in resultaat geeft, is deze nader onderzocht. 

Alle metingen~zijn uitgevoerd na 7 dagen hardingstijd, om

dat we hebben geconstateerd dat de buigbezwijkbelasting 

van de proefstukken met staalplaatje na 7 dagen weinig 

toenam. Alle proefstukken zijn op dezelfde wijze als bij 

proevenschema 1 : v66r beproeving vacuüm-gedroogd 

(10 kPa en 100 °c). 
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De betonkwaliteit is gecontroleerd op proefstukken met 

aanzienltjk grotere afmetingen namelijk 100 x 100 x 500 mm 3• 

Deze proefstukken zijn meer dan 28 dagen onder water 

bewaard en toen beproefd., 
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HOOFDSTUK 5 

MEETMETEODEN OP DE PROEFSTUKKEN MET DE Aff,".ETINGEK 
2 

40 X 40 X 160 mm 

5.1 Buigbeproeving 

Buigbelastingsproeven zUn uitgevoerd op een buigbank met 

pendelmanometer. De buigbank heeft een maximaal belas

tingsbereik van 20 kN en meetbereiken van 1, 2, 10, 20 kN 

met een meetnauwkeurigheid van 0,5 %. De proefopstelling 

en -uitvoering voldoen aan de eisen volgens NEN 3072. 

Als belastingssnelheid is gekozen een krachtstoename van 

45 N/s tot bezwUken. Om het bezwUkgedrag nader te kunnen 

bestuderen is de doorbuiging met behulp van twee ver~ 

plaatsingsopnemers (fig. 5.1) gemeten en het gemiddelde 

' 

, ....... 
..,..r1e1 

,. 1111, ......... 

fig. 5.1 Z~aanzicht buigbeproevingsopstelling, waarin 

aangegeven de elektrische verplaatsincsopnemers 

voor de doorb,1i~ing 

geregistreerd op een recorder, en de kracht met behulp 

van een verplaatsingsopnerner verbonden aan de pendel van 

de pendelmanometer (fig. 5.2). De recorder registreert 

zodoende de kracht eentinue als functie van de door

buiging. 
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elektrische 
verplaatsings
opnemer 

kabel naar 
recorde'"'r,-------

proefstuk 
met 
staa:.plaatje 

vast€ rol 

steun blok 

0 
pendel 

pendelmanometer
wjjzer. 

draaibare rol 

1. messing 
u-profiel 

1 0 mm...__ ____ -+ 1p mm 

-♦--

1 

-1----·-----

I 

100 mm ---------, 
160 mm L 

fig. 5.2 Voo~aa~zicht tuic~eproevingsopstelling, waarin de elektrisc~e 

verplaatsin~sopne~er voor de krac~tmeting is aangegeven 

Uit de buigproefbezw~kbelasting kan voor de proefstukken 

zonder staalplaatje de buigtreksterkte berekend worden 

met behulp van de formulesftI,1t.12): 

fB 
= Mu.6/(b.h 2) FB.l /4 .b en M u U 0 

waarin: B is de buigtreksterkte in N/mm 
2 

fb 
. 
' 

M is het bezwijkmoment in Nmm; 
u 

b is de breedte van de betondoorsnede in mm; 

h is de hoogte van de betondoorsnede in mm· ' 
FB is de be zwi.ikbe las ting in N; u 
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1 is de afstand tussen de oplegpunten in mm. 
0 

Voor de proefstukken met b x~h; 40 x 40\mm2 en 1 = 106 
0 

mm krUgen we de betrekking volgens NEN 3072: 

Na de buigbeproeving is het proefstuk in twee helften 

gedeeld. Op de ene helft is de drukproef uitgevoerd en 

op de andere helft is de spl~tproef uitgevoerd. 
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5.2 Drukbeproeving 

Drukbelastingsproeven ztjn uitgevoerd op een drukbank met 

een maximaal belastingsbereik van 200 kN en met de meet

bereiken 20, 60, 200 kN met een meetnauwkeurigheid van 

0,5 %. De proefopstelling en proefuitvoering voldoen aan 

de eisen gesteld in NEN 3072. Als belastingssnelheid is 

gekozen een spanningstoename van 17 N/mm2s, tot het 

proefstuk bezw~kt (fig. 5.3) 

pr~fstuk 

40mm 

fig. Y-'J Princ-i:pe <1petelling druketerktebeproeving 

Uit de drukproefbezwDkbelasting kan voor de proefstukken 

de druksterkte berekend worden met behulp van de formule: 

waarin: 
2 

is de betondruksterkte in N/mm; 

is de drukproefbezw~kbelasting in N; 

is het oppervlak van de drukplaten in mm2 

Voor de proefstukken met b x h = 40 x 40 mm
2 

en dezelfde 
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àfmetiugPn voor de drukplaten kri,igen we de betrekking: 

-29-



5.3 Splijtbeproeving 

De splijtbelastingsproeven zijn op dezelfde bank uitgevoerd 

als de drukbelastingsproeven. Als belastingssnelheid is 

gekozen een spanningstoename van 0,2 N/mm2s, tot het 

proefstuk bezwljkt (fig. 5,5) 

r-,----~-i 

1 1 

1 1 

Uit de splijtproefbezwijkbelasting kan voor de proefstukken 

de splijttreksterkte berekend worden met behulp van de 

formule: 

waarin: fs is de splijttreksterkte in N/mm 2 . 
b t 

0,64 is een constante; 
FS is de splijtproefbezwijkbelasting in N; 

u 
b.h is het oppervlak van de proefstukdoorsnede 

in mm. 

-30-



Voor de proefstukken met b x h 

betrekking: 

2 = 40 x 40 mm krtgen we de 



5.4 Krimprnetingen 

In fig. 5.5 is aangegeven waar de meetpuntjes zijn vast

geplakt In fig. a voor de proefstukken zonder staalplaat

je en in fig. b voor de proefstukken met staalplaatje. 

0 

100 mm 

c=-~-. -···~;] -'"'i' 
1 ~-- stool 

LJ 
- l 100mm 

1,,t:,oraan21cht .71Jacn;1cht 

fi~. J-5 PlaatsinR mPetpuntjes tPn behoeve van de krirnpmeti~R. 

De meetpuntjes zijn vastgeplakt met behulp van cyanobont

lijm. 

Iedere meting is in drievoud verricht met behulp van een 

afneembare rekmeter met meetklokje met een meethauwkeu~ig

heid van 0,001 mm (fig. 5.6). 

mtttpuntJe 

fig. J"-6 · Schema lcrimp meetopstelling. 
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Gemeten is het verschil ten opzichte van de oorspronkel~ke 

afstand tussen de meetpuntjes (fig. 5.5 en fig. 5,6). 
De specifieke vervorming kan berekend worden met behulp 

van de formule: 

waarin: 

~ 

~ = Al / 1 
0 

lis de specifieke vervorming; 

~lis het verschil tussen de oorspronkelijke 

afstand en de afstand na krimpen van de 

meetpuntjes in mm; 

1 is de oorspronkelijke afstand tussen de 
0 

meetpuntjes in mm. 

-33-



S.S Hechtlengte-metingen 

Met behulp van een schuifmaat is de afstand gemeten, 

waarover het staalplaatje heeft losgelaten. Per proefstuk 

ztn twee metingen verricht aan net voorvlak en ook aan 

het ac~tervlak (fig. 5.7). 
1 

L.. fi .. , .. 5)e 4.)aAYu~Y )i,c/,/,,., t"tl l ve,br"J.rt. ... 

V ~ lengte waoro"ve< ht'cht1ng verbroken 

: geen 

1

1 hechting ,J 
indices: r :: rechts 

v = voorvlak o = oc.htervlak 

/ 
!------~--------~-------~ Lp = Lengte proefstuk = mo:.omo\e hr-chtlengte 

Ltv 
1 

_v!_"__ + 
{ ~ 

1 0,5 Lp 

l 
v,v 

.; . 
1 

fig. 5-7. Schets ten behoeve van de berekening van de hPchtlenvte In 

Uit deze metingen is de hechtlengte in% als volgt bepaald: 

Lh = 100. L /½.Lp, 

met: 

waarin: 1
1 

is de gemiddelde hechtlengte in mm aan de 

linkerzijde ten opzichte van het midden; 

L is de gemiddelde hechtlengte in mm aan de r 
rechterzijde ten opzichte van het midden; 

L is de lengte van het proefstuk, die gelijk is 
p 

aan de maximale hechtlengte in mm. 
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HOOFDSTUK 6 

MS1:.:TP.ESUL'.1'ATEN 

In de meetresultaten-tabellen (Tabel 6.1 en Tabel 6.2) 

z~n de gemiddelde waarden en de daarbij behorende stan

daardafwijkingen (s) genoteerd. 

De proefstukken met staalplaatje, waarbij de hechtlengte 

0 % is voor drogen, zijn verw\jderd. 

Bij de krimp zijn bij de proefstukken met staalplaatje al

leen die waarden genomen, waarbij de hechtlengte 100 ~ 

is. 

Bij de buigbeproeving op proefstukken met staalplaatje 
B B B zijn naast de grootheden F en f ook de grootheden F en 
U U V 

fB ingevoerd (fig. 6.3). De grootheden fB en fB zijn voor 
V U V , 

de proefstukken met staalplaatje fictieve grootheden, 

die op dezelfde wijze berekend zijn als bij proefstukken 

zonder staalplaatje (Hfd 5.1). 

Î 

.doorbuiging 

fig. 6.3 Kracht-doorbuigings verloop 

Bij de splijtbeproeving en de drukbeproeving zijn de resul

taten verwijderd, als de proefuitvoering niet volgens de 

eisen vermeld in NEN 3702, verliep. 



Viet een lettercodering is aangegeven van hoeveel proef

stukken de desbetreffende meetresultaten verwijderd zijn: 

(a) meetresultaten van 

(b) meetresultaten van 

(c) meetresultaten van 

j proefstuk verwijderd; 

2 proefstukken verwijderd; 

3 proefstukken verwijderd. 
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HOOFDSTUK 7 

VERWERKING VAN DE MEETRESULTATEN 

Om de verwerking van de meetresultaten te vereenvoudi~en 

zullen we de meetresultaten per meting/beproeving van de 

verschillende preparaturen samenvoegen in onder andere 

tabellen en histogrammen. Iedere meting/beproeving of btj 

elkaar kerende metingen/beproevingen zullen vooraf gegaan 

worden door in het kort de verwachtingen weer te geven. 

Na de tabellen en histogrammen zal nagegaan worden, wat 

van de verwachtingen is uitgekomen. Indien niet dan zal 

getracht worden daar een-verklaring voor te geven. ~evens 

zullen ook andere waarnemingen vermeld worden. 

E~i de verwerking van de meetresultaten van proevenschema 

I zal in zoverre als mogeltjk in de tabellen ook de ver

dichtingsttjd (Vt in seconde) genoteerd worden behorende 

bij de verschillende betonpreparaturen. Het zal ons later 

duidelDk worden,waarom dat gedaan is. 

In alle tabellen is de eenheid van de waarden genoteerd 

in de linker bovenhoek. Btj de tabellen betrekking hebben

de op de meetresultaten van proevenschema I dus naast de 

verdichtingsttjd (Vt in seconde). 
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7.1 Verwerking van de meetresultaten van proevenschema I 

Op grond van de literatuur-gegevens (Hfd. 3.1) weten we, 

dat beton niet of nauwelijks zal krimpen voor drogen. In

dien de hechting tussen beton en staal tot stand komt 

zal voor drogen de hechting geheel intakt (Lh = 100 %) 
zijn. 

In Tabel 7.1.1 zijn alle proefstukken met staalplaatje 

verdeeld naar de hechtlengte (Lh in%) voor drogen. 

Tabel 7,1,1 

eenheid vt Lh in% voor drogen 
totaal 

sec aantal ~ 0 <~ < 60 < 80 <100 .100 aantal 

40 A 1 1 16 

20 B 4 1 13 

40 C 7 11 

50 D 9 9 

Uit Tabel 7.1.1 blijkt, dat: 

1. De hechting is vaak geheel verbroken (Lh = 0 %) of 

geheel intakt (Lh = 100 %); 

2. Bij de betonpreparaturen met vliegas (c en D) is bij 

circa 50 % van de proefstukken met staalplaatje de 

hechting tussen beton en staal geheel verbroken 

(Lh = 0 %); 

18 

18 

18 

18 

3. Bij de betonpreparatuur zonder vliegas en met een plas

teficeerder (B) is bij circa 25 % van de proefstukken 

met staalplaatje de hechting tussen beton en staal 

geheel verbroken (Lh = 0 %). 

Ten gevolge van drogen zal de beton krimpen en zullen 

onder andere schuifspanningen in het hechtvlak en in de 

beton ontstaan. Bij overschrijding van de schuifsterktes 
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zaL Ie hechtlengte afnemen (Lh ~ 100 ~). 

Bij geen van de proefstukken roet staalplaatje en zonder 

volledige hechting (Lh ! 100 %) tussen beton en staal is 

waargenomen, dat de hechtlengte ten gevolge van drogen 

verder afnam. 

In Tabel 7.1.2 zijn de proefstukken roet staalplaatje en 

volledige hechting (Lh = 100 %) voor drogen verdeeld naar 

de hechtlengte (Lh in%) na drogen. 

Tabel 7.1.2 

eenheid vt Lh in% na drogen 
totaal 

sec aantal • 0 ( 40 < 60 < 80 <100 =100 aantal 

40 A 9 9 
20 B 1 1 1 3 6 

40 C 8 '3 

30 D 1 1 2 3 7 

Uit Tabel 7.1.2 blijkt, dat: 

1. Bij betonpreparaturen met een plastificeerder en de 

laagste verdichtingstijden (Ben D) neemt bij circa 50 ~ 

van de proefstukken roet staalplaatje en volledige 

hechting voor drogen de hechtlengte ten gevolge van 

drogen af; 

2. Bij betonpreparaturen zonder plastificeerder en de 

hoogste verdichtingstijden ~A en C) daarintegen wordt 

geen afname van de hechtlengte waargenomen. 

Uit Tabel 7.1.1 en Tabel 7.1.2 is Tabel 7.1.3 samenge

steld. 

In Tabel 7.1.3 zijn de proefstukken met staalplaatje ver

deeld naar de hechtlengte (Lh in%) voor de buigbeproe

ving. 
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Tabel 7,1,3 

vt eenheid Lh in% voor de beigbeproeving 
totaal 

sec aantal = 0 ' 40 < 60 < eo (100 =100 aantal 

40 A 1 1 16 18 

20 B 4 2 1 t 10 18 

40 C 7 11 18 

30 D 9 1 1 2 5 18 

Uit Tabel 7.1.3 blDkt, dat: 

1. De proefstukken met staalplaatje van de betonprepara

turen met vliegas (c en D) of de k~rste verdichtings

tljden (Ben D) blljkbaar gevoelig zUn voor al de hande

lingen, die ermee verricht worden voor de buigbeproe

ving. 
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Uitgaande van fig. 3.1 kunnen we minimale krimpwaarden 

voor de proefstukken zonder staalplaatje verwachten van 

C,50 tot 0,90 0/00. Volgens d~ toelichting van proeven

schema 1 zal voor de krimpwaarden van de proefstukken 

zonder staalplaatje voor de verschillende betonprepara

turen moeten gelden: 

1. De krimp van betonpreparatuur A moet groter zijn dan 

van betonpreparatuur B; 

2. De krimp van betonpreparatuur C moet groter zi_jn dan 

van betonpreparatuur D. 

In Tabel 7.1.4 zijn van de verschillende betonpreparatu

ren vermeld de gemiddelde krimpwaarden en de bijbehorende 

standaardafwijkingen (s), waarin: 

ébk is de krimp van beton gemeten op de proefstukken 

zonder staalplaatje; 

tb 5 is de krimp van beton gemeten op proefstukken met 

staalplaatje en volledige hechting (Lh = 100 %) 
tussen beton en staal op 5 mm vanaf de onderkant van 

het staalplaatje; 

( is de verkorting van het staalplaatje als gevolg van 
av 

het krimpen van de beton. 

Tabel 7.1.4 

vt eenheid I II; III; IV 

sec o/oo t;bk s (b'j s E. av s 

40 A 0,27 0,02 0,12 0,04 0,01 0,02 

20 B o, 36 0,04 o, ,~ 0,03 o, 10 0,03 

40 C 0,28 0,03 o, 15 0,02 0,05 0,02 

30 D o, 31 0,03 o, 14 0,02 0,08 0,02 

Uit Tabel 7.1.4 blijkt bij proefstukken zonder staalplaatje 

(I), dat: 

1. De gemeten krimpwaarden zijn circa de helft van de te 

verwachten krimpwaarden: Inhoeverre deze discrepantie 
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te wijten is aan het versneld drogen is niet duidelijk; 

2. In tegenstelling tot de verwachtingen is: 

a. De krimp van betonpreparatuur A kleiner dan de 

krimp van betonpreparatuur B; 

b. De krimp van betonpreparatuur C klei.ner dan de 

krimp van betonpreparatuur D; 

3. Eet verschil in krimpwaarden tussen Ben Ais groter 

dan het verschil tussen Den C; 

Waarschijnlijk worden 2 én 3 veroorzaakt door de ver

schillen in verdichtingstijd; 

4. De krimp van betonpreparatuur Ais vrijwel gelijk aan 

de krimp van betonpreparatuur c. 
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1. Volgens de toelichting van proevenschema 1 verwachten we 

ten aanzien van de betonsterktes (f) van de verschillen

de preparaturen, dat moet gelden bij de hardingst~d: 

1 • 7 dagen (07) f(B) ')' f(A) > f(D) > r( c) ; 

2. 14 dagen ( 14) f(B) ~ f(A) > f(D) > r( c) ; 

3. 28 dagen ( 28) f(D) = r(B) '7 r(c) :;: f(A); 

4. meer dan 28 dagen 

en drogen (m+) f(D) ~ f(C) ') f(B) ? f( A) ; 

B~ alle hardingstijden geldt dus: 5. 
6. 

f(B) --;, f(A) en 

f(D) '7 f( C). 

2. Volgens de betontechnologie nemen de betonsterktes in de 

tijd toe. 

3. De buigtreksterkte (r!) en de splijttreksterkte (f~) geven 

beide een indicatie over de grote van de treksterkte (fb). 

We verwachten dus ten aanzien van de gemiddelde waarden, 

dat bij alle hardingstijden geldt r8 = fB bm bm • 

4. Volgens NEN 3861 bestaat de volgende betrekking tussen 

de gemiddelde betontreksterkte (fbm) en de gemiddelde 
1 

betondruksterkte (fbm): 

fbm = 1 + p.f~m (in N/mm
2
), met de constante p = 0,05. 



In Tabel 7.1.5 z~n vermeld van de proefstukken zonder 

staalplaatje (I) de gemiddelde betonsterktes namelijk 

de druksterkte (f~ ), de splijttreksterkte (f~m) en de 

buigtreksterkte ( f?m), en de gemiddelde standaardafw\ikin

gen ( s ) • 
m 

Tabel 7.1,5 

vt eenheid I 

N/mm 2 07 14 28 sec m+ s m 

40 A 45 51 55 58 1-
20 

fD 
B 40 47 ( 42) 63 3 

40 bm C 35 37 49 59 1 

30 D 35 ( 34) 46 62 1+ 

40 A 5,9 6,4 7,5 7,8 0,2 
20 

"s 
B 5,8 6, 1 7,1 8,7 0,7 

40 "bm C 5,1 5,4 7,1 7,9 0,2+ 

30 D 5,0 ( 4, 8) 7,5 (7, 2) 0,3 

40 A 6, 1 6,3 6,7 8,3 0,2 

20 
fB 

B 4,5 5,2 5,8 9,5 0,5 

40 bm C 4,7 5,5 5,7 8,3 o, 3-

30 D 4,7 5,3 5,6 8,5 0,3 

Uit Tabel 7.1.5 zijn de volgende resultaten gehaald: 

1. De waarden tussen haakjes bij de betonprèparaturen Ben 

D voldoen niet aan de eis, dat de betonsterktes in de 

tijd toenemen; 

2. De gemiddelde standaardafwijkingen van B (s (B)) z~n 
m 

hoog ten opzichte van sm(A), sm(C).en sm(D); 

3. Bekijken we de gemiddelde standaardafwijkingen (sm), dan 

ge 1 d t steeds : s ( A) ~ s ( C) / s ( D) ( s ( B) ; m ~ m ~ m m 
4. B heeft een sterkte-ontwikkeling, die tot en met 28 

dagen h•rdingstijd duidelijk niet aan de verwachtingen 

f(B) ) f(A) voldoet, namelijk volgens de meetresultaten 

geldt f(A) > f(B); 

5. D heeft een sterkte-ontwikkeling, die globaal gelijk is 
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aan de sterkte-ontwikkeling van C, echter volgens de 

verwachtingen moet steeds gelden f(D) > f(C). 

6. De sterkte-ontwikkeling van de betonpreparaturen met 

vliegas (C en D) blUven achter ten opzichte van de 

sterkte-ontwikkeling van betonpreparaturen zonder 

vliegas (A en B) tot en met 28 dagen hardingstUd op 

enkele uitzonderingen na bU B. 

7. De meetresultaten bU meer dan 28 dagen hardingstUd en 

drogen (m+) komen globaal overeen met de verwachtingen 

bij 28 dagen hardingstijd. 

8. Volgens de verwachtingen moet gelden f~m 

echter: 

a. Tot en met 14 dagen hardingstUd geldt voor de beton

preparaturen A, C en D r!m = + f~m; 

b. Bij 28 dagen hardingstijd geldt voor alle betonprepa

ra turen f:g- (< r8 ; 
bm bm 

c. Bij meer dan 28 dagen hardingstijd en drogen geldt 
B -.,. S 

voor alle betonpreparaturen fbm ~ fbm; 

9. Bepalen we het gemiddelde absolute verschil tussen 

f~m en f~m (4fbm), dan geldt (4fbm(A) = 0,4) ~ (Afbm(C) 

= o,6) ( (4fbm(D) = 0,9) < (6fbm(B) = 1,1); 

10. Bepalen we met behulp van de eerder vermelde betrekking 
' ) S ' D (fbm = 1 + p.fbm en p = 0,05 met fbm = fbm en fbm = fbm 

de gemiddelde constante (p) en de bUbehorende stan~ 
- :-i m 

daardafwijking (s), dan geldt p = 0,12 en s = 0,01; 
m 

waaruit volgt (p - 2.s = 2.p). 
m 
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Aangezien de sterktes b~ betonpreparatuur Been grote 

spreiding te zien· geeft, hebben we alsnog besloten een 

splijtbeproeving uit te voeren op de proefstukken met 

staalplaatje vanaf 14 dagen hardingstijd. 

In Tabel 7.1.6 zijn vermeld de gemiddelde splijttreksterktes 

(f~m) van de proefstukken zonder staalplaatje (I), met 

staalplaatje (II) en met hechtmiddel Stricodur (III) en 

Haftemulsie (IV), en de gemiddelde standaardafwijking (s ). m 

Tabel 7.1.6 

vt eenheid I I; II r;II;III;IV 

N/mm 
2 07 14 28 sec m+ s m 

40 A 5,9 6,4 7,6 8,3 0,3 
20 

fs 
B 5,8 6,1 7,3 e,4 0,9 

40 bm C 5,1 5,6 7,1 (7,1) 0,5-
30 D 5,0 5,1 7,2 7,6 0,5 

~it Tabel 7.1.6 zijn de volgende resultaten gehaald in ver

gelijking met de spl~ttreksterkte (f:m) uit Tabel 7.1.5: 
1. De gemiddelde standaardafwijking neemt bij alle beton

preparaturen toe; 

2. De gemiddelde splijttreksterktes(f:m) blijven nagenoe~ 

gelijk,alleen bij meer dan 28 dagen hardingstijd en dro

gen treden nogal veranderingen op. 
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In Histogram 7.1.7 zijn tuigbezwijkbelasting•n van proef

stukken met staalplaatje vergeleken met de minimale be

zv,ijkbelasting ten gevolge van dwarskracht (FT) of moment

breuk (FM) en met de maximale buigbelasting zonder staal

plaatje (Ful~ Bij deze vergelijking zijn alleen proefstukken 

bekeken met een hechtlengte groter dan 60 %. 

Uit Histogram 7.1.7 blijkt, dat: 

1. Dwarskrachtbreuk en/of momentbreuk zijn niet de oorzaak 

van bezwijken, maar wordt veroorzaakt door overschrijding 

van de hechtsterktes tussen beton en staal; 

2. Er is sprake van een geringe toename van de bezwijkbe

lastingen in de tijd; 

3. Aangezien de buigbelastingen in de tijd toenemen (2) en 

de hechtsterktes bepalend zijn voor bezwijken, kunnen we 

aannemen dat de hechtsterktes ook in de tijd toenemen; 

4. De hechtsterktes bij betonpreparaturen met vliegas (c 

en D) duidelijk achter blijven ten opzichte van beton

preparaturen zonder vliegas (A en B). 

5. De hechtsterktes van betonpreparaturen met de langste 

verdichtingstijden beter zijn dan betonpreparaturen met 

de kolste verdichtingstijden, te weten Aten opzichte 

van Ben C ten opzichte van D; 

6. De preparaturen met haftemulsie (IV) geen verbetering 

van de hechtsterktes geven bij betonpreparaturen zonder 

vliegas (A en B), maar wel een duidelijke verbetering 

geven bij betonprepara turen met vliegas (C ~en D); 

7. De preparaturen met Stricodur (III) hechtlaag alleen 

bij betonpreparatuur A een duidelijke verbetering van de 

hechtsterkte geeft. 
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In Tabel 7.1.8 zijn de proefstukken met staalplaatje en 

hechtlengte groter dan 60 % bij meer dan 28 dagen hardings

tijd en drogen (m+) verdeeld naar hechtmiddel: 

zonder (II), met Stricodur (III) en met Haftemulsie (IV). 

Hiervan zijn vermeld de gemiddelde buig~eproevingskrachten 

(FB en FB volgens Hfd. 6) en de bijbehorende standaard-vm urn 
afwijkingen (s). 

'l'abel 7.1.8 

eenheid·= kN II III IV 

FB' 6, 1 6,6 6,7 
V1D 

B 1, 7 2,2 1,6 v. 
FB' 6,3 6,9 7,4 um 
B 1, 6 2,2 1, 9 urn 

Uit Tabel 7.1.8 zijn de volgende resultaten gehaald: 

1. Bekijken we de standaardafwijkingen (s), dan geldt: 

s(IV) ~ s(II) (( s(III); 

2. De hechtmiddelen (III en IV) verhogen ten opzichte van 

zonder hechtmiddel de FB; 
vm 

3. Alleerr bij hetihechtmiddel Haftemulsie (IV} fa.de ~!m 
a~delijk hoger dan de FF ,, 

vm 
4. B~kijken ~ede FB -waarden, dan geldt: 

. urn 
·' JE (IV) < FB (III) ~ FB (II). 

urn urn llJIIl 

5. Ondanks de grote standaardafwDkingen bij de proefstukken 

met vliegas en het hechtmiddel Haftemulsie(IV) is bi.i 

samenvoeging van de resultaten de standaardafwijking 

kleiner geworden. 
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7.2 Verwerking van de meetresultaten van proevenschema 2 

Ten aanzien van de hechtlengtes van alle proefstukken met 

staalplaatje blijkt 1 proefstuk na drogen een hechtlengte 

te hebben kleiner dan 100 %. 

Uitgaande van fig. 3.1 verwachten we, dat de krimpwaarden 

van proefstukken zonder staalplaatje van de verschillende 

betonpreparaturen ten opzichte van elkaar als volgt zijn: 

çbk(G) < 'bk(F) = ~bk(A') = ~bk(E) < !bk(H). 

In Tabel 7.2.4 ZDn vermeld van de proefstukken zonder 

staalplaatje (I) bij 7 dagen hardingstijd en drogen (7+) 

de gemiddelde krimpwaarden en bijbehorende standaardafwr

kingen,(s). 

Tabel 7.2.4 

eenheid I.7+ 

o/oo G F A' E H 

Ebk o,ao -,-- 0,23 0,25 0,24 

B 0,01 -,-- 0,02 0,01 0,01 

Uit Tabel 7.2.4 blijkt, dat: 

1. De standaardafwijkingen kleiner ZDn dan in Tabel 7.1.4; 

2. De gemiddelde krimpwaarden kleiner ZDn dan in Tabel 7.1.4; 

3. De krimp van betonpreparatuur H niet aan de verwachtingen 

voldoet en betonpreparatuur G wel. 

Inhoeverre 1, 2, 3 te wijten z~n aan de beduidend langere 

verdichtingstijd (80 sec) ten opzichte van proevenschema 1 

is niet duidelijk. 
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Volgens de literatuur (Lit.14) zijn de betonsterktes af

hankel~k van de w/c-factor. Een toename van de w/c-factor 

heeft een afname van de betonsterktes tot gevolg. Op 

grond van de preparatuur verwachten we het volgende ten 

aanzien van de betonsterktes (f): 

f(G) > f(F) ~ f(A') > f(E) = f(H). 
T 

In Tabel 7.2.5 zUn vermeld van de proefstukken zonder 

staalplaatje (I) de gemiddelde betonsterktes namelUk de 

druksterkte (f~m), de splUttreksterkte (f!m) en de 

buigtreksterkte (f~m), en de bijbehorende standaardafw~

kingen (s). 

Tabel 7,2., 

eenheid I,7+ 

N/mm 2 G F A' E H 

fD 
bm 

56" 50 44 44~ 35 
s 1+ 1+ ~- 1+ 1+ 

rs 
bm 8,2 6,9 6,3 5,9 5,3 

8 o,i 0,2 0,2 0,1 0,1 

tB 
bm 8,5 8,0 7,6 7,3 6,2 

8 0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 

Uit Tabel 7.2.5 zijn de volgende resultaten gehaald: 

1. De standaardafwijkingen van alle betonpreparaturen zijn 

globaal overeenkomend met die van betonpreparatuur A 

uit proevenschema 1 (Tabel 7.1.5); 

2. Betonpreparatuur E voldoet duidelijk niet aan de ver

wachtingen, uit de meetresultaten blijkt f(E))> f(H) 

in plaats van f(E) ~ f(H).op basis van de w/c-factor; 

3. Bij 7 dagen hardingstijd en drogen geldt voor alle beton-
B S 

preparaturen fbm ~ fbm' hetgeen overeenkomt met het 

resultaat 8a bij Tabel 7.1.5; 

Waarschijnlijk is 3 het gevoig va~ drogen. 
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4. Uitgaande van de betrekking f:m = 1 + pm.f~m met pm = 

0,12 en bijbehorende standaardafwijking s = 0,01 

(resultaat 10 Tabel 7.1.5) bepalen we nu ook pm en s 

voor alle preparaturen. Het resultaat is dat pm gelijk 

blijft en des gehalveerd wordt. 

In Tabel 7.l.6 zijn vermeld de gemiddelde druksterkte (f~m) 

en splijttreksterkte (f~m) van de proefstukken zonder (I) 

en met (II) staalplaatje, en de bijbehorende standaarafwij

kingen (s). 

Tabel 7.2.6 

eenheid I.7+/en II.7+ 

N/mm 2 G F A' E H 

fD 
bm 56 48 43 41 35 

8 2 3- 2 3 1 

rs 
bm 

B,1 6,7 6,3 5,8 5,4 
8 0,3 0,4 0,2 0,3- 0,3-

Uit Tabel 7.2.6 zijn de volgende resultaten gehaald: 

1. De standaardafwijkingen nemen toe, echter de gemiddel

de sterktes blijven nagenoeg hetzelfde, 

2. Zouden we bij betonpreparatuur A' ~an alle proefstukken 

de gemiddelde sterktes en bijbehorende standaardafwijking 

berekenen, dan blijven deze gelijk. 

Uit resultaat 4 Tabel 7.2.5 en de resultaten 1 en 2 Tabel 

7.2.6 blijkt, dat bij eventueel verder onderzoek het niet 

noodzakelijk is om proefstukken zonder staalplaatje te 

vervaardigen en alleen de drukbeproeving voldoende infor

matie geeft over de sterktes. Ook zou alleen de splijt

beproeving uitgevoerd kunnen worden, maar deze beproeving 

is te tijdrovend (echter het hechtvlak kan ten alle tijden 

bestudeerd worden). 
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Volgens conclusie 3 (Hfd.8.1) heeft een verhoging van het 

cementgehalte waarsch~nlijk een verhoging van de hecht

sterktes tot gevolg. We verwachten, daarom ten aanzien 

van de buigbezwijkbelastingen van proefstukken met staal

plaatje dik 0,8 mm (II), dat geldt: 

F(F) > F(G) = F(A') = F(H) "l F(E). 

We gaan ervan uit, dat de krimp de hechtsterktes nadelig 

beïnvloedt. Bij betonpreparaturen met gelijk cementgehalte 

en toenemend '.fatergehalte.verwachten we,daarom dat geldt: 

F(G) ~F(A') >F(H). 

Volgens e0nclusie 4 (Hfd.8.1) verwachten we, dat de proef

stukken met staalplaatje en hechtmiddel Stricodur een ver

betering van de hechtsterktes (buigbezwijkbelastingen) 

geeft. 

F(A'.III) >F(A'.II); 

F(A'.VI) )F(A'.V). 

Uitgaande van de resultaten van betonpreparatuur A proe

venschema 1 verwachten we ten aanzien van de bezwijkbelastingen 

bij proefstukken met staalplaatdikte 0,5 mm,dat geldt: 

F(A'.VI) - F(A'.V), 

&angezien momentbreuk bepalend zal zijn. 



1l p J1f ~'2[ 

~ 
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In de Histogrammen 7.2.7a en b z~n de buigbezwijkbelastin-
B , 

gen (F) v~n proefstukken met staalplaatje vergeleken met 
u 

de minimale bezwijkbelasting ten gevolge van dwarskracht-

breuk (FT) of momentbreuk (FM) en met de maximale buigbe

lasting van proefstukken zonder staalplaatje (F (I)). B~ 
u 

deze vergelijking is de hechtlengte 100 % van alle proef-

stukken. 

Histogram 7.2.7a heeft betrekking op de proefstukken met 

staalplaatje dik 0,8 mm (II) van alle betonpreparaturen. 

~it Histogram 7.2.7a zijn de volgende resultaten gehaald: 

1. Momentbreuk (FM) of dwarskrachtbreuk (FT) zijn niet de 

oorzaak van bezwijken (resultaat 1 Histogram 7.1.7); 

2. Ten aanzien van de bezwijkbelastingen (hechtsterktes) 

van betonpreparaturen met afnemende cementgehalte 

geldt: F(F) > F(A') > F(E); 

3 ■ Ten aanzien van:de bezwijkbelastingen (hechtsterktes) 

van betonpreparaturen met gelijk cementgehalte en tóe

nemend watergehalte geldt: F(G) <. F(A')-< F(H); 

4. Ten aanzien van de bezwijkbelastingen (hechtsterktes) 

van de betonpreparaturen geldt: 

F(F) ;>F(H) ?F(A') /F(G) ~F(E); 

5. Ten aanzien van de standaardafwijkingen (s) geldt: 

s(H) ')' s(F) ~ s(A') = s(G) = s(E); 

Resultaat 3 komt niet overeen met de verwachtingen, van

daar dat de hechtoppervlakte-struktuur nader onderzocht 

is (Tabel 7.2.Ba). 
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Histogram 7.2.7b heeft betrekking op betonpreparatuur A', 

te weten de proefstukken met staalplaatje dik 0,8 mm (II) 
en dik 0,5 mm (V) en de proefstukken met hechtlaag Strico

dur en staalplaatje dik 0,8 mm (III) en dik 0,5 mm (VI). 

Uit Histogram 7.2.7b zUn de volgende resultaten gehaald: 

1. Ten aanzien van de standaardafwijkingen geldt: 

s ( I I ) { s ( V) < s ( I II ) < s ( VI ) ; 
2. Stricodur verhoogt btj proefstukken met staalplaatje 

dik 0,8 mm de hechtsterktes; 

3. Stricodur verhoogt bij proefstukken met staalplaatje 

dik 0,5 mm de hechtsterktes niet, nameltjk F(VI) • F(V); 
4. De buigbezwUkbelasting van proefstukken zonder hecht

laag en staalplaat dik 0,8 mm is kleiner/gelUk aan 

die van staalplaatje dik 0,5 mm (F(II) ~ F(V)); 
5. Gezien de resultaten 3 en 4 kan Momentbreuk de oorzaak 

ztjn van bezwijken bU proefstukken met staalplaatje dik 

0,5 mm. 

Gezien resultaat 4 is de hechtoppervlakte-struktuur nader 

onderzocht (Tabel 7.2.8b). 
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In de Tabellen 7.2.Ba en b ZDn de hechtoppervlakte-struk

turen van de preparaturen onderling vergeleken, waarbij 

gelet is op de dichtheid van het hechtoppervlak. 

De dichtheid wordt bepaald door luchtblazen en grindnesten. 

De dichtheid (Dh) is uitgedrukt in een cijfer (schaal 1 tot 

en met 10) op basis van een onderlinge ver~elDking. Eoe 

IT.inder luchtblazen (grindnesten) worden waargenomen, Eoe 

hoger het toegekende cDfer. Worden geen luchtblazen of 

grindnesten waar~enomen, dan is het cUfer 10 toegekend. 

Tabel 7.2.Ba heeft betrekking op de proefstukken met 

staalplaatje dik 0,8 mm (II) van alle betonpreparaturen. 

Tabel 7.2.Ba 

F G A' H E 

II 

7+ 

Dh cijfer 9 6 8 10 8 

Uit Tabel 7.2.Ba zijn de volgende resultaten gehaald: 

1. Ten aanzien van de dichtheid (Dh) van betonpreparatu

ren met afnemende cementgehalte geldt: 

Dh(F) >Dh(A') = Dh(E); 

2. Ten aanzien van de dichtheid (Dh) van betonpreparatu

ren met gelUk cementgehalte en toenamende watergehalte 

geldt: 

3. Ten aanzien va~ de dichthêid (Dh) van alle betonprepa

raturen geldt: 

Dh(H) ? Dh(F) ;>Dh(A') :;: Dh(E) > D(G). 
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Tabel 7.2.8b heeft betrekking op betonpreparatuur A', te 

weten de proefstukken met staalplaatje dik 0,8 mm (II) en 

dik 0,5 mm (V) en de proefstukken met hechtlaag Stricodur 

en staalplaatje dik 0,8 mm (III) en dik 0,5 mm (VI). 

Tabel 7.2.8b 

A' 

II J V I III I VI 

7+ 

Dh cijfer 8 i 10 J ( 5") i ( ~) 

Utt Tabel 7.2.Bb zUn de volgende resultaten gehaald: 

1. B~ de proefstukken met hechtlaag stricodur (III en VI) 

is een laag cUfer toegekend voor de dichtheid van het 

hechtvlak aangezien duidelijk waarneembareAgrindnesten 
,1.,..,~"k 

aanwezig waren. 

2. Ten aanzien van de dichtheid (Dh) van betonpreparatu

ren zonder hechtlaag geldt: Dh(A 1 .II) ( Dh(A'.V). 
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7.3 Verwerking van de meetresultaten van betonpreparatuur 

A en betonpreparatuur A' 

In Tabel 7.3.4 zijn vermeld de verdichtingsttjd (Vt in sec) 

en de krimp_ {Ebk) van beton en b~behorende standaardafwD

king,(s). 

T a be 1 7 • 3 • 4-

vt !bk <· s 

sec o/oo 

A'. 7+ 80 23 2 
A .m+ 40 27 2 
A .07 /14/28 40 ( niet gedroogd) 

Uit Tabel 7.3.4 zijn de volgende resultaten gehaald: 

1. De standaardafwijkingen (s) zijn beide geltjk; 

2. De verdichtingsttjd btj betonpreparatuur A' is twee maal 

zo groot als de verdichtingsttjd van betonpreparatuur A; 

3. De krimp bij betonpreparatuur A' is kleiner dan bij beton

preparatuur A; 

Inhoeverre resultaat 3 aan resultaat 2 te wijten is, is 

niet duidelijk. 

In Tabel 7.3.5 zijn vermeld van de proefstukken zonder 

staalplaatje (I) de gemiddelde betonsterktes nameltjk de 

druksterkte (f~m), de splijttreksterkte (f~m) en de 

buigtreksterkte (r!m), en de bijbehorende standaardafwij

kingen (s). 



In Tabel 7.3.5 zijn vermeld van de proefstukken zonder 

staalplaatje (I) de gemiddelde betonsterktes narnelUk de 

druksterkte (f~m), de splijttreksterkte (f!m), en de 

buigtreksterkte (f!m), en de bijbehorende standaard

afwijkingen ( s) 

rraCel 7.3.5 

eenheid I 

N/mm 2 ,\'. 7+ !· .• 07 A.14 A.28 A.m+ 

fD 
cm ,14 45 51 55 59 

s 2- 1+ 

f's 6,3 5,, 9 1 6,4 1 7,5 1 1,e _..Cm 

s 0,/ 0,2 

C 

c' bm 7, 6 6, 1 l 6, 3 1 6,7 l e,3 
s 0 J C 0,2 

~it Tabel 7.3.5 z~n de volgende resultaten gehaald: 
B 1. Na 7 dagen he.rdingstijd neemt de druksterkte (fbm) ten 

gevolge van drogen niet toe; 

2. Na 7 dagen hardingst\jd neemt de spJ.!ijttreksterkte (f~m) 

ten gevolge van drogen iets toe en komt dan overe~n 

met de splijttreksterkte na 14 dagen hardingstijd; 

3. Na 7 dagen hardingstijd neemt de buigtreksterkte (r!m) 

ten gevolge van drogen ~et circa 25 % toe; 



Il fi 1, ;.:; A' fJ 

I 

--~--i~---~---~- ---

-·-· ---- ----~-,._,.. 

-- - ~-- ---•-- ~-- ----.-••➔---

! 



Bij de betonpreparatuur A' geldt FB = FB, terwijl bij beton-
B B V u 

preparatuur A geldt F <F. In Histogram 7.3.7a en b - -
V U 

worden daarom bij betonpreparatuur Ade FB(maximaal) aan-
B u 

gegeven, en F van betonpreparatuur A vergeleken met de 
B V 

F van betonpreparatuur A', maar ook met de minimale u 
bezwijkbelasting ten gevolge van momentbreuk (FM) of dwars-

krachtbreuk (FT) en met de maximale buigbelasting van proef

stukken zonder staalplaatje (F (I)). Bij deze vergelijking u 
zijn de hechtlengtes bij alle proefstukken 100 %. 

Histogram 7.3.7a heeft betrekking op de proefstukken met 

hechtlaag Stricodur 

Uit Histogram 7.3.7a zijn de volgende resultaten gehaald: 

1. Ten aanzien van de standaardafwijkingen (s) geldt: 

s ( A. II I. m+) < s ( A ' • II I. 7 +) ( s ( A ' • Vl . 7 +) ; 

2. Ten aanzien van de bezwijkbelastingen geldt: 

F(A.III.m+) >l(A'.III.7+) )l-(A'.VI.7+); 

We zouden indien de hechtsterkte bepalend is voor 

bezwijken aanmogen nemen, dat alle proefstukken met 

hechtlaag Stricodur dezelfde hechtsterkte hebben; 

echter bij A.VI.7+ is hoogst waarschijnlijk momentbreuk 

bepalen, ten aanzien var: A.III.7+ zouden we verwach

ten dat dwarskr&chtbreuk bepalend zou z~n. 

Gêzien resultaat i bij A.III.7+ is de hechtoppervlakte

struktuur nader onderzocht (Tabel 7.,.sa). 

Histogram 7.3.7b heeft betrek~ing op de proefstukker. met 

staalplaatje zonder hechtlaag (II). 

Uit Histogram 

1. De FB(A.7) 
u 

7.3.7b zijn de volgende resultaten gehaald: 

is groter dan de FB(A'.7+), echter de FB(A.7) 
U V 

is vrijwel gelijk aan de F~(A'.7+). 

Waarschijnlijk nemen de hechtspanningen in het midden van 

het staalplaatje ten gevolge van drogen (krimp)·(fig.3.3f) 



minimaal af. n~ krimp heeft vrtwel geen invloed • 

2. Gezien resultaat 1 zouden we verwachten b~ de proefstuk-
K 

ken A.II.m+ F~ = 
- t F2 • ~-"-~~ een er • 

urn vm 

F~ in verband met het drogen (xrimpen), 

De ~echtsterkte heeft zich dus voldoende ontwikkeld om 

nog een versctil totstand te brengen. 
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In de Tabellen 7.3.8a en b zijn de hechtoppervlakte-struk

turen van de preparaturen onderling vergeleken, waarbij ge

let is op de dichtheid van het hechtoppervlak. 

De dichtheid wordt bepaald door luchtblazen en grindnesten. 

De dichtheid (Dh) is uitgedrukt in een cijfer (schaal 1 tot 

en met 10) op basis van een subjectieve onderlinge verge

lijking. 

Tabel 7.3.8a heeft betrekking op de proefstukken met 

hechtlaag Stricodur 

Tabel 7.3.8a 

A' A 

VI j III III 

7+ m+ 

Dh cijfer ( 3) 

' 
( 3) 7 

Tabel 7.3.8b heeft betrekking op proefstukken met staal

plaatje zonder hechtlaag dik 0,8 mm (II) en dik 0,5 Mm (v). 

Tabel 7.3.8b 

! ' .1 

V 1 II 

7+ 07 14 28 m+ 

Dh cijfer 10 i 8 8 7 7 8 

1. De proefstukken A'.V.7+ hebben duidelijk de beste dicht

heid (Er werden geen luchtblazen e.d. geconstateerd); 

2. Bij de andere proefstukken worden veel kleine lucht

blaasjes geconstateerd over 0 het hele hechtvlak (cijfer 7) 

en plaatselijk (cijfer 8). 
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HOOFDSTUK 8 

CONCLUSIES 

8.1 Conclusies ten aanzien van de meetresultaten bij 

proevenschema 1 

De verschillen tussen de betonpreparaturen A en B zijn: 

1 • het watergehalte (1/m 3) A( 205) ) B(195); 

2. de w/c-factor A(0,6) >B(0,57); 

3. A geen plastificeerder en B wel een plastificeerder; 

4. de verdichtingstijd (sec) A(40) } B( 20). 

Op grond van de verschillen vermeldt onder 1 en 2, die 

het gevolg zijn van 3, zou B betere resultaten te zien 

moeten geven dan A, te weten: 

1. lagere krimp; 

2. hogere of minstens gelijkwaardige betonsterktes 

(druksterkte, splijttrekster3te, buigtreksterkte); 

Er blijkt echter het omgekeerde, en tevens zijn-de stan

daardafwijkingen bij B beduidend groter. Zie hiervoor 

resultaat 2a bij Tabel 7.1.4, de resultaten 1, 2, 3, 4, Ba 

en 9 bij Tabel 7.1.5. 

Conclusie 1. Waarschijnlijk heeft de verdichtingstijd een 

grote invloed op de meetresultaten en de 

bijbehorende standaardafwijkingen. 

Hoe langer de verdichtingstijd is, hoe beter 

de resultaten en hoe kleiner de standaard

afwijkingen. 

De verschillen tussen de betonpreparaturen C en D zijn: 

1. het watergehalte ( l/m3) -c( 195) l"i D(185); 

2. de w/c-factor C(0,57) > D(0,54); 

3. C geen plastificeerder en D wel een plastificeerder; 

4. de verdichtingstijd (sec) C(40) >- D(30). 

Op grond van de verschillen vermeldt onder 1 en 2, die 

het gevolg zijn van 3, zou D betere resultaten te zien 

moeten geven dan C, te weten: 
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1. lagere krimp; 

2. hogere of minstens gelijkwaardige betonsterktes 

(drukstergte, splijttreksterkte, buigtreksterkte). 

Echter op grond van 4 en de conclusie 1 de resultaten van 

D afnemen en de standaardafwijkingen toenemen, alleen niet 

in die mate als tussen A en B. Het verschil in verdich

tingstijd tussen C en Dis 10 seconde en tussen A en B 

20 seconde. 

Dit laatste komt overeen met de resultaten: zie de resuà

ten 2b en 3 bij Tabel 7.1.4 en de resultaten 3, 5 en 9 bij 

Tabel 7.1.5. 

De verschillen tussen de betonpreparaturen A en C zijn: 

1. het watergehalte 

2. de w/c-factor 

( l/m3) A( 205) ) C( 195); 

A(0,60) > C(0,57); 

3. A geen vliegas en C wel vliegas. 

De verdichtingstijden van betonpreparatuur A en betonpre

paratuur C zijn gelijk. 

Op grond van de verschillen 1 en 2 die het resultaat z~n 

van 3 en op .grond van conclusie--1•diènen·de betonsterktes 

van-betonpreparatuur C' bij.28.à-agen•of. meer minstens.ge

lijkwaardig te zijn evenals de standaardafwijkingen. 

Bij proefstukken zonder staalplaatje blijkt dit te kloppen 

ten aanzien van de drukst~rkte en de splijttreksterkte, 

e~hter niet ten aanzien van de buigtreksterkte (Tabel 

7.1.5). Bij proefstukken met staalplaatje blijkt dit ook 

niet te kloppen (Tabel 7.1.6). In tegenstelling tot de 

proefstukken van de betonpreparaturen A, B, en D zijn bij 

C alle proefstukken gelijktijdig vervaardigd. 

Conclusie 2. Waarschijnlijk is de verdichting van de proef

stukken ook afhankelijk van de plaats op de 

tril tafel. 



Op grond van de verdichtingstijden zouden we verwachten, 

dat de buigproefbezwijkbelastingen bij proefstukken met 

staalplaatje van betonpreparatuur B kleiner zouden z~n 

dan van de betonpreparaturen C en D. Er blijkt echter het 

omgekeerde verwijzend naar de resultaten 4 en 5 bij histo

gram 7.1.7. Op grond van deze resultaten, resultaat 1 bij 

Tabel 7.1.3 en resultaat 3 bij histogram 7.1.7. trekken 

we de volgende conclusie: 

Conclusie 3. Waarschijnelijk is het cementgehalte in eerste 

instantie bepalend voor de hechtsterktes. 

Uitgaande van conclusie 1 en resultaat 7 bij Histogram 

7.1.7 , en ondanks dat de staalplaatjes bij proefstukken 

met een hechtlaag niet van olie gereinigd zijn, trekken we 

de volgende conclusie: 

Conclusie 4. Stricodur geeft een verbetering van de hecht

sterkte. 
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8.2 Conclusies ten aanzien van de meetresultaten bij 

proevenschema 2 

Volgens conclusie 3. heeft een verhoging van het cement

gehalte een verhoging van de hechtsterktes tot gevolg. 

Resultaat 2 bij Histogram 7.2.7a bevestigd deze conclusie. 

1~r van uitgaande,dat de krimp de hechtsterktes nadelig 

beïnvloedt, moet bij gelijk cementgehalte en afnemende krimp 

gelden een toename van de'bezwijkbelastingen (FB). 
u 

Voor de betonpreparaturen G, A' en H geldt het volgende 

ten sarmien va~:, 

1. het cementgehalte (kg/m3): G(340) = A'(340) = H(340); 

2. het watergehalte ( l/m3): G(170) { A'(205)" H(220); 

3. de w/c-factor G(0,50) ( A'(0,60) ~ H(o,65); 

4. krimp (Tabel 7.2.4) : G(0,20) ~ A'(0,23) <, H(0,24); 

5. dichtheid hechtvlak resultaat 2 Tabel 7.2.Sa: 

: G(6) < A1 (8) <. H(10). 

Punt 1 zou tot gevolg moeten hebben tèn a~nzien van de be

zwijkbelastingen (FB), dat moet gelden: 
u 

F!(G) = F!(A') = F!(H); 

Punt 2 tot en met 4, dat moet gelden: 

FB ( G) ;> FB ( A ' ) s;;>- F~ ( H) ; 
u u u 

Ten aanzien van de meetresultaten geldt ec'hter (resultaat -

, bij Histogram 7.2.7a): 

F~(G) < F~(A 1 ) < F~(H); 

Conclusie 5. De dichtheid van het hechtoppervlak heeft 

een grote invloed op de hechtsterktes. 

Hoe dichter het hechtoppervlak hoe hoger de 

hechtsterkte. 
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8.3 Co:mclusies ten aanzien van de meetresultaten van 

betonpreparatuur A' en betonpreparatuur A. 

Op grond van de theorie (Hfd. 3.1) zullen de proefstukken, 

die niet gedroogd worden, miet krimpen (.bk = 0 0/00). 
Voor de betonpreparaturen A' en A bij 7 dagen hardingst~d 

geldt ten aanzien van: 

1 • het cementgehalte ( kg/m 3): A' ( 340) T A(340); 

2. het watergehalte ( l/m 3) : A'(205) T A( 205) ; 

3. de w/c-factor A' ( 0, 60) = A(0,60); 

4. de krimp (Tabel 7.2.4) A'(0,23) . A(~,00); 

5. dichtheid hechtvlak A' ( 8) . A( 8); 

(Tabel 7.3.~) 

Op grond van de punten 1, 2, 3,en 5 moet gelden ten aanzien 

van de bezwijkbelastingen (F!) en de belastingen tF!): 

Op grond van punt 4 moet celden: 

Volgens de meetresultaten geldt: 

(Tabel 6.1 en 6.2) 

Conclusie 6 De krimp beïnvloed de buigbezwijkbelastingen (F!) 
in grote mate. 

Conclusie 7. De krimp beïnvloed de belastingen (FB) in zeer 
V 

geringe mate, waarschijnlijk worden de hecht-

sterktes aam.de randen meer beïnvloed 

(Aan de randen ontstaan spanningen ten gevolge 

van de krimp). 
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HOOFDSTUK 9 

DE TEGELS 

9.1 Enkele eisen te stellen aan de vloertegels 

De statische belasting (korte duur proef). De bezwijkbelas

ting dient minimaal 900 kg gelijkmatig verdeeld te zijn. 

De gebruiksbelasting (lange duur proef) bij 500 kg gel~k

matig verdeeld dient op den duur een maximale doorbuiging 

te geven van 2,5 mm (1/250 L). 

Het bovenvlak (beton) van de tegel dient vlak te zijn 

(een maximaal verschil van+ 0,2 mm). 

De stalen.bak mag niet vervormen ten gevolge van het 

produktie-proces. 

De tegel mag maximaal 0,36 x 60 = 21,6 kg wegen. (60 kg/m
2
). 
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9.2 Toelichting proevenschema 3 

Voorafgaande aan het vervaardigen van de betonmengsels van 

proevenschema 1 zljn eerst betonmengsels vervaardigd met 

watergehalte 230 l/m3 (consistentie 4). Met deze mengsels 

z~n enkele tegels vervaardigd met de tot dan toe gebruikte 

produktie-wijze. , Hierna zijn mengsels vervaardigd met water

gehalte 205 l/m3 en 180 l/m3 en hebben we getracht een te

gel te vervaardigen. Beide mengsels hadden het nadeel, dat 

het bovenvlak (beton) van de tegel niet vlak en glad afge

werkt kon worden. Het beton was namelijk te droog. Door het 

aanbrengen van een bovendruk met behulp van een stalen 

plaat met de afmetingen 10 x 700 x 700 mm 3, is het boven

vlak bij de mengsels met watergehalte 230 l/m3 te nat en 

blj watergehalte 180 l/m3 te droog, echter bij watergehalte 

205 l/m3 (consistentie 3) prima af te werken. Dit laatste 

mengsel (A) is als uitgangspunt gebruikt bij proevenschema 

1 • 

Na verder experimenteren bleek een mengsel met watergehalte 

195 l/m3 uiteindelljk het snelste te produceren. Hierbij 

werd echter wel de beton in 2 lagen getrild en een langere 

trillingstijd aangehouden. De eerste laag zonder bovendruk 

de tweede laag met bovendruk. Na vervaardigen werden deze 

tegels bewaard in de lucht bij 15 °c à 20 °c. Als hardings

tijden werden aangehouden 7, 14 en 28 dagen. Aangezien 

Zoontjens Beton BV in verband met de opslag~capaciteit 

wilde weten of de tegels al na minder dan 7 dagen gesta

peld konden wordan,zijn ook lijnbelastingsproeven uitgevoerd 

na 3 dagen verhardingstijd. 

Eveneens zljn tegels onderzocht, die over waren van een 

reeds geleverde partij. De belangrijkste verschillen zijnt 

1. hechtlaag Stricodur; 

2. plastificeerder Stricodur; 

3. het midden van de tegel n-vormig, in plaats van u-vormig; 

4. geen bovendruk tijdens trillen op triltafel. 
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Op de tegels zijn de volgende metingen verricht: 

1. gewicht in kg (controle of het gewicht kleiner is dan 

21,6 kg); 

2. de vlakheid van het bovenvlak over de diagonalen 

(controle of deze kleiner is dan 0,2 mm); 

3. controle of de stalen bak vervormd is. 

Op de tegels zijn de volgende buigproeven verricht: 

1. de l~nbelastingsproef of 

2. de puntbelastingsproef. 

Op de tegels zijn de volgende observaties verricht: 

1 • scheuren in bovenvlak; 

2. hechting van de beton aan de l!andenJ 

3. hechting van de beton aan de hoeken; 

4. hechting van de beton aan de bodem van de bak& 

voor de buigbeproeving. 

Na de buigbeproeving is het hechtvlak nader onderzocht. 

fig. 9.2.2 Schematisering middendoorsnede n-vorm 

fig. 9.2.1 Schematisering middendoorsnede v-vorm 
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Tabel 9.2 Proevenschema 3 

Beton code 

toeDlag ( t) 

cement (pcA) ( C) 

water ( \{) 

w/c-f2.ctor 

toevoeginr;en 

ze tme.a t 

bovendruk 

verdichtingstijd 

Staal (Zendsimir code 

verzinkt) dikte 

reinigingsmiddels 

Hechtlaag toegepast 

prod11kt 

Bew2.arcondities code 
en 
Tijden tempera tuur 

in de lucht met 

hardingstijd 

Proefstukken code 

vorm 

gemiddelde hoogte 

breedte x lengte 

Eetingen gewicht 
en 
Proeven 

vlakheid boven 

vervorming 

lijnlastbeproeving 

puntlastbeproeving 

Observ2.ties hechting 

scheuren 

hechtvlak 

00 

01 

r:ehalte ( geh) ks'/m3 02 

gehalte l/m 3 03 

04 

plastificeerder % C-1'.;eh os 
mm 06 

07 

sec 08 

00 

mm 01 

02 

03 

04 

00 

oc 1 
01 

1 

relatieve vochtigheid (RV) % 1 02 

(mnd = maanden) 
i 

dagen 03 

(T = Tegel) 00 

(fip;. 9,2.1 en 9.2.2) 01 

mid~en Coorsnede mm 02 
2 

03 mm 

kg 01 

bovenvlak mm 02 

ondervlak mm 03 

relatie kracht-doorbuir:ing .04 

relatie kracht-doorbuiging 05 

randen/hoeken/bodem 01 

bov&nvlak 02 

03 

I z 

}:om.kor 8 mm; Kor.1"rad.ge\J, ,AB; Fijnf;ehalte; Volgens N:-:r 3861 ( 

340 360 

195 21 5 
O, 57 0,60 

geen Stricodur 6 O/ 

6 ? 

.:ca· (stalen plaat afm.,10 x 700 x 700 mm 3) i:ee 

1 eo ? 

-x XI 

0,9 

Strizocleaner en water 

Nee Ja 

Stricodur 

31 71 141 281 i".1 

1 5 à 20 °c 

? 

3 1 7 1 
14 

1 
28 mnd 

Tu Tn 

u (fig. 9.2.1) n ( fif:;". 9. 2. 2) 

CR.22 mm ca. 18 mm 

599 x 599 mm 
2 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XXXY..XX 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Z )'. X X X A X X 

X X X X Y. X X X Y. X X X X X X X X X X X X X Y X Y.. X Y. X):xzxx 

X X X X X X X X X X X X X X )'. X X X 

X X X X X X X Y X XXY.:XXX 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X XXXXY.:X X X X X X X 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Y. X X X X X X X X X X X X X 



9.3 Metingen eJlcBui3beproevingen 

9.3.1 Gewichtsmetingen 

De gewichtsmetingen ZDn verricht op een electronische 

weegschacl met een meetbereik van 25000 gram en een meet

onnauwkeurigheid van 1 gram. 

9.3.2 De vlakheid van het bovenvlak (beton) 

Deze meting werd verricht met staalplaatjes met variabele 

diktes (0,05 tot en m!!!'i 1,00 mm) ten opzichte van een 

stalen liniaal afmetingen 5 x 60 x 1100 mm 3(fig. 9.3.2). 

9~3.3 Controle of de stalen bak vervormd is 

Deze controle werd uitgevoerd door de tegel op een vlakke 

stalen plaat te leggen met de afmetingen 10 x 700 x 700 mm 3 • 

Gemeten werd de afstand tussen een van de nokken (oplegpun

ten) ten opzichte van de stalen plaat met behulp van 

staalplaatjes van variabele dikte (0,05 tot en met 1,00 mm). 

fig. 9.3.3 Vervorming stalen bak 
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9.3.4 De ltjnlastbeproeving 

De ltjnlastbeproeving is uitgevoerd op een buigbank met 

een meetbereik van 50 kN en een meetonnauwkeurigheid van 

0,5 96. De buic·belastingstoename is circa 100 N/s. 

Op het moment dat de belasting plotseling afnam werd de 

buigbank stop gezet en de tot dan toe bereikte waarde 

genoteerd. (F~ ,in:.kN). Hierna werd ae tegel verder belast 

tot dat de belasting-gedurende een minuut niet meer noe

menswaardig toe-nam (F1 in kN). Werd hierna nog verder 
1l 

door gegaan met belasten, dan schoot de beton uit ge stalen 

bak en vond belastingtoename aàleen nog maar plaatst door 

de stalen bak alleen. (fig. 9.3.4). 

tt~-.L. 1 ... , .... 

'1· .. 1e._çt 

fig. 9.3.4 'L~nlastbeproevings-opstelling 
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9.3.5 De puntlastbeproeving 

Deze beproeving werd op dezelfde buigbank als b~j de lijn

lastbeproeving uitgevoerd (fic. 9.3.5). 

fig. 9.3.5 Puntlastbeproevings-opstelling 
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9.4 Meetresultaten 

In de meetresultaten-tabel van proevenschema 3 (Tabel 9.4) 
ztjn de gemiddelde waarden en de btjbehorende standaardafwtj

kingen (s) genoteerd. 

Btj de buigbeproevingen (ltjnlast en puntlast) zi,jn de groot-

heden F en F vermeld ( fig. 9.4.1). 
V u 

FL is de kracht in kN gemeten bij de lijnlastbeproeving. 
Fp is de kracht in kN gemeten bij de puntlastbeproeving. 

F is de eindwaarde van de liniaire kracht~doorbuigings 
V 

toename in kN (aanhechting verbrekend). 

F is de eindwaarde van de uiterste belasting in kN 
u 

(de kracht neemt vrijwel niet meer toe in de tijd). 

t 

F u 

F 
V 

doorbuiging 

fig. 9.4.1 Kracht-doorbuigings verloop 

De percentages(¾) vermeld bij hechting bodem hebben betrek

king op het aantal proefstukken,waarbij ±s waargenomen,dat de 

hechting tussen beton en staal plaatselijk niet totstand is ge

komen. 

De beoordeling van het hechtvlak van de tegels is verricht 

na de buigbeproeving door de beton uit de bak te verwijderen. 

De beoordeling is geschied door onderlinge vergelijking van de 

hechtvlakken, waarbij gelet is op luchtblazen (grote en verde

ling). 
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Tabel 9.4 Meetresultaten-proevenschema 3 

Coderingen Tu.I.X Tn.Z.XI 

s 31 71 141 2e1 s :m, 

Gewicht kg 0,4 20,7 0,4 20, 1 

Vlakheid bovenvlak mm 2 2,5 0,5 1,0 

Vervorming ondervlak mm 2 3,0 o,s 1,8 

Lijnlast (FL) F kN 0,5 t" 7 5 6,5 6, 75 7, 5 1, 5 11, 7 5 
V 

F kr: 0,5 9,5 1 o, 5 11, 0 12 ,o 1, 7 5 13,75 u 

Puntlast (Fp) F k~: 0,25 5,25 5,25 5,75 o, 7 5 7, 5 
V 

F ki'J o, 7 5 5,5 6,o 6,5 o, 75 1 o, 75 u 

He~hting randen hechtinr, aanwezig bij alle tegels ièem 

hoeken Geer. hechtine: aanwezig b\\ alle tegels idem 

bodem plaatse l i,;k r;een hechtinr; an.nwezip:;- ( 30 ~~) (?5 c() 

Scheuren bovenvlak Geen scheuren waarrsenomen b\i alle tei::-els irlem 

Hechtvlak De hechtvla.kken z~.in t.o.v. i.lkaar vr\iwel zeer wisselend 
'. - -- - - - . 

gelijk, echter matig veel luchtblazen ndeUlk. 
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9.5 Verwerking van de meetresultaten van proevenschema 3 

~ua gewicht voldoen alle tegels aan de gestelde eis, te 

weten kleiner of geltjk aan 21,6 kg. 

De vlakheid van het bovenvlak (beton) van de tegel voldoet 

niet aan de eis. Btj de tegels uit de geleverde parttj 

(Tn.Z.XI) is de vlakheid stukken beter als b~ de tegels 

(Tu.I.X). Dit geldt eveneens ten aanzien van de vervor

ming van het ondervlak (stalen bak). 

Aan deze punten zal bD verder onderzoek de grootst moge

ltjke zorg besteed moeten worden. 

Ten aanzien van de hechting constateren we dat maar gedeel

teltjk aan de eisen voldaan wordt. 

Vergeltjken we het resultaat vermeldt btj het hechtvlak met 

de standaardafwtjkingen dan bltjkt: 

de standaardafwijking bU_Yrtjwel geltjk hechtvlak is kleiner 

dan btj een zeer wisselend hechtvlak. 

Berekenen we met behulp van de formules vermeld in Hoofd

stuk 3.2*2 de minimale belasting (F) ten gevolge van m 
momentbreuk, dan geldt met 1 = 500 mm en h = 20 mm dat 

0 

FM= ca. 20 kN. Alle waarden uit Tabel 9.4 zUn kleiner, 

dus overschrtjding van de hechtsterktes is bepalend voor 

bezwijken. 

Bekijken we de resultaten van Tu.I.X in de tijd dan nemen 

de bezwDkbelastingen toe, dus ook de hechtsterktes. 

De hechtsterktee bij de preparaturen met stricodur hecht

laag en n-vormige tegel zijn beduidemd hoger. 

De bezwtjkbelastingen (F) zijn blj de puntlastbeproeving u 
beduidend lager dan bij de lijnlast beproeving. 

Uit fig. 9.4.1 kunnen we het volgende resultaat halen: 

de F is bepalend ten aanzien van het gebruik en F is 
V U 

bepalend ten aanzien van de veiligheid. 
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9.6 Conclusies 

1. De Fp neemt in de t~d minder toe dan de F1 • 
V V 

2. Na 3 dagen kunnen de tegels gestapeld worden. 

3. Tegels met stricodur hechtlaag verhogen de sterktes. 

(4. n-vormige tegels zijn b2ter dan u-vormige tegels'î). 
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HOOFDSTUK 10 

Optimalisatie produktie-proces en betonmengsel 

Aan de hand van de resultaten verkregen uit de 3 proeven

schema's is een nieuwe triltafel geconstrueerd (fig.10.1). 

- ,n-- ·- =::"""'•·-1'"'»<•1 p- !t--~ deb,,..,""'r/,,_ .. t h",;z.,,t -'""• d.,.,,t. ii,i9 ta,.,.,.-1 
-------~--h<,,,t"rlo.~t ... et va.. '1, .. ,,,.t ... , ~ .. ..:, .lj:>"l~ ► <locÎILk,( 1-,ç,,..,•t~, 

j.,,1 ... ,'\t'1,t.1.,.:,t. w- ,.t,(J,A<,..._ 

----"'----. - tG<.j~I 

t:--..-------~-r--..... o~.-
1
.,i.,..t ,.,,, l't 

Jt, / ,-,è;el,J.1.e.:d 

fig. 10.1 Triltafel 

11(,ldt,d VI'< f,,. 1/14. h/'1 /t .-1, {Rfl( 

t</e"e" CLA"' d., bo <.Jt;.. y,/c<-J · 

Op deze tril tafel is met verschillende mengsels geëxperi

menteerd. In eerste instantie is gelet op: 

1. De afwerkbaarheid van het bovenvlak (beton) 

van de tegel (te nat, te droog of "optimaal"); 

2. De dichtheid van het hechtvlak (hoeveelheid, 

grote en spreiding van luchtblazen). 

Het mengsel (0) met cementgehalte 380 kg/m 3 en watergehalte 

175 l/m 3 geeft de beste resultaten ten aanzien van punt 1. 

Het mengsel (1) met cementgehalte 380 kg/m 3 en watergehalte 

190 l/m 3 geeft de beste resultaten ten aanzien van punt 2. 

In tweede instantie is gelet op: 

3. De vervorming van de stalen bak (liggen de 

nokken na vervaardiging nog in een vlak); 

4. De vlakheid van het bovenvlak (beton) na 

een dag hardingst~d (Hfd.9.3.2) 

De.teeels~vervaardigd met de mengsels (0 en L) gaven ten 

aanzien van de punten 3 en 4 geen verschil te zien. 

De nokken van de tegel lagen in een vlak (3), echter ten 

aanzien van punt 4 werd een waarde gemeten van gemiddeld 

1 mm en standaardafw~king 0,5 mm. 
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HOOFDSTUK 11 

SAff.ENVATTING EI:i:IDCONCLUSIES 

Uit het onderzoek komt het volsende naar voren: 

1. Het hechtvlak dient goed verdicht te zijm, om een goede 

hechting te verkrUgen. Dit is afhankelijk van de produk

tiemethode en de mengselsamenstelling. 

Te weinig water heeft tot gevolg een slecht verdicht 

hechtvlak, te veel water echter een slecht af te werken 

bovenvlak. 

2. Vervormingen ten gevolge van het produktieproces dienen 

vermeden te worden. Aangeraden wordt om een contra-mal 

toe te passen. Het is belangrtk,dat de contramal bij her

gebruik schoon is. 

3. Vervormingen ten gevclge van de opslag dienen tegen ge

gaan •e worden. De tegels dienen horizontaal te worden 

opgeslagen om het drijven van de beton naar het laagste 

punt tegen te gaan. 

4. Om de tegels optimaal vlak te krijgen,moeten ze gevlakt 

worden. 

5. Uit het verrichte onderzoek komt niet duidelijk n2ar voren 

welke bakvorm het beste is. De voorkeur gaat uit naar de 

n-vorm. 

6. Aangeraden wordt de betonmengsels zoals omschreven in 

Hoofdstuk 10 als uitgangspunt te gebruiken om verder 

te optimaliseren. Bij het optimaliseren is het aan te 

raden Stricodur als plastificeerder te gebruiken, nameli,ik 

het heeft een verlaging van de w/c-factor tot gevolg, 

waardoor de betonsterktes toenemen. Waarschijnlijk geeft 

de stricodur zo ook een verbetering van de hechtsterkte, 

Toch is het wenselijk Stricodur ook als hechtlaag toe te 

passen. 

:Sindconclusie 

Alvorens de tegels in produktie te nemen is verder onderzoek 

nodig, vooral lange-duur onderzoek (proeven). 
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