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Hoofdstuk I 

Hoofdstuk II 

Inhoudsopgave 

"Inleiding", 

geeft een eerste kennismaking met het 
gebodene,een beknopte bespreking van 
huishoudelijke en organisatorische aard 
met betrekking tot tijdsbesteding,samen

werking e.d. 

"Doelstellingen", 

bespreekt de doe~stellingen welke aan 
het projekt "Brandweer - G.G.&G.D."ten 
grondslag liggen: Op de tweede plaats 
het realiseren van een bouwkundig ont-

werp en op d·e eerste plaats het ui twer
ken en werken met het ontwerp hinnen de 
eigen afstudeerdifferentiatie.De reali~ 
satie van het ontwerp geschiedt gezamen
Iijk,de afstudeerdifferentiaties(BKO en 

BFA)individueel. 

Hoofdstuk III "Omschrijving_ van het projekt", 

waarin de bouwkundige uitgangspunten 
worden geformuleerd.Het terrein waar~ 
binnen gewerkt wordt,wordt afgebakend. 

Hoofdstuk IV "Het programma van eisen", 

bevat een zo beknopt mogelijke samen
vatting van het F. V .E. van de brandweer 
en de g.g.&g.d. te Nijmegen. 
De grote complexiteit van het P.V.E. zal 
duidelijk worden en verschillende,voor de 

leek misschien ondui.delijk aspekten, 
zullen worden verduidelijkt,dit alles op 
grond van gevoerde gesprekken,studies,excur-

2 
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Hoofdstuk V 

Inhoudsopgave 

"De integrati~-gedachte", 

handelt over de·mogelijkheid van inte
gratie van g.g~&g.d. en brandweer.Aan de 
orde komen de volgende vragen:Waar komt 
het idee vandaan? Op welk terrein liggen 
de consequenties van een dergelijke in
tegratie en wat zijn nu de voor- en na
delen? 

. 
·Hoofdstuk VI "Het ontwerpproces", 

geeft aan welke werkmethoden gebruikt zijn 
en wáár we keuzes hebben moeten maken uit 
alternatieven. 

Hoofdstuk VII "Het voorlopig ontwerp", 

omvat een zo compleet mogelijke omschrij
ving.Allereerst de hoofdlijnen van het ont
werp en de facetten die karakteristiek zijn 
voor dl t ontwerp •. 
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HOOFDSTUK I 
Inleiding 

Nu,na anderhalf jaar samenwerken,blikken we terug op de vele 
'ontwerpgevechten'die we gevoe:ri.d hebben.Het resultaat is weer
gegeven in de vorm van tekeningeri,maquette 1:100(en dia's en 
fofo's ervan)en een verslag. 
Een geschreven verslag van een ontwerpproces is misschien niet 
erg gebruikelijk,het is wel zeer nuttig.Wanneer slechts een 
weergave zou worden gegevenvan het eindresultaat,dus alleen 
tekeningen en een maquette,dan zou-dit een zeer onvolledig beeld 
geven.Zeker in het geval waarin een verdere studie wordt gemaakt 
van bepaalde facetten van het ontwerp,is het nodig dat de ver
schillende fasen die tijdens het ontwerpproces doorlopen zijn, 
op de een of andere manier zijn vastgelegd in een verslag.Welnu, 
dit verslag is· zo'n beschrijving van een ontwerpproces. 
In zo'n verslag wordt meestal geen gewag gemaakt van een groot 
aantal obstakels die men op zijn weg tegenkomt.Een aantal ervan 
willen wij hier toch even onder de aandacht brengen. 
Zo heeft het gezamenlijk werken naar één ontwerp toe ons extra 
veel tijd gekost.Op die punten waar we met onze meningen recht
tegenover elkaar stonden,waren er gelukkig onze begeleiders,de 
heren Vorenkamp,Kamerling en met name Lagerwerf(die de feitelijke 
begeleiding van het ontwerpproces inhanden had)om ons uit de 
problemen te halen en beide meningen op losse schroeven te zet
ten.Ook hebben we veel steun gehad van de heer Leenders(hoofd 
afdeling preventie van de brandweer te Nijmegen)en dè neer Klomp 
(direkteur van de g.g.& g.d. te Nijmegen)die ons herhaaldelijk 
van advies hebben kunnen voorzien.Zij hebben ons met name ~ehol
pen bij het inzicht verkrijgen in de complexe struktuur die ont
staat bij combinatie van brandweer ~n g.g.&g.d. 
Het ïs bovenal deze complexiteit en daarnaast de omvang van het 
complex,welke de tijdsduur v~n het ontwerpproces heeft verlengd. 

Natuurlijk zijn er ook zaken geweest welke het werken veraan
genaamd hebben.Zo hebben we met veel plezier bezoeken gebracht 
aan een aantal brandweerkazernes en g.g.&g.d.-gebouwen.Hierbij 

· moet gezegd worden dat onze aandacht zich vooral richtte op het 
brandweerwezen,waarschijnlijk omdat deze meer tot de verbeelding 
spreekt.Ook hebben we brieven verstuurd naar een tiental brand
weerkazernes in Duitsland,omdat daar de combinatie van bovèn-

4 
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Inleiding 

-genoemde diensten regelmatig ·voorkomt.De vele reakties die we 
op onze brieven kregen waren echter slechts beperkt bruikbaar. 

Met het gereedkomen van dit verslag -is dnze samenwerking zo goed 
als beeindigd.De verdere uitwerking op bouwfysisch en konstruk
tief gebied zal in aparte·verslagen worden weergegeven. 

Roel Winter,Johan Vreede 
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HOOFDSTUK II 
1 

Doelstellingen 

Toen we in september '80 onze afstudeerfase ingingen,stond 
ons het volgende voor ogen: We wilden met ons tweeën een sa
menwerking aangaan om te komen tot één ontwerp voor een brand
weer- en G.G.& G.D.-complex.In dit complex zouden dan beide 
diensten moeten worden geintegreerd.Deze integratie wordt apart 
besprokeh in hoofdstuk V.Een "vooriopig ontwerp" zal dan de 
afronding zijn van de eerste fase van ons afstuderen. 
Hoofddoels~elling van deze ontwe~pfase is,om door het zelf ont
werpen een duidelijker beeld te krijgen van de problemen op 
bouwfysisch en konstruktief gebied: Wat zijn de gevolgen op het 
terrein van beide disciplines b~j het nemen van eeri bouwkundige 
beslissing? En ook,wat zijn de bouwkundige gevolgen van een 
beslissing op konstruktieve of bouwfysische grondslag? Kortom 
wat is de plaats van deze twee disciplines in de ontwerpfase en 
in het ontwerp? 

In de tweede afstudeerfase houdt Johan zich bezig met de kon
struktieve uitwerking van het ontwerp en Roel met de bouwfysische 
uitwerking ervan.Kort samengevat zullen de volgende aspekten 

· aan de orde komen: 
Konstruktief: 

Bouwfysisch: 

Algemeen- maten,hoogtes,randvoorwaarden uit 
het struktuurplan. 

- De kantoorgebouwen- a-Konstruktiekeuze- ter 
plaatse gestort beton,prefab,staal, 
metselwerk. 
b-Bespreking plattegronden. 

- Konstruktiekeuze van hal,garage en toren. 
- Stabiliteit en dilataties. 

Dimensionering. 

- Algemene analyse van bouwfysische aspekten= 
inventarisatie 

- Adviezen(indien nodig verder uitgewerkt)t.a.v. 
verlichting,akoestiek en klimaatbeheersing(m.n. 
koellast en warmtelast). 

- Uitwerking van de opzet van de energievoorziening· 
en -distributie van het gehele complex. 

- Verdere uitwerking klimaátbeheersing: 
_z.o.z. 

6 
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Doelstellingen 

a- Verschillende installatie-varianten voor de 

gebouwdelen. 
b- Uiteindelijk~ installatiekeuze. 
c- Berekening installaties 
d- Kosten aspekten 

--Bouwkundige aspekten,met name detaillering. 

Kort samengevat ziJn er dus drie doelstellingen te onderscheiden: 
Het werken áán een ontwerp,hèt ontwerp en het uitwerken van het 
ontwerp(bouwfysisch en konstruktief). 

7 
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HOOFDSTUK III 

Omschrijving van het projekt 

Tijdens de eerste fase van onze afstudeerperiode zullen wij 

ons bezighouden met het maken van een voorlopig ontwerp voor 
een openbaar gebouw in Nijmegen, waarin zowel ·de brandweer als 
de g.~.& g.d. gehuisvest zullen zijn.Deze beide diensten van de 
gemeente Nijmegen zullen(in werkelijkheid)in de nabije toekomst 

vlak naast elkaar komen te staan op een terrein dat gelegen is 
aan de spoorlijn Nijmegen-Venlo en de J.P.Coenstraat,hetgeen te 
zien is op de plattegrond van de omgeving(zie volgende bladzijde). 

De eerste ideeën in de gemeente Nijmegen over de nieuwbouw, 
richtten zich op een gezamenlijk gebouw voor beide diensten. 
Dit stuitte echter op veel· organisatorische problemen rond het 

combineren van de diensten.Hoewel deze problemen niet onoverko
menlijk behoeven te zijn,gezian het veelvuldig voorkomen van deze 

combinatie in het buitenland,zou _een herziening van beide organi
saties toch zoveel tijd vergen,dat van het idee tot combinatie 

is afgezien. 
In het kader van dit afstudeerprojekt zal echter wel geprobeerd 
worden een bouwkundige oplossing voor dit idee te vinden. 

Het gebouw zal dan aan een groot aantal verschillende funkties 

plaats moeten bieden.Het bestaande programma van eisen,dat ook 
voor dit afstudeerprojekt als uitgangspunt zal worden genomen, 
laat zien dat o.a. sprake is van funkties als hieronder beschre

ven: 
Werkplaatsen en garage hebben hun specifieke eisen t.a.v. vrije 

overspanning,toegankelijkheid,luchtvervuiling,geluidshinder etc •• 
De continue-bezetting van de brandweer eist woonruimte voor een 

aantal personen en tevens de daarbij behorende ruimten voor ont

spanning,studie en sport.Hetzelfde geldt voor de continue~dienst 

van de g.g.& g.d.Daarnaast moet ook zorg worden gedragen voor een 

groot deel van de opleidingen(EHBO,bra~dbestrijding e.d.).De 

geneeskundige afdelingen hebben ook weer hun speciale wensen t.a.v. 
hetwerkklimaat en het aparte gebruik van de beschikbare ruimte, 
zoals bijvoQrbeeld het geval is bij de schooltandverzorging. 

Daar bovenop komt dan de benodigde oppervlakte voor kantoren, 

t~chnische en openbare ruimtes zoals ontvangsthal,rec~ptie,toilet

ten,gangen e.d.Het complex zal_worden gesitueerd op een terrein 

gelegen aan de rand van een woonwijk,nabij de universiteit. 

8 



----------- Omschrijving van het projekt 

Het beschikbare bouwoppervlak is ongeveer 17.500 m2.Het benodigde 
2 . 

vloeropperYlak daarentegen is ongeveer 8. 500 m • Op pag. 1 0 kan een 
indruk worden verkregen,aan de hand van profielschetseL îan de 
omliggende bebouwing en een plattegrond,van de relatie tussen het 

te bouwen complex en de omgeving. 
In het volgende hoofdstuk zal uitgebreid aan de orde komen hoe 

·eisen vanuit verschillende invalshoeken hun invloed op het ont

werp zullen doen gelden. 
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Het programma van eisen 
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HOOFDSTUK IV 
Het programma van eisen 

Voor de nieuwbouw van zowel een gebouw voor de brandweer als 
een gebouw voor de g.g.& g.d.was in de gemeente Nijmegen reeds 
een programma van eisen samengestel~.Beide hebben hun specifieke 
gege~enheid,die in een aantal taken,diensten of afdelingen zijn 

te verdelen. 
-Brandweer-
Het takenpakket omvat uiteraard de brandbestrijding in Nijmegen 
en het· bijstaan van andere gemeenten indien nodig.En natuurlijk 
ook hulpverlening bij ongevallen.In Nijmegen worden de brandweer
lieden ook ingeschakeld als chauffeur op de ambulances.Daarnaast 
dragen de brandweerlieden zelf zorg voor alle reparaties en onder- 1 

houd aan het materieel.Oefehingen en trainingen horen tot het 
dagelijkse ritme,evenals het geven van instrukties voor bijvoor
beeld bedrijven en instellingen.Een niet te verwaarlozen taak is 
ook preventie en voorlichting,ee~ afdeling die steeds·meer in 
belang en omvang gaat toenemen. 
Per afdeling hebben deze taken de volgende ruimtelijke consequen

ties,c.q. wensen: 
-a- De repressieve dienst vraagt: 

1- slaapkamers(2-en 4-persoons)en wasgelegenheid voor 120 man. 
In Nijmegen draait de brand~eerman gemiddeld 6J 2/J uur 
dienst per week,verdeeld over 2 weken continue(24 uur 
dienst,24 uur vrij,24 uur dienst,etc •• )en 1 week dagdienst. 

2- Rekreatie-,studie-,hobbyruimtes voor het personeel dat 
continuedienst draait. 

J- Een kantine,die een belangrijke funktie als verblijfsruimte 
gaat vervullen,en een bijbehorende keuken,die tevens de 
mogelijkheid moet bieden voor de manschappen om zelf iets 
te kunnen koken,bijvoorbeeld 's nachts. 

4- Een alarmcentrale,het verbindingscentrum van de brandbe
strijding in Nijmegen.Hier kome~ zowel per telefoon als 
per automatische brandmelder de meldingen en aanvragen 
om hulp binnen.Het alarmeren,dirigeren en coördineren van 
voertuigen(ook geregeld ambulançevervoer)geschiedt van hier
uit.De centrale is continue bezet,daarom zijn ook slaap
eenheden en sanitaire ruimten in de onmiddelijke nabijheid 
gewenst. 

-b- De afdeling opleidingen wenst: 
z.o.z. 

-----------------11 



H~t programma van eisen 

5- Enkele leslokalen,met mogelijkheden tot film- en diaver
toningen,en eventueel garderobe en toiletten. 

6- Een oefenruimte voor de trainingen van de brandweerlui, 
zowel een gewone(droge)oefenruimte als een zogenaamde 
realistische oefenruimte .• In deze laatste ruimte wordt ge
bruik gemaakt van rook- en vuurinstallaties en van zgn. 
vloerbezwijksimulaties.Een luchtsluis en een controleruimte 
hor_en hierbij. 

7- Een gymzaal voor sportbeoefening.De mogelijkheid om op 
beperkte schaal dit zaaltje aan derden te verhuren(bijv. 
's avonds)wordt opengehouden. 

-c- De benodigde kantoorruimte is: 
s~ Ruimten voor commandant,plv. commandant,staf etc •• en voor 

de afdeling preventie,alsmede een moelijkheid tot het.huis
vesten van:funktionarissen van de toekomstelijke geweste
li.jke brandweer. 

9- De hierbij behorende conferentiekamers,die voor meerdere 
conferentiedoeleinden gebruikt kunnen worden. 

10- Archiefruimte en administratie. 
-d- De voertuigenstalling omvat: 

11- Een remise voor 15 brandweerauto's(lxbxh=11x2,5x4)9 aan
hangers,10 ambulances en 5 dienstauto's.De ruimte tussen 
de wagens moet 1,Bm bedragen.Boven.de w~gens moet minimaal 
2m vrij zijn om te kunnen staan.Tevens moet ~ekening wor
den gehouden met eventuele atalling van EB-voertuigen. 

12- Een was- en kleedruimte en een pakkenberging. 
-e- De werkplaatsen dienen te bestaan uit: 

13- Een garage waar de nodige reparaties verricht kunnen wor
den. 

14- Een ontsmettingsplaats voor de ambulances,alsmede een ge
wone wasplaats. 

15- Een banwerkerij,timmerwerkplaats en een schilderswerkplaats. 
16- Werkplaatsen voor adembeschermingsapparatuur(inclusief 

compressorruimte)en voor verbindingsapparatuur(mobilofoons). 
17- Ruimtes voor blusmiddelen en accu's. 
18- Een droog-,was-,opslag-,en reparatieplaats voor de slangen. 
19- Magazijnen en een kantoor voor de chef van de werkplaatsen. 

---------------------12 ·---------------------
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Het programma van eisen 

-G.G.&G.D.-
De gemeentelijke geneeskundige en gezondheidsdienst omvat voor

namelijk globale medische onderzoeken en kantoortaken.Voor uit
gebreider· medisch ond rzoek \10rdt doorverwezen naar een zieken

huis.Het accent van de medische begeleiding ligt bij de G.G.&G.D. 
niet zqzeer op curatieve aspecten alswel op de preventieve as
pekten.De verschillende afdelingen hebben elk hun specifieke 

eisen t.a.v. de benodigde ruimte. 

-a- De directie vraagt: 
1- Werkkamers en spreekkamers. 
2- Conferentiekamers(ook door anderen te gebruiken). 

-b- De bedrijfsgeneeskundige dienst vraagt: 

3-
4-
5-

9 artsenkamers. 
Een centrale registratuur. 
Ruimte voor een bedrijfsverpleger/administratief medewer

ker,die in geval van onderzoek met een bandunit kan coör-
dineren.Een bandonderzoek is een massaal onderzoek waarbij 

de patiënt een aantal tests moet ondergaan,die door para
medisch personeel worden afgeno~en in opeenvolgende kamers. 

Aan het eind van de band stelt de dokter een diagnose(o.a. 
toepasbaar bij sportkeuringen). 

6- Een centrale in-take(overigens bedoeld voor alle artsen) 

waar ook entingen en ehbo-aktiviteiten kunnen plaatsvin
den. 

-c- De afdeling sociale geneeskunde en 

-d- deafdeling geestelijke gezondheidszorg wensen: 

-e-

-f-

7- Kamers voor 4 psychologen en conferentieruimte. 
8- Een secretariaat en ruimte voor twee verpleegsters. 
De 

9-
10-

11-

12-

13-
14-

De 

schoolartsendienst omvat: 

Artsenkamers(8+1 voo~ het hoofd van de S.A.D.) 

Een ond<rzoekskamer met conferentie ruimte. 

Lab/doka,kaartenkamer en admtnistratie. 

Behandelruimtes voor de schooltandartsen met daarbij 
wachtruimten voor kinderen en ouders. 

Een aparte behandelruimte voor moeilijke kinderen. 

Lab/doka en röntgenkamer. 

ambulancedienst omvat: 

15- Een alarmcentrale. 

13----------------
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Het programma van eisen 

16- Slaapruimte voor de verplegers. 
17-Stalling voor ambulances. 

-g- Voor administratie en overigen zijn de vólgende ruimtes nodig: 

18-

19-
20-
21-
22-

Een administratieruimte voor 8 en één voor 7 medewerkers. 
Stafruimte. 
Archiefruimte,linnenopslag,ontsmettingskamer. 
Een instructielokaal voor de ehbo. 
Wachtruimte,al dan niet verdeeld over de verschillende 
afdelingen,waarbij er van uitgegaan wordt dat de gangen 
de flexibiliteit van1de wachtruimte kunnen garanderen door 
hierin ook enkele zitjes op te nemen. 

23- Kleedkameruni ts biJ alle artsenkamers., voor zover nog niet 
vermeld. 

24- Een receptie nabij de ingang,waar niet alleen inlichtingen 
verkregen kunnen worden m?ar waar ook betalingen verricht 
kunnen worden. 

25- Ruimte voor documentatie c.q. kleine bibliotheek. 

Naast deze eisen die er voor brandweer en g_.g.&g.d. aan de huis- . 
vesting te stellen zijn,kunnen we ook nog eisen onderscheiden die 
betrekking hebben op de vorm en de inrichting van de buitenruimte. 

-De buitenruimte-
1- Voor de stalling dient voldoendeuitrijruimte te ziJn. 

Daarbij moet de hinder voor de buurt zoveel mogelijk 
beperkt blijven.Verder moet er voldoende parkeergelegen
heid zijn voor personeel en bezoekers. 

2- Er moet een ruim oefenterrein aanwezig zijn.Daar zullen 
oefeningen plaatsvinden m.b.t. tot brandbestrijdingsstra
tegiën,het opstellen van meterieeI,reddings~ en evacuatie
technieken,slanguitroloefeninge~ etc •• 
Wanneer er een gebouwdeel voor oefeningen- wordt voorbestemd, 
dan dient dit bereikbaar te zijn mat het gebruikelijke 
materieel. 

~situering in Nijmegen-

1- Het terrein is door· de gemeente Nijmegen aangewezen.Het 

ligt ingesloten door de J.P.Coenstraat,de Groenewoudse 

----------------14 
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Het programma van eisen 

weg en de spoorlijn Nijmegen-Venlo. 
2- De bereikbaarheid van deze plaats,dwz. het realiseren van 

een goede mogelijkheid om elk punt van het stedelijk gebied 
binnen redelijk korte tijd te bereiken,heeft een grote 

3-

4-

rol gespeeld bij deze keuze.De hoofduitrukroutes lopen nu 

via de Heyendaalseweg(naar centrum en naar zuid),via de 
Groenewoudseweg en St.Annastraat(naar west)of via de Groes

beekseweg(naar zuid-oost). 
De ~erkeerslichten in de buurt van de kazerne zijn cen

traal regelbaar vanuit de centrale meld- en regelkamer, 
zodat de uitrukkende voertuigen automatisch"groen"hebben 
op de gekozen route.Waarschuwingsborden waarop het woord 

"brandweer" oplicht;waarschuwen de weggebruikers bij deze 

verkeerslichten. 
De bebouwing aan de Groenewoudseweg bestaat uit woningen 

(rijtjeshuizen en twee-onder-één-kap)met een nokhoogte van 

ca. 9m.Op de hoek tegenover het terrein staat een klooster~ 
In de J.P.Coenstraat(nu Prof.Bellefroidstraat)zal men van
af de brandweer uitzicht hebben op de achterkant van een 
bowlingcentrum,een garage en een parkeerterrein naast het 
tandtechnisch centrum. 
De andere zijde van het terrein grenst aan de spoorlijn, 

die ca. 10m dieper ligt en waarvoor vlakbij een klein 

stationnetje is(zie plattegrond). 
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Het programma van eisen 

Hieronder volgt nu een overzicht van de benodigde ruimte 
voor de verschillende taken die in het gebouw zullen wor
den verricht.De vermelde oppervlakten hebben we rechtstreeks 
overgenomen uit het bestaande programma van eisen. 

Direktie G.G.& G.D. :. 2 kantoren 
conferentiekamer 
stafkamer 

Administratie G.G.&G.D.:archief 
conferentiekamer 
Jx administratie 
boekhouding -

Bedrijfsgeneeskunde . . 9 artsenkamers 

Sociale geneeskunde, : 
geestelijk gezond
heidszorg en een 
deel van de school
artsendienst. 

registratuur 
4 psyc1:J.ologen 
2 verpleegsters 
4 logopedisten 
secretariaa,:t 

Schoolartsendienst 

Kantoren brandweer 

-: 9 artsen. 
lab/doka 
kaartenkamer 
conferentiekamer 
administratuur/ 

registratie. 
: 2 commandanten 

chef van dienst 
bespreekkamer 
conferentiekamer 
stafkamer 

50 

50 

50 

100 

100 

Jx 40 
80 

9x 48 

33 
4x 48 
40 

4x 35. 

28 

430 
50 

50 

50 

140 

50 
25 

20 

70 

5,0 

Opleiding brandweer 

administrati~ + archief 150 

gewestelijke brandweer 200 

realistische oefen- 130 

ruimte 220 
3 leslokalen 200 

sportzaaltje 50 

tekenkamer/lab/doka 80 

kantoor preventie 

150m2 

400m2 

465m2 · 

440m2 

720m2 

565m2 

680m2 
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Het programma van eisen 

Voertuigenstalling ;: Erandweerauto's 
ambulances 
dienstauto's 

Werkplaatsen 

Overnachtingen 

. 
• 

Toiletten+ garderobe: 
brandweer 

Toiletten+ garderobe: 
G.G.&G.D. en kin
dertoiletten 

Wachtruimten G.G.&G.D.: 
en eventuele zitjes 

Schatting benodigd opp. 
voor gangen en trap
pen. 

Fietsenkelder en tech
nische.ruimten. 

. pakkenruimte 

was- en kleedruimte 
was/werkplaats 
reinigen 
bankwerk 
timmerwerk 
schilderwerk 
adembescherming 
·blussén 

verbindingen+ accu's 
kantoor+ magazijn 
slangenruimte 
8 4-persoons slaapk. 
chef van dienst/ 

hoofdverpleger 
5 verplegers 
wasgelegenheid 
hobby/studie 
restaurant/keuken 

Totaal ca. 

675 
200 

75 

50 

100 

60 

70 
70 
50 
80 

3x 30 
30 

120 

130 
280 

50 

,. -
50 
35. 
90 
50 

4x 40 

5x 40 
20 

4x 70 
40 

1000m2 

so0m2 

160m2 

220m2 

320m2 

30 % van het 
totaal. 

vooralsnog niet 
bepaald. 

8500m2 
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HOOFDSTUK V 
De integratie-gedachte 

Verschillende redenen hebben ons ertoe gebracht te streven 
naar een redelijke integratie van de twee diensten. 
We hebben getracht de morele bezwaren die er tegen een dergelijke 
integratie waren,zoveel mogelijk te weerleggen en ons,meer dan 
in de praktijk is gebeurd,te laten leiden door ideële en prak

tische motieven. 
Het feit dat er in de huidige situatie een aantal nodeloze bar
ricade~ i~ de organisatie van de_ diensten zijn ontstaan,als ge
volg van de bouwkundige beslissing:2 gebouwen,duidt erop dat er 
invloeden aanwezig zijn die nieuwe ideeën t.a.v. organisatie en 
taakverdeling van de dienstverlening tegenwerken. 
Een onderzoek dat op last van de gemeente Nijmegen werd gedaan 
naar ~e mogelijkheid van integratie van Brandweer en G.G.& G.D. 
verdween zodoende vroegtijdig in de kast. 
In de huidige situatie zijn twee_aparte,volledig gescheiden ge
bouwen gerealiseerd,die elk in het bezit -van de nieuwste en kost
baarste installaties en apparatuur zijn.Dit brengt onnodige,extra. 
kosten met iich mee.Wij geloven dan ook dat er voldoende redenen 
aanwezig zijn om te streven naar een gedeeltelijke integratie: 

1-Organisatorische motieven. 
De tijd die verstrijkt tussen het binnenkomen van de melding e 

het daadwerkelijke uitrukken kan verkort worden. 
In de huidige situatie wordt de melding die bij de G.G.&G.D. 
binnenkomt,doorgegeven aan de brandweer,alwaar ~en brandweer
man in een ambulance(deze staan bij de brandweer in de stal-·:. 
ling)naar het G.G.&G.D.-gebouw rij.dt en daar verplegers op
pikt, om vervolgens naar de plaats van de alarmmelding te gaan. 
Wanneer beide diensten in een gebouw zijn ondergebracht,zullen 
tijdsverlies en afstemmingsverliezen minder worden. 

2~Bouwkundige motieven. 
Er kunnen aanzienlijke besparingen,gedaan worden als men over
gaat tot het realiseren van: 
-één gecombineerde centrale meld- en regelkamer. 
-één voertuigenremise voor brandweerauto's en ambulances. 
-6én gezamenlijke slaapafdeling met de daarbij behorende 
voorzieningen. 

-één gezamenlijk 

trum en -één 
voorlichtingscentrum annex documentatiecen-

, 

g~zamenlijke kantine,leslokalen,installatie etc. 

----------------18 



- i 
1 

1 
1 

~~ 

= 
' 
1 

~ -. 
1 

! 

i 

De integratie-gedachte 

Er zijn echter ook bezwaren aan de integratie verbonden: 

3-Morele bezwaren. 
Beide diensten hebben een sterke eigen identiteit,die men 
natuurlijk zoveel mogelijk wil bewaren.Bepaalde opvattingen 
zouden kunnen botsen.Ook zou een .. gezamenlijk gebruik van 
ruimten de vraag op kunnen roepen wie welke rechten heeft. 
Bepaalde ruimtes worden door de twee diensten op verschil
lende manieren gebruikt.Zo is de kantine voor de G.G.&G.D. 
een pauzeruimte,voor de brandweer,die continue aanwezig is, 
zal de kantine meer een huiskamerfunktie moeten vervullen. 

4-Budgetaire bezwaren. 
De organisatie van de brandweer li-gt bij de regionale over
heid,terwijl die van de G.G.&G.D.(nog)bij de gemeentelijke. 
overheid ligt.Op het gebied van de financiën(wie betaalt wat) 
zouden problemen kunnen ontstaan. 

5~Praktische bezwaren. 
Naast een aantal gelijksoortige funkties kennen de beide 
diensten ook zeer verschillende funkties.Zo heeft de G.G.&G.D. 
taken waarbij zij gebruik wil maken van rustige,schone en 

_geluidsarme ruimten,hetgeen soms moeilijk te combineren zal 
zijn met de brandweer en haar machineriën. 

Om nu de voor- en nadelen van integratie tegen elkaar af te kunnen 
wegen,moeten we ons wat verder verdiepen in de struktuur,taakom
schrijving en de toekomstige ontwikkelingen van de verschillende 
te onderscheiden sektoren,resp.a,b,en c. 
Brandweer. 

a-Deze wordt onderverdeeld in drie diensten: 
I Een repressieve dienst. 
II Een afdeling "preve.ntie en voorlichting" 
III Een afdeling interne zaken waaronder opleidingen(ook 

regionaal)en onderhoud van materieel en gebouwen vallen. 
Dit laatste zou bijvoorbeeld ook het G.G.&G.D.-gebouw 
kunnen omvatten. 

b-De belangrijkste taak van de brandweer is de repressieve brand
bestrijding en het redden van have en-goed.Naast de regel 
"redden gaat·voor blussen"hanteert de brandweer tevens meer 
en meer de regel "voorkomen is beter dan blussen". 

1.- . 
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De integratie-gedachte 

De taak van de brandweer wordt dan ook steeds uitgebreider. 
Naast preventie en voorlichting(een taak die nog steeds in 
omvang toeneemt)besteedt men ook steeds meer aandacht aan 
hulpverlening en rampenbestrijdi.ng.De komst van de BB(Be
~cherming Burgerbevolking)in combinatie met de brandweer, 
zal het takenpakket nog verder uitbreiden. 

c-Aangezien de bezigheden van een brandweerman sterk fluctueren 
zal deze zich,buiten de tijden dat hij deelneemt aan een 
alarmafwikkeling,dienstbaar maken bij andere funkties als 

onderhoud e.d. 

G.G.&G.D. 
a-Deze bestaat uit de volgende afdelingen: 

I Bedrijfsgeneeskunde 
II Sociale gezondheidszorg 
IIIGeestelijke gezondheidszorg 
IV Schoolartsendienst 
V Ambulancedienst 

b-Op het gebied van de gemeentelijke gezondheidsdienst zijn 
grote verschuivingen gaande.Per gemeente zijn grote verschil
len in organisatie aan te wijzen.Al dan niet centraliseren 
van allerlei diensten is dan ook tegenwoordig het punt van 
discussie.Sommige ontwikkelingen wijzen op een langzame groei 
naar regionale bundeling.In ieder geval worden de samEmwer
kingsvormen tussen G.G.&G.D. en Brandweer(en evt. politie) 
steeds frequenter. 

c-De werkzaamheden bij de G.G.&G.D. voltrekken zich met name 
overdag op de "normale werkuren".Alleen voor sportkeuringen 
e.d. worden ook avonddiensten gedraaid.Daardoor is ook het 
gebruik van kantine en andere verblijfsruimten met name be
perkt tot overdag. 

Na afweging van de verschillende aspekten die uit de integratie
gedachte naar voren komen,kunnen we een aantal konklusies trekken 
met betrekking tot de realisatie van die integratie: 

1-Het doorvoeren van de integratie-gedachte moet beperkt worden 
t:ot die funkties die nog redelijk verantwoord gecombineerd 
kunnen worden,zodat het optimaal funktioneren niet in het 

'-------------------20 -------------------1 
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D~ intergatie-gedachte 

gedrang komt. 
2-Naast het nastreven van praktische integratie,moet getracht 

worden het eigen karakter van de diensten zoveel mogelijk 
te handhaven.Een volledig samengaan zou een compleet nieuwe 
organisatiestruktuur eisen,hetgeen veel problemen met zich 
mee zou brengen en bovenal jar~n zou duren vooraleer ieder 
zich,op net persoonlijke vlak,thuis zou voelen. 

3-De bo~wkundige consequenties_ van de integratie zullen voor
namelijk liggen in de sfeer van de benodigde voorzieningen 
voor bezoekers,gezamelijke verzorgende ruimtes voor personeel 

en technische ruimtes. 
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· HOO:B1DSTUK VI 

Het ontwerpproces 

-Uitgangspunten-

Om niet verstrikt te raken in een wir-war van relaties,welke 
zich doen gelden tussen de vele ruimten die het complex omvat, 
lijkt het ons zinvol om deze ruimte~- onder te verdelen in een aan

tal groepen.Deze groepen dienen zo gekozen te worden.dat ze elk, 
tot op zekere hoogte,een op zich staand geheel zijn.Daarom hebben 

we de voDgende indeling gemaakt: 
1- Hal 7- Leslokalen brandweer 

2- Slaapruimtes 8- Schoolartsendienst 
3- Voertuigenstalling 9- Bedrijfsartsendienst 
4-Werkplaatsen 1O~ Schooltandartsendienst 

5- Administratie 11- Geestelijke gezondheidszorg 
6- Kantoren brandweer 12- Slangentoren en -goot 

Deze indeling in groepen vergema~kelijkthet over zicht over de 
benodigde funkties,maar herbergt tevens het gevaar dat de flexi
biliteit in het rangschikken van funkties zoek raakt. 
Omdat brandweer en g.g.&g.d. echter met twee geheel verschillende 
organisatiestrukturen opgezet zijn,en het er niet naar uit ziet 

dat deze situatie spoedig zal wijzigen,is een dergelijke split
sing toch wel verantwoord.De indeling in groepen biedt_ de moge

lijkheid om het schakelen c.q. stapelen van de verschillende een
heden tijdens het ontwerpproces eenvoudiger te benaderen. 

In de uitwerking hiervan is ook de plaatsing van de groepen bin

nen het beschikbare terreih meegenomen.De indeling in groepen van 
de verschillende ruimtes,alsmede de onderlinge relaties,is- weer

gegeven in een zogenaamd cirkelplan,waarbij de oppervlakte van de 
cirkel verhoudingsgewijs de oppervlakte van de ruimte aangeeft, 
zie volgende pagina. 

De verdere uitwerking van de groepen afzonderlijk geschiedt nadat 
deze onderling zijn gerangschikt.Voord~t we met deze rangschikking 

kunnen beginnen,zullen eerst de belangrijkste uitgangspunten wor
den geformuleerd.Reeds tijdens de inventarisatie(gesprekken met 
verschillende personen en bestudering van het programma van eisen) 

waren er een aantal faktoren te onderscheiden welke het meest hun 

stempel op het ontwerp zouden gaan drukken: 

-1-De integratii-gedachte-

Deze zal gestalte moeten krijgen in de vormvan een centraal 
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Het ontwerpproces 

gebouw waarin een aantal ruimtes die ten dienste staan van 

zowel brandweer als g.g.&g.d.Dit zullen zijn: 
-kantine 
-hal/entree 
-documentatiecentrum voor bezoekers 
-sanitaire voorzieningen 

-installaties 

-centrale-intake 
-receptie 

-garderobe 
-centrale meld- en regelkamer 

Hiernaast kan nog gedacht worden aan gezamenlijk gebruik van 

parkeerruimte,fietsenstalling,groenvoorzieningen e.d. 

-2-Interne organisatie-
Deze wordt voor een groot deel bepaald door de looproutes van 

personeel en bezoekers binnen het gebouw.Met name bij de brand
weer zal dit van sterke invloed zijn op de rangschikking van 

de ruimtes.Zo is één van de belangrijkste eisen die aan de 
interne organisatie worden gesteld,dat de verschillende ver
keersstromen,zowel horizontaal als vertikaal,van personeel en 
bezoekers van brandweer en g.g.&g.d. allen ongehinderd verlopen. 

Hiernaast zal,zoals bij zovele andere gebouwen,de aard der 
werkzaamheden een belang~ijke rol spelen.Zeker nu brandweer en 

g.g.&g.d.. zo dicht tot elkaar gebracht worden,moet extra re
kening worden gehouden met het feit dat ruimtes met geheel ver

schillende gebruikerseisen in elkaars nabijheid komen. 

Zo moeten er ruimtes worden gecreëerd met een schoon en rustig 

karakter(kantoren en onderzoeksunits),een stil karakter(les-. 

ruimtes,studiezalen),ruimtes van vuile en lawaaiierige aard. 
(garage en,werkplaatsen),van een huiseiijk_karakter(woon/slaap

gedeelte)en van openbaar karakter(entree/hal).Dit alles nu 
moet in één gebouw worden gerealiseerd. 

-3-Externe organisatie-
De derde faktor die z'n invloed op het ontwerp stèrk zal doen 

gelden omvat de eisen t.a.v. parkeergelegenheid,het uit:rrukken 

der voertuigen,de bereikbaarheid van het gebouw voor bezoekers 

en personeel,de mogelijkheid tot bevoorrading e~ de mogelijk

heid om oefeningen(brandweer)en evt~ sport- en ontspannings-

.._ ________________ 24------------------~ 
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HetJ. ontwerpproces 

evenementen op eigen terrein te houden. 
Het zijn de buitenruimte en de overgangsgebieden binnen-buiten, 
welke aan deze eisen vorm moeten gaan geven. 

-4-0verige faktoren-
Hieronder verstaan we invloeden V$n buitenaf,zoals het bestem
mingsplan waaraan moet worden voldaan,de inspraak die de buurt
bewoners hebben(ze hebben bijvoorbeeld te kennen gegeven dat ze 
de ~itritten van de brandweer- en ziekenauto's niet tegenover 
hun voordeur willen hebben)en de stedebouwkundige aspekten 
(wegenstruktuur,aard van de omliggende bebouwing,pegroeiing), 
welke mede het ontwerp zullen gaan en moeten beinvloeden. 

-Werkwijze-

Gewapend met deze werkmiddelen kiezen we voor een werkwijze 
waarbij een aantal belangrijke ontwerpvarianten naast elkaar wor
den bekeken,hetgeen de eerste aanzet tot het maken van een schets
ontwerp zal zijn. 
De omvang van het complex noodzaakt;ons om in de ontwerp vrianten 
het gebouw op te delen in een beper~t aantal ruimtgroepen,opdat 
het aantal mogelijke varianten niet oneindig groot wordt. 
We kiezen dus voor een benadering waarbij we werken van grof naar 
fijn,van groot naar klein en van overzicht naar inzicht. 
In de varianten zijn de volgende 9 delen te onderscheiden: 

T: Oefentoren WP: ·Werkplaatsen K: Kantine 
SL: Slangengoot PH: Palenhuis H: Hal 
GA: Garage BW: Brandweer GG: G.G.&G.D. 

De zes varianten welke hier zullen worden weergegeven zijn de 
neerslag van een studie waa~in de eerder genoemde uitgangspunten 
verwerkt zijn,naar mogelijke rangschik~ing van bouwvolumes binnen 
het beschikbare terrein.Deze studi.e hebben we verricht met behulp 
van schematische schaalmodellen,zodat we bovendien de eerste aan
zet konden doen tot.het introduceren van nieuwe aspekten zoals 
maat,afmeting,buitenruimte,gebouwhoogte e.d. 
Voor de duidelijkheid hebben we de varianten weergegeven in de 
vorm van een ze~tal plattegrónden. 

----------------.25 



i , 

j 
~ j l ,_, 
i 
1 

1 

Î 
' 

/ 
/ 

Het ontwerpproces 
-----·-·-·-· /,r-~ 

. ,J 
./,' I 

/1 , 
• I , 

, 
I 

/.' .. , 
• 

GG 

. 1 . 
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1 WP 
GA 1. 

In deze variant vormer 
hal en kantine een 
duidelijke scheiding 
tussen het brandweer
en g.g.&g.g. gedeelte. 
Er ontstaat een ruim 
binnengebied,waaraan 
m.b.v. groenvoorzie
ningen een rustig ka
rakter kan worden ge
geven.De uitstulping 
gevormd door slangen
goot en toren(welke 

1 

K 

--- PH BW H 

/ . 

ev~. los ven het ge
VARIANT I bouw kunnen liggen) 

moet dit gebied be
schermen tegen hinder van het oefenterrein van de brandweer.De ga-
rage ligt verder van de weg af,omdat de brandweerauto's minimaal 
18m uitrijruimte nodig hebben.De gymzaal ligt op de kop van de ga
rage aan de zijde van de brandweervleugel.De geschetste indeling 
zal echter resulteren in een (te) klein oefenterrein voor de brand 
weer • 

. 1·-·-· -·-·-· -., 

/ . 
1 

/ € ·-·-· --1 
. 

/ 
l 

GA SL 

1 

1 . 
1 

De ingang van het com 
plex ligt hier aan de 
wat rustigere J.P. 
Coenstraat.De verde- , 
ling van de bouwvolu
mes over het terrein 
is tamelijk evenwich
tig.Het complex is 
echter in z'n geheel 
gericht op de J.P. 
Coenstraat en wendt 
zich af van de woon
wijkt aan de Groene

woudseweg, hetgeen bij 
een gebouw met een 

. 
1 

. 
1 

1 

BW H/K GG 

1 1 

. 
1 

·--··-·-· -· -·----· -·-· _f 
VARIANT II 
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openbaar karakter niet erg logisch lijkt. 
Deze gedachte zal in een latere fase duidelijk zijn stempel gaan 
drukken op de verdeling van de bouwvolumen over het terrein. 
In dit plan ontstaan weer twee gescheiden buitenruimtes:aan de 
g.g.&g.d.-zijde een rustig gebied,aan brandweerzijde een:gebied 

bestemd voor de uitrukkende brandweervoertuigen en ambulances. 
In deze situatie zouden de aktiviteiten op het laatstgenoemd ter
rein van hinder kunnen zijn voor de gebruikers van de brandweer-. . 
vleugel(kantoren,slaapvertrekken). 
Bij het bekijken van de varianten moet goed worden beseft wat de 
afmetingen van de gebouwdelen zijn.Nemen we bijvoorbeeld variant 
II,dan zien we dat de "voorgevel" van het gebouw een lengte zou 
krijgen van bijna 120 meter.Overwegingen van architektonische 

aard én stedebouwkundige aard zullen dus zeker nader bekeken moe

ten worden en hun doorslag moeten vinden in het ontwerp,orndat 
anders ieder gevoel voor maat en verhoudingen afwezig zal zijn. 
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......,~~T-i----SL- 1 

. 
1 GA 

1-------1 PH 

H/K 
GG BW 

·-· -· --· -·-· -·-· -· -·--· 
VARIANT III 

De garage ligt aan de be

woonde zijde.Hiertegen 
hebben de buurtbewoners 
zich fel afgezet,ze wil-. 

den persé géén garagedeu

ren voor hun deur.Afge
zien hiervan is het nog 
de vraag of er voldoende 

uitrijmogelijkheid zou 
kunnen worden gereali~ .: . 

seerd.Op de binnenruimte 
komen weer de verschil
lende gebruikerseisen met 

elkaar in botsing:oefen
ruimte en kantoorfunkties 

in de aangrenzende ge-
bouwdelen.Bovendien ligt de entree weer niet aan de woonwijkzijde. 

De situering van de gebouwdelen lijkt dan ook precies "verkeerd om" 

I 

/ 
• 

. 
/ 

·-·-·-·-· 
/ 

/ 

/ WP ,'") 

Het meest opvallende in 

deze variant is het ont

staan van een groot pleiL 
in de hoek van het ter-·-·-·-· 

GG 

!rein.De hal,kantine en 

loefentoren lijken bij 
/ \.. ~ L~ 

/_. _ ___.1-=_-=_-=_-s_L::-=-:-1H,/K..___ ___ . l
·deze plaatsing van brand

weer en g.g.&g.d.slecht~ 

iop één plaats te kunnen 
.liggen:op de diagonaal 
Ivan het terrein.Aangezier. 

jhet grootste deel van hei 

GA 

BW 

_complex op het midden var 

lhet terrein ligt,zal de 
·-·-·-·-·-·-·-:-·-·-·-·---1nrichting van het plein 

VARIANT IV voor een groot deel be-

palen hoe het gebouw zich naar de omgeving presenteert. 
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Vrijwel hetzelfde idee 
als 11 4",echter nu ligt 
de garage verder van 
de openbare weg.Het oe• 
fenterrein is verkleinè 
en bezorgt minder over• 
last.Het uitrukken der 
wagens geschiedt nu 
echter over een groot 
deel van het eigen ter~ 

1 

' 

1 ·-·---=--·-·-·-·-· ---·-·-·-· 

rein,zodat de kans op 
hinder groter wordt. 
De bouwvolumen zijn 
evenwichtig verdeeld 
over het terein. 

/ 

VARIANT V 
Voor zover het van de 

plattegrond is af te lezen,is een duidelijk struktuur in het ge-

heel niet aanwezig. 

/ 
/ 

,--:-·-· -· -· --i 
/ . 

;· 1 

GG 

Door op deze manier de 
ingang aan de Groene
woudseweg te leggen 

.,/---

zal voor het g.g.&g.d. 
gedeelte te weinig 
ruimte ontstaan.De . ·• 
plaats van het palen
huis midden in de gara 
ge is discutabel(de 
slaapvertrekken ziJn 
boven de garage gele-., 

gen) 

1 
WP 

. 
1 GA 

H/K · 

. 
1 WP BW 

PH • 

1 ·--· -·-·-·-·-·-·-·-· 
VARIANT VI 
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-Evaluatie-

Nu,na het aanschouwen van deze zes plattegronden(we hebben welis
waar tientallen varianten bekeken,maar de verschillen hiertussen 
waren soms zo gering dat het niet relevant was om al deze varian
ten in dit stadium van het ontwerproces weer te geven)zouden we 
in principe de meest acceptabel~ variant er uit kunnen kiezen. 
Di~ zou echter de werkelijkheid geweld aandoen.De variant welke 
wij kiezen om verder uit te werken is een combinatie van de zes 
genoemde varianten. 
In die voorlopige keuze(vo9rlopig omdat er nog vele veranderingen 
mogelijk moeten zijn)komen een aantal facetten naar voren,welke 
wij in het schetsontwerp gerealiseerd willen zien: 

-1- De hoofdingang moet naar de Groenewoudse 
weg gericht zijn,de woonwijkzijde. 

-2- De combinatie HAL-KANTINE-CMRK-etc •• zal 
midden op het terrein moeten worden gesi
tueerd,zodat een centrale ligging in het 
complex kan worden gerealiseerd.Wanneer de 
ingang direkt aàn de weg zou liggen zou 
dit niet mogelijk zijn i.v.m. de omvang. 
van het complex. 

-J- In het complex moeten 4 delen te onder
scheiden zijn: 1-het brandweer kantoor

gedeelte 
2-het g.g.&g.d. kantoor

gedeel te , 
J-de voertuigenstalling 

met werkplaatsen 
4-een centraal gedeelte 

dat de delen 1,2. en J 
verbindt. 

Hoogbouw moet zoveel mogelijk vermeden-worden. 
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-4- Het oefenterrein komt op de enigst daarvoor 
geschikte plaats te liggen:aan de spoorzijde 
en dan zover mogelijk van de woonbebouwing 
en kantoorvleugels in het complex.Ook is het 
wenselijk dat men vanaf •de openbare weg niet 
direkt op het oefenterrein kijkt. 

-5- De garage-uitritten moeten komen te liggen 
aan de J.P.Coenstraat. 

-6- De oefen- c.q~ slangentoren moet centraal in 
het complex liggen en een belangrijke plaats 
innemen in het zicht dat men vanaf de open
bare weg op het complex heeft. 

-7- Er dient een extra "zij-ingang" te ziJn aan 
de J.P.Coenstraat i.v.m. het parkeerterrein 
dat daar aan de overzijde van de weg is gele
gen en door bezoekers en personeel gebruikt 
zal worden. 

-8- Het gebouwdeel van de g.g.&g.d.,met een meer 
openbaar karakter dan dat van de brandweer, 
komt aan de kruising te liggen,als het ware 
"naar de bevolking toegericht1'. 

-9- De werkplaatsen,de ruimtes met een hoge ge-. 
luidsproduktie,moeten aan het oefenterrein 
liggen en zover mogelijk van kantoor- en woon
bebouwing. 

-10- Een zogenaamde doorrijgarage is niet nood
zakelijk,echter wel gewenst. 

Nu de uitgangspunten zijn geformuleerd,zal de bouwkundige ver
taling van dit eisen- en wensenpakket,het schetsontwerp,uitvoerig 
worden besproken. 
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-Het schetsontwerp-
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Het ontwerpproces 

-Bespreking van de binnenruimte -

In de vleugel aan het kruispunt,in de tekening aangeduidt met A, 
is de brandweer ondergebracht.Het slaapgedeelte licht zo dicht 
mogelijk bij de garage welke door het palenhuis verbonden is met 
de kern van het complex.De bovenste verdieping van de hal moet dus 
liefst vrij worden gehouden van bezoekersstromen,daar deze anders 
het ongestoord uitrukken van de brandweerlieden zouden kunnen be

lemmeren. 
De werkplaatsen liggen vrij ongunstig t.o.v. de kern:grote loop
afstand.Een gedeelte van de g.g.&g.d.-vleugel(B)ligt aan het oe
fenterrein en tegen de toren aan.Overlast zal met moeite kunnen 

worde~ beperkt. 
We hebben er naar gestreefd om de verdeling van de bezoekers 
naar brandweer en g.g.&g.d. cent~aal(in de hal)te laten geschieden 
Door het ·gebouw in vleugels op· te delen behouden brandweer en 
g.g.&g.d. toch zoveel ~ogelijk hun eigen identiteit. 

-Bespreking van de buitenruimte-

In grote lijnen ligt nu vast hoe het gebouw wordt gevormd door 
een aaneenschakeling van gebouwdelen:de e;ebouwde ruimte. 
Er is echter nog veel onduidelijkheid over de onbebouwde ruimte, 
welke niet slechts restruimte mag zijn.Ook de onbebouwde ruimte 
kàn en moet ontworpen word'en en vervolgens ingericht. 
Wanneer we het voorlopig ontwerp bekijken,zien we een wat majes
tueuze entree ontstaan aan de zijde van de Groenewoudseweg. 
Doordat de hal zeker 30 tot 40 meter van de openbare weg komt te 
liggen,wordt het gewenste openbare karakter niet bereikt. 
De tweede ingang(aan de J.P.Coenstraat)is visueel van ondergeschik 
te betekenis,terwijl deze toch veelvuldig gebruikt zal worden. 
Al eerder rees bij ons de vraag of één,dan wel beide ingangen 
benaderd moest kunnen worden door een nieuw aan te leggen stuk 
openbare weg.Het alternatief,afsluiting van de toegangen··voor 
verkeer,waarborgt in ieder geval een rustiger karakter van het 
binnenterrein.De tegenstelling tussen gewenste openheid en bereik
baarheid enerzijds,en anderzijds de behoefte aan een rustig bui
tengebied,waaromheen de gebouwdelen,maakt de keuze moeilijker. 
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Het ontwerpproces 

Het oefenterrein dat voor de brandweer is ontstaan(spoorzijde) 
levert nog teveel· hinder op voor de gebruikers van een deel van 
de g.g.&g.d.-vleugel en misschien ze_lfs voor bewoners van de hui
zen ~an de Groenewoudseweg.Hierin zal verandering moeten komen 
door de zonering van de bebouwde ruimte aan te passen.De afmeting 
van het ontstane oefenterrein is zonder meer voldoende. 
Aan de wens,geuit van g.g.&g.d.-zijde,om de beschïkking te krij-. . 

gen over een patio binnen het eigen gebouw,is in dit schetsont-
werp nog geen gehoor gegeven.Wel zijn er twee terreintjes ontstaan 
(C en D)echter zuiver als restruimte en als zodanig is de bruik
baarheid ervan onduidelijk. 
Het terrein v66r de voertuigengarage wordt b.estraat en behoeft 
verder geen aandacht. 

We hebben naar oplossingen gezoc~t om bovengenoemde bèzwaren 
teniet te doen.Zo zijn we tot de conclusie gekomen dat we het 
idee van één hoofdingang moeten laten varen.Door nu uit te gaan 
van twee gelijkwaardige ingangen komen we tot een bouwkundige 
oplossing waarin een,zoals wij het noemen,visuele straat de twee 
ingangen markeert.Deze "visuele st~aat"doorsnijdt als het ware 
het gebouw.In het midden van deze doorsnijding komt dan de cen
tralen hal als een samenvloeiing van bebouwde en onbebouwde ruim
te.De hal krijgt een zo open mogelijk karakter(dit in tegenstel
ling tot haar vorm in het schetsontwerp)en wel om drie redenen: 

1- Versterking van het openbare karakter van 
dit gebouwdeel. 

2- Benadrukking van de plaats die het kruis
punt vormt van twee belangrijke looprich
tingen.Zie tekening. 

3- Verhoging van de inzichtelijkheid van het 
complex. 
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Op de tekening is _duidelijk te zien welke aswerking er onstaat 

vanuit deze nieuwe gedachte.De twee assen,gevormd door onbebouw
de en bebouwde ruimte,dwingen het gebouw nu in een nieuwe vorm. 
Er ontstaat een duidelijke scheiding van brandweer en g.g.&g.d. 
Het g.g.&g.d.-gebouw krijgt,liggend op de hoek van het terrein, 
door deze aswerking zijn symmetrische vorm opgedrongen. 

Om nu een goede beëindiging van het complex op de hoek van het 

terrei~ t~ verkrijgen,hebben we,?a weer te hebben teruggegrepen 
op de eerder gebruikte modellen waarmee we inzicht trachtten te 

verkrijgen in de harmonie van het geheel t.a.v.bouwvolumes,bouw

hoogtes,vrije ruimte e.d.,hij het g.g.&g.d.-gebouw ~e aswerking 
doorgetrokken en·in het gebouw zelf terug laten komen. 

In dit gebouw worden de werkruimtes nu gerangschikt rond een vier
kante patio. 
Het brandweergedeelte wordt nu Z?danig gesitueerd dat het in wis
selwerking met de onbebouwde ruimte de tweede as(dus de zelfde 
richting als de "visuele straat")gaat benadrukken. 

Beide assen maken hoeken van 45° met de richtingen in de bestaan
de wegenstruktuur. 

Deze gegevens zullen het schetsontwerp ingrijpend doen veranderen 
en feitelijk de verdere uitwerking/detaillering van het geheel 
het sterkst beinvloeden. 

Nieuwe situatie: 
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Het voorlopig ontwerp 

Nadat de hoofdlijnen,die in het voorgaande aangegeven zijn, 
vastlagen,is het ontwerp weer iets verder uitgewerkt en heeft 

het veel veranderingen moeten ondergaan.Uiteindelijk is het 

voorlopig ~ntwerp er als volgt uit te komen zien. 

OEFEN'.11ERREIN 
GARAGE 

G.G.&G.D. 

D 
GROENEWOUDESEWEG 
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Het voorlopig ontwerp 

Het complex omvat een centraal gelegen hal,die ook de ver

binding is tussen alle vleugels.Daar bevinden zich ook de twee 

hoofdingangen.De G.G.&G.D.-vleugel,~an de kruising Groenewoudse 
weg-J.P.Coenstraat,is een vijf verdiepingen tellend patio-gebouw, 
dat gekoppeld is aan de hal d.m.v. een korte loopbrug.De hal 

steekt met ~án punt de patio in. 
De langwerpige brandweervleugel wordt door de hal in tweeën ge-

. . 
deeld.De voertuigenstalling sluit -Op deze vleugel aan. 
Aan de spoorzijde van het terrein sluiten de wer~plaatsen aan op 
de hal.Hier ligt tevens de gymzaal,met een aparte ingang,bereik
baar vanaf de openbare weg.De toren staat tegen een punt van de 
hal en staat centraal op het terrein.De oefentoren is gemakkelijk 

bereikbaar vanaf het oefenterrein. 
We zullen nu alle vleugels van het gebouw uitvoerig bespreken en 

wel m.b.t. de volgende punten: 
1-Afmetingen 
2-Inrichting 

J-Verbindingen 
4-Punten van speciale aandacht 

De G.G.&G.D. 

1- Het 
dienst 
ca. 40 

gebouw voor de gemeentelijke geneeskundige en gezondheids

is een patio-gebouw.De afmstingen van de plattegrond zijn 

x 40 meter.De èmi tenste ring meet 7, 20m diepte en is ver
deeld in traveeën van 5,10m.Zo ontstaan op de hoeken dus ruimten 

van 7,20m bij 7,20m.Terwille van de geleding in de gevel zijn deze 
naderhand teruggebracht tot 6,00m bij 6,00m. 
Aan twee van de vier zijden zijn nog een aantal traveeën met een 

diepte van 5,10m toegevoegd.Zo is het mogelijk een gang te cre
ëren met daaraan ruimten van 5, 10 bij 5, 10( ongeveer 26m2 ). Dit, cor

respondeert met de eis in het programma van eisen:rüimtes van 25m2 • 

Aan de twee andere zijden grenst de gang direkt aan de patio. 
Hier is de gevel gehe_el van glas, om de oriëntatie van de bezoeker 
in het gebouw te· bevorderen. 

2- De indeling van de plattegrond is op elke verdieping ongeveer 

gelijk:Op de hoek(aan het kruispunt)zijn in de binnenhoek de wacht 

ruimten gepland,met uitzicht op de patio.Zoals vermeld in het pro-
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Het voorlopig ontwerp 

gramma van eisen,vormen kleine zitjes inde gangen de reserve
wachtruimte.Direkt grenzend aan de wachtruimte bevindt ziuh het 
secretariaat(of registratuur of kaartenkamer) van de betreffende 
afdeling.Vervolgens kan men aan beide zijden van de wachtruimte, 
de artsenkamers vinden met conferentieruimten en bespreekruimten. 
Op de verschillende verdiepingen k.an men achtereenvolgens vinden: i 

- 1everdieping: Kindertandverzorging(SSTV)en kinderkamer. 
2everdiep:j_ng: Direktie,administ1:'atie en conferentieruimte. 
3everdieping: Schoolartsendienst. 
4everdieping: Bedrijfsartsendienst. 
5everdieping: Logopedie en geestelijke gezondheidszorg. 
3- De verbinding·tussen de hal en de gangen van de G.G.&G.D. wordt 
door loopbruggen gevormd.Deze sluisachtige elementen geven zo de 
overgang tussen de twee gebouwdelen duidelijk aan.De vertikale 
verbindingen in het gBbouw word~n gewaarborgd door een trappenhuis 
dat grenst aan de wachtruimten,en door het trappenhuis met lift 
in de centrale hal.Deze lift staat precies in de uitloop van de 
rondgaande gang van de G.G.&G.D.-vleugel en steekt door het dak 
van de hal ,om nog tot de vierde en vïjfde verdieping van de G.G. 
&G.D.-vleugel te reiken. 
4- De G.G.&G.D. heeft een duidelijke voorkeur uitgesproken voor 
een patio.Deze binnenruimte,die naar alle waarschijnlijkheid be
plant gaat worden,biedt eeri zeer goede mogelijkheid voor lichttoe
treding in de kantoorruimten aan de binnenzijde.De patio dient 
wel van buitenaf bereikbaar te zijn(o.a. voor grasmachines) 

-gangen 

patio 
A- --ict-1 _______ -- -A 

Plattegrond g.g.&g.d. Doorsnede over de patio(AA) 
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De Brandweer 

1- Zoals _gezegd is de brandweervleugel een gebouw dat in tweeën 
verdeeld is.De traveemaat is ook hier 5,10m en de diepte van een 
travee is 2 x 7,20m.Het einde van een vleugeldeel wordt gevormd 

door een puntvormig gehee:l.Deze punt bestaat uit ruimtes van 5, 10 
x 5, 10m2 die 45° gedraaid zijn t,. o. v. de overige ruimtes. 
Doordat de diepte van het gebouw 2 x 7,20m bedraagt is het mogelij 1 

zowel gewone kantooruimtes als wat g~otere ruimten(bv.conferentie
ruimte)te maken.Zo vindt men enerzijds ruimtes met een diepte van 

5,10m en anderzijds ruimtes van 7,20m diep,de gangbreedte is nl. 
2,10m.De gang heeft één knik om de visule lengte wat te verminde

ren. 
2- Bij de beschrijving van de indeling van de plattegrond moet ver 

meld word_en dat een duidelijk andere funktie aan elk van de twee 

delen van het gebouw is toebedeeld.Zo omvat het noordelijke deel 

de kantoorruimten en het zuidelitke deel de ruimtes die meer ge
luid of speciale installaties met zich mee brengen. 

. In het zuidelijke deel bevinden zich de realistische oefenruimte, 
met bijbehorende installaties,de hobbyruimte en een deel stalling 

van voertttigen(ambulances). 
De drie verdiepingen van het noordelijk deel omvatten achtereen
volgens: 1everdieping: de afdeling preventie en administratie 

2everdieping: kantoren,direktie,staf en leslokalen. 

3everdieping: slaapkamers met wasgelegenheid. 

Plattegrond branweervleugel. 

3- Opnieuw is geprobeerd om m.b.v. vaste loopbruggen een duidelij

ke overgang tussen hal en brandweervleugels te laten zien.Verti

kaal verkeer gaat langs de kleine lift,met bijbehorend trappenhuis 

in de hal of langs de spiltrap in de noordpunt.In het zuidelijk 

deel bevindt zich het zogenaamde P?lenhuis.Nog steeds vormen de 
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glijpalen een groot deel van het imago van een brandweerkazerne. 
(Inderdaad is dit een zeer snelle manier van vertikaal trans
port van personen,tenminste omJ.aag)Ook hier zijn deze·palen terug 
te vinden.Het palenhuis is een wezenlijk onderdeel van de reeks: 
loopgangen-palenhuis-pakkenhuis-stalling,en dient dus niet àl te 
ver van de pakkenberging gesitueerd te worden,welke op háár beurt 
weer bij voorkeur aan de stalling dient te grenzen.Vandaar dat het 
palenhuis in dit geval in het zuiffelijke deel vlak voor de stalli 
gepland is.Het horizontale verkeer maakt,zoals duidelijk zal zijn, 
gebruik van de gangen.Hoe dit afgestemd z.al zijn op de verschil.'.ir 
lende gebruikersstrom.en,zal bij het aspekt "routing" besproken 
worden. 
4- De puntvormige beëindiging van het gebouw zorgt ervoor dat de 
hoofdrichting van het brandweergebouw,welke onder 45° met de rich
ting van het stratenpatroon loop_t, aangepast wordt aan· dat straten
patroon.Ook de overgang naar de bestaande bebouwing(woningen)wordt 
hiermee bewerkstelligd.En de beperking van de bouwhoogte tot drie 
lagen draagt hieraan zeker hij. 
In het gekozen struktuurplan komt deze vleugel zeer dicht bij de. 
bestaande bebouwing zodat de bereikbaarheid van het achtergebied 
(met name de gymzaal)in het gedrang komt.De onderdoorgang aan het 
eind van de brandweervleugel lost dit op,en zorgt er tevens voor 
dat &gymzaal geen te openbaar karakter krijgt. 

,-·-. 
l~:-.'.f' ~~ 1;-~, .:·· \ 

Onderdoorgang 
naar gymzaal. 

Situatie noordelijke brandweer
vleugel. 
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De Hal 

1- De hal heeft· een zeshoekige vorm, waarbij de lange zij den 
28,80m zijn,en de vier korte zijden 10,20rn.Het eebouw is 3-¼ 
verdieping hoog,dwz. het telt drie bouwlagen waarbij de bovenste 
1½ verdieping is.Dit: hoogteverschil met de brandweervleugels is 
bedoeld om tot uitdrukking te brengen dat de hal een afzonderlijk 
geheel in_het complex is.De hal _doorklieft als het ware zowel de 
G.G.&G.D.- als de brandweervleugel. 
2- De hal is het centrale punt van het complex.Ook alle looproutes 
komen hier samen of kruisen elkaar hier.In de ene helft bevindt 
zich dan ook,op de 1e verdieping,de kantine als centraal punt 
voor het personeel.De kantine is tevens de hoofdverblijfplaats 
van de brandweerlieden in parate dienst,en dient als zodanig ook 
nog een soort huiskamerfunktie t~ vervullen. 
In de ander~ helft bevindt zich op de begane grond de receptie. 
Van hieruit worden de bezoekers doorverwezen.Boven de receptie 
bevindt zich de vide die tot aan het dak doorloopt.Deze vide wordt 
in de breedte,naar boven toe breder. 
Op de begane grond vinden we het dokumentatiecentrum annex biblio
theek.Op de tweede verdieping bevindt zich de centrale meld en 
regelkamer. 
J- De verschillende looproutes lopen langs de vide van en naar de 
verschillende vleugels.De kruisingen liggen bij de liften en trap
pen.De grote lift grenst aan de vide,de kleine aan de kantine. 
4- De gevel van de hal wordt uitgevoerd als glasgevel.Dit: moet het 
openbare karakter van de hal benadrukken.Door het glas heen kan 
men alle niveau's zien en heeft men ook visueel kontakt met de 
buitenruimte aan de andere kant van de hal. 

Plattegrond hal. 
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Het voorlopig ontwerp 

De Voertuigenstalling 

1- Dit eebouwdeel heeft een afmeting van 54,00 x 28,80m2 .De lengte 
is verdeéld in traveeën van 9m,waarop 2 voertuigen van 2,5m breed 

kunnen staan.Voor èlk voertuig moet voldoende in- en uitstapruim

te zij?, i_. v.m. eventueel ge lij ktij dig uitrukken der voertuigen. 
In de breedterichting van de remise kunnen makkelijk 2 voertuigen 
achter elkaar staan,er is nog net ruimte voor een extra aanhanger. 
De minimale hoogte van de stalling moet 6m bedragen,aangezien ge
eist wordt dat men bovenop een voertuig(max. 4m hoog)moet kunnen 

staan,i.v.m. eventueel onderhoud. 
In het dak zijn zogenaamde lichtstraten voor daglichttoetreding 

opgenomen. 
2- Naást stallingruimte voor voertuigen omvat de remise ook een 
pakkenberging,waar brand- en rookbestendige kleding paraat hangt. 
Als de br.andweerlieden terugkomenvan een inzet kunnen zij gebruik 
maken van de was- en kleedruimte die in de nabijheid van de pak

kenberging,in de brandweerzuidvleugel op de begane grond aanwezig 

is. 

· De inrichting van de stalling is als volgt:Vooraan,vlak naast de 

pakkenberging,staan voertuigen die onmiddellijk moeten uitrukken. 

Verder naar achteren staan de voertuigen die voornamelijk ter 
ondersteuning van de bestrijdingseenheid dienen,of die het geregel 

de ziekenvervoer verzorgen. 
Verder is er de mogelijkheid opengehouden om ook enkele voertuigen 

van de Bescherming Burgerbevolking onder te kunnen brenge~. 
3- De verdeling in parate eenheden en ondersteunende eenheden, ~-~, 

heeft als voordeel dat voor de parate eenheden de loopafstanden 
naar de voertuigen kort gehouden kan worden,terwijl een langere 

loopweg naar de onders·Geunende voertuigen niet direkt bezwaarlijk 
is. 

4- Het is van belang dat ook vóór de stalling voldoende ruimte is. 
Deze uitxijruimte voor elke deur,waarop met gemak een voertuig 
moet kunnen stasn,is er mede de oorzaak van dat de stalling ca. 
20m van de J.P.Coenstraat.af ligt. 

42 ------------------



j 

J 
3 

i _l 

Het voorlopig ontwerp 

Werkplaatsen met toren 

1- De toren heeft: een 1-vormlgen pl~ttegron.d waarbij beide poten 
7,20~ lang en 3,60m breed zijn.De hoogte is ca. 25m vanwege de 
20m lange slangen die in de droogkoker opgehangen worden. 

I.v.m. de bereikbaarheid voor bv. laddervoertuigen is de toren 
gesitueerd aan de binnenplaats.Deze wordt omsloten door branweer
zuidvleugel, stalling en werkplaats·en.De werkplaatsan nemen,met een 

lengte van ruim 60m en een maximale breedte van 32m,een behoorlijk 
oppervlak in beslag.De eerder geïntroduceerde traveemaat van 5,10m 

is hier gehandhaafd.De gebouwhoogtes worden aangepast aan de 
verdiepinghoogtes van de aangrenzende gebouwdelen. 

2- In verband met de geluidsproduktia zijn de werkplaatsen met. 
de hoogste geluidsproduktie,het verst van de kantoren gelegen. 
Gymzaal,slangengoot e.d. zorgen _als tussenruimtes voOr de nodige 

geluidwering. 
In de toren bevindt zich eveneens een trappenhuis,dat tesamen met 
de ha:l:kons als oefenobjekt voor de brandweer wordt gebruikt. 
3- Het· trappenhuis in de toren dient tevens als nooduitgang voor 

kantine,CMRK en belendende gebouwdelen. 
4- De toren vormt in het gevelaanzicht een markant punt,en is een 
herkenningspunt of vaak zelfs een statussymbool van brandweerka~ 

zernes.De aansluiting met de andere gebouwdelen zal op het gebied 

van dilatatie en fundatie enige studie vergen. 

Plattegrond toren. 
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Het voorlopig ontwerp 

De "routing" 

Het ïs van wezenlijk belang dat de "routing binnen het gebouw 
goed is afgestemd op de verschillende gebruikersstromen. 

Primair dient de looproute van de uitrukkende spuitgasten te 
worden beschouwd.Deze is van vi t_aal belang.Er zal nergens een 
botsing met een andere verkeersstroom mogelijk moeten zijn. 
Dit.is gerealiseerd door de kruising van de looproutes vanuit 

deslaapvertrekken met de looproutes in de hal,op de tweede ver
dieping te leggen waar verder geen kantoren zijn en dus ook 
weinig bezoekers. 
De kantine vorm~ aan van de hoofdverblijfplaatsen van de brand

weerlieden.De weg van hieruit naar de glijpalen kruist dan ook 
geen van de bezoekersstromen.Vermeld moet wel worden dat de 

bezoekersaantallen van de g.g.~g.d. veel groter zijn dan die 
van de brandweer.Doordat het uitsplitsen der bezoekers reeds 

beneden in de centrale hal gebeurd,zal de hinder voor de brand
weer zéér beperkt blijven.Een en ander is in bijgaande schet
sen verduidelijkt. 

Looproutes bezoekers 

g.g.&g.d. 

Looproutes uitrukkende brand

weerlieden 
vertikaal transport 
vertrekpunt 

bewegingsrichting personen 44 ________________ __. 



l 

~~ 
l 

] 

a 
i 

i 

~ ..., 
! ' 

· palenhuis 

garage 

uitrukkende 
voertuigén 

Het voorlopig ontwerp 
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.... ....,., bezoekers brandweer 
1- slaapvertrekken 
2- kantoren 

1 

2 

Lengte doorsnede brandweervleugel 3-kantoren/vergaderruimten 
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vertrekpunt personen 
looproutes bezoekers 

looproutes brandweerlieden 
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hoofdstuk 0 

.-------------inleiding--------------------

Het ideaal van een konstruktief ontwerper is natuurlijk om in staat te 

zijn de konstruktieve en architektonische aspekten van een gebouw 

op een logische manier te combineren. 

Vaak lukt dat niet, of niet helemaal. Zo ook in dit geval. Er moesten 

veelvuldig compromissen aanvaard worden. De grote compexiteit van 
• het programma van eisen heeft er toe geleid dat besloten werd 

de nadruk meer op de funktionele aspekten te leggen, dus proberen 

zoveel mogelijk aan het programma van eisen te voldoen. 

Ook de architektonische aspekten hebben in enkele gevallen de aandacht 

gehad. De konstruktieve aspekten zijn daarbij soms enigzins in het 

gedrang geraakt. Wij zijn ons daarvan wel bewust, maar hebben besloten 

omwille van het ontwerp dit op zijn beloop te laten. Het resultaat 

van de schetsontwerpfase bevat daarom enkele facetten die op het 

konstruktieve vlak de nodige konsekwenties hebben. Zo levert bijv • 

het draaien van de konstruktierichting over 45° in het algemeen 

problemen met aansluitingen van balken, gevelelementen etc. 

Op zich kan dit natuurlijk een uitdaging zijn, maar de ekonomische 

haalbaarheid wordt dan veelal een aanvechtbare zaak. 

Met deze kanttekeningen in het achterhoofd, zal nu getracht worden 

tdt voorstellen te komen voor de konstrukties van de verschillende 

gebouwen. Allereerst worden enkele algemene zaken vermeld m.b.t. 

maten, hoogtes etc. Vervolgens komen de verschillende gebouwen aan 

de beurt, waarbij bij de keuze van de konstruktie voor de 

kantoren, vooraf enkele algemene beschouwingen gegeven worden. 

Daarna komen dimensionering en stabiliteit van de verschillende 

gebouwen uitgebreid aan de orde. 

4 



1 

1 
j 

l 
1 

1 

.., 
1 

hoofdstuk 1 

algemene zaken 

Voor het ontwerpen of kiezen van een konstruktieprincipe, is het 

van belang dat allereerst een aantal uitgangspunten duidelijk vast staan. 

Uitgangspunten t.a.v. 

systeemmaten A 

B 

C 

diverse benodigde/gewenste hoogtes van gebouwdelen 

byzondere konstruktieiisen,als kelders, speciale funderingen, 

ongewone belastingen, etc. 

ad A: systeemmaten 

Het hele complex vertoont stramienen waarin steeds weer de maten 
7,20 men 5,10 mof veelvouden daarvan voorkomen.(zoals in dl.I is gesteld) 

De breedtemaat van 5,10 m komt voort uit de verdraaiing van de assen 

over 45° die op verschillende plaatsen in het complex te vinden zijn. 

Immers, 7 ~ m ~ 5,10 m • 

De dieptemaat van 7,20 m (of 2x7,20 of 7,20+5,10) geeft de mogelijkheid 

om zowel grotere als minder grote ruimten met een traveebreedte van 

5,10 m te realiseren. 

7,20 mis een veel voorkomende maat in de bouwwereld, zodat het 

toepassen van handelssystemen (bijv. voor konstruktie, gevel, 

leidingen, o.i.d.) geen problemen zal geven. 

Een veel voorkomende eis,in het P.v.E.,voor het vloeroppervlak van 
2 ruimtes in de kantoorgebouwen was ca. 25 m, hetgeen met een maat van 

5,10 m x 5,10 m goed te realiseren is. Andere maten (bijv. voor 

werkplaatsen of stalling) zijn af te leiden uit de afmetingen van 

brandweerauto's en ambulances. 

ad B: hoogtes 

Ook de hoogtes van de verschillende delen van het complex zijn 

afhankelijk van bijv. de afmetingen van brandweerauto's of van de 

dikte van bijv. de luchtverversingskanalen. 

Kort samen gevat zijn de richtlijnen: 

hoogtes van de gebouwdelen 

kantoren Brandweer 3 verdieping en} 
GG & GD 5 verd. 

Hal 3½ verd. 

Stalling ca. 6 m 

Werkplaatsen zie Stalling 

Gymzaal 6 à ·7 m 

Toren ca. 25 m 

5 

opmerkingen 

(
verdiepingshoogt. e (geschat) 

tussen 3,00 men 3,50 m 

{ hoogte voertuig + 2 m om 

( te staan 

er m~eten slangen in te 

drogen kunnen hangen 
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algemene zaken 

ad C: byzonderheden 
1. kelders: Onder de hal is een fietsenstalling en eventueel 

installatieruimte en opslag gepland. Verder dient men 

rekening te houden met liftschachten. 

2. funderingen: De vloer inde stalling zal op zandbed gestort worden. 

Zie verder de deelstudie. 

De fundering van de toren zal duidelijk anders moeten 

zijn (los?) dan de fundering van de andere gebouwen. 

3. belastingen~ De hefbrug voor biandweerauto's in de werkplaatsen 

geeft daar een erg hoge belasting op de vloer, c.q. 

op de fundering. 

Tenslotte kan vermeld worden dat,om ekonomische en architectonische 

(eenheid) redenen, er naar gestreefd wordt de konstrukties van de 

beide kantoorgebouwen identiek te maken. Zie verder bijbaande tekening, 

(tek. 06). 
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de kantoorgebouwen 

De konstruktie van de kantoorgebouwen 

Een konstrukteur heeft (helaas •• ?) bij het ontwerpen van een 

konstruktie voor een gebouw vaak al een ( .min of meer vaag) idee 

van een konstruktieprincipe. Dit betekent dat zelfs de mogelijkhe

de·n die hij wil gaan onderzoeken aan een subjectieve keuze 

onderhevig zijn. 

Toch verdient het aanbeveling bij het kiezen van een konstruktie

principe alle voor de hand liggende (e.n soms ook minder voor de 

hand liggende) mogelijkheden na te gaan, en daarvan voor- en 

nadelen op te sommen. 

Dat is dan in dit geval, bij de keuze van de konstruktie van de 

kantoorgebouwen, (wat uitgebreider dan bij de andere gebouwen) 

gebeurd. Achtereenvolgens worden besproken 

a. een konstruktie in ter plaatse gestort beton 

b. ,, ,, in prefab beton 

c. , , , , in staal 

d. , ' in metselwerk 

e. de uiteindelijke keuze 

f. byzonderheden in de plattegrond. 

A. 
Men zou dus kunnen kiezen voor een konstruktie in ter plaatse 

gestort beton. Een groot voordeel van een dergelijke konstruktie 

is het feit dat de brandwerendheid van beton hoog is. 

Als men een betonlrnnstruktie wil toepassen zijn de mogelijkheden 

voor een kantoorgebouw echter beperkt. In feite blijft alleen een 

keuze over tussen : 

a. een konstruktiesysteem met een kruisvloer 

b. , , , , met een vlakke plaatvloer 

c. , , 
' ' 

met een balkensysteem 

ad a 

Een kruisvloer brengt erg_ veel bekistingswerk met zich mee, en 

valt dus om ekonomische redenen meteen af. 

7 
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ad b 

De voordelen van een vlakke plaatvloer zijn 

1. een grote flexibili_teit m.b.t. het plaatsen van scheidings-

wanden. 
2. eenvoudig bekistingswerk (zie ook punt 6). 
3. een geringe verdiepingshoogte aangezien de konstruktiehoogte 

klein is. 

En de nadelen zijn: 

4. grote sparingen zijn problematisch 

5. De stabiliteit van de konstruktie moet gewaarborgd worden door 

extra stabiliteitsvoorzieningen, aangezien de konstruktie van 

zichzelf niet erg bestand is tegen horizontale belastingen. 

6. de pons van de vloeren kan problemen geven. Als men dit op wil 

lossen d.m.v. het toepassen van kolomplaten dient men er 

rekenine mee te houden dat dit extra bekistingswerk geeft. 

7. Om de randkolommen minder op buiging te belasten zou men de 

kolommen niet in de gevel kunnen plaatsen. Dit is echter minder 

gunstig i.v.m. de inrichtine; van de ruimten die over meerdere 

traveeën doorlopen. 

ad c 

De voordelen van een balkensysteem zijn 

1. de stabiliteit kan in één richting door de portalen verzorgd 

worden. 

2. sparingen geven meestal weinig problemen 

3. het feit dat de kolomMen in de gevel staan is gunstig i.v.m. 

de ruimten die overmeerdere traveeën doorlopen. 

En de nadelen 

4. de konstruktiehoogte is vrij groot. Daarbij komt dat leidingen 

in langsrichting onder de balken door moeten en dus de 

verdiepingshoogte groter wordt. Dit levert dan weer extra rn
2 

gevel op. 

5. de flexibiliteit m.b.t. het plaatsen van scheidingswanden is 

minder groot (voornamelijk om architectonische redenen) tenzij 

een verla~gd ~lafond toegepast wordt. 

6. Het bekistineswerk is i.v.m. de balken minder eenvoudig als bij 

een vlakke plaatvloer. 

8 
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de kantoorgebouwen 

Voor een kostenvergelijking van de mogelijkheden ben c dienen de 

hoeveelheid bekistingswerk en de hoeveelheid beton in rekening 

gebracht te worden (zie onder). 
De kosten blijken niet ver uiteen te liggen, waarbij men er 

rekening mee moet houden dat het toepassen van kolomplaten bij de 

vlakke plaatvloer (betonbesparing, ma3r extra bekisting) de 

verschillen nog kleiner kan maken. 

------. ------~--- --------
KOSTF.:NVEPCEL T,JKT"fG _ 

--------------=---~----

travepmat~~ 7,20 x ~,10 M 

Lmin = 5,10 -bbalT- = h,80 m 

1-?. = 1 /?."i ~ 1 /~0 L (vlcer) . "'i!! . 

h - 1;0 mm ht = 18" m~ 

h = 1110 à 71:? L (b;1lk) 

h = 600 mM ht = 650 mm 

kolo!'I : 300 Y. 300 mm2 

bekisting (1!12 ) 

vl. : 2 x 4,8 x 7,2 = 69,12 
b. : lf x (0,65-0,18)x?,2: 15,70 

+ 0,3.7,2 
k, : 3 x 4 Y. n,3 x (3,2-0,lB)=l0,87 

beton (rn3) 

2 X 0,18 X 7,2 X 5,1 = 

0,47 X 0,3 X 6,75 X 2 = 

3 X 0,3 X 0,3 X 3,02: 

13,22 

1,90 

0,82 

15,94 m3 

wapening (geschat 100 kg/rn3 ::::= 0,53 % 
15,94 X 100 = 1594 kg 

Pri1sbenqlin6 : uit~a;1nde ~an: 

- bekisting f 35,¼/m2 (vloeren) 
f u5,=/m2(balk/kolom) 

- beton f 105,=/1'13 

- wnpening f 1,65/kg 

69,12 X f 35,= =f 2419,20 

26,57 X f 45,= =f 1195,65 

15,o4 X fl05,= 

1594 xf1,i;5 

=f 1673,70 
-f "'~"-C',10 

f 7918,65 

VLAKKE PLAt.TVLOBR 

L' = '{7,22+5,;Ji' = 8,82 m 

Lmin = 0,85 L' = 7,50 m 

h = 
1/25 à 

1/35 L i m n 

h = 250 mm ht = 270 mm 

?Onscontrele : M:70 k.Nm (geschat) 

Nd= l,7,(o,27,25+3,25),3,6,5,l = 

= 312 kN,dus (randkolom) : 

(VB-E 504,1) t = 0,95 N/mm2 acc. 

vl, : 2 :r 7,2 :r 5,1 = 73,44 

k. : 3 Y 4 X 0,3 X 2,93 m = !0,55 

·· 2 X 7,2 Y 5,1 X 0,27 = 19,83 

3 X 0,3 X 0 1 3 X 2,93 = ~ 
20,62 m3 

20,62 x 100 = 2062 kg 

73,44 X f 35,= =f 2570,40 

10,55 X f 45,= =f 474,75 

20,62 X fl05,= =f 2}65 910 

2062 X f 1,65 =f 3402 1 ~0 

f 8612,55 
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de kantoorgebouwen 

B. prefab beton 

Een andere oplossing zou men kunnen zoeken in geprefabriceerde 

betonelementen. Men kan daarbij onderscheid maken tussen: 

a. in de handel zijn de systemen 

b. zelf ontworpen systemen. 

Om ekonomische redenen is het raadzaam eerst enkele in de handel·

zijnde systemen te onderzoeken. De voor- en nadelen gelden echter 

evenzeer voor zelf ontworpen systemen. 

Men zou bijvoorbeeld kunnen denken aan holle vloerplaten. De voor

en nadelen hiervan zijn : 

1. de platen zijn licht in gewicht, en kunnen afhankelijk van de 

overspanning toch een redelijke belasting dragen. Het eigen 

gewicht varieert tussen 300 en 400 kg/m2 • In de kantoorgebouwen 

houden wij een 

var. bel. 

rust. bel. 

perm. bel. 

nuttige belasting aan van : 

200 kg/m2 (TGB) 

150 kg/m2 (scheidingswanden etc.) 

50 kg/m2 (druk/afwerklaag) 

400 kg/m2 

Volgens opgaven van de fabrikant (bv. SPANBETON) kan zelfs de 

lichtste vloerplaat (20 cm dik) deze belasting dragen bij een 

overspanning van 5,10 m. Ook voor 7,20 mis een geschikte plaat 

in de handel. 

2. de dwarskracht kan echter in sommige gevallen (hoge belasting 

en kleine overspanning) problemen geven en dient dus in het 

algemeen nader onderzocht te worden. 

3. de verende doorbuiging kan _ (bv. een grote 

overspanning 12,30 mof 14,40 min een keer gerealisserd met bv. 

TT-platen) groot ongemak veroorzaken. 

4. de grotere konstruktiehoogte is een algemeen bezwaar dat men 

tegen een prefahskelet kan aanvoeren, omdat de verbindingen 

meestal moeilijk in een.vlak te realiseren zijn. 

5. een groot aantal verschillende elementen als hoek-, rand-, en 

middenkolommen, rand-~ midden- en oversteksbalken etc. zal 

men moeten beperken. 

6. het grote voordeel blijft echter de hoge bouwsnelheid. 

Tenslotte dient nog opgemerkt te worden dat doGr kleine onregelmatig

heden in de plattegrond het aantal verschillende elementen sterk 

toen.e em. t .• 

10 -----------------
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de kantoorgebouwen 
C. staal 

Er zou ook gedacht kunnen worden aan een staalskelet voor de 

konstruktie van de kantoorgebouwen. 

We kunnen weer enkele typische kenmerken opnoemen 

1. de hoge montagesnelheid die met behulp van dit materiaal bereikt 

kan worden levert aanzienlijk minder renteverlies 

a. tijdens de bouw 

b. en erna 

omdat het tijdstip van gereedkomen veel vroeger ligt. 

2. de konstruktie in staal zal minder wegen dan een konstruktie in 

beton, zodat met een veel lichtere fundering kan worden volstaan. 

3. de brandwerendheid is een groot nadeel van een staalkonstruktie, 

m.a.w. de brandveiligheid is erg klein. Deze kan natuurlijk met 

de nodige brandwerende bekledingen sterk opgevoerd worden, maar 

dit zijn weer extra kosten,en betekent verlenging van de bouwtijd • 

4. voor een betrouwbare prijsvergelijking tussen een betonnen en 

een stalen konstruktie, zal men een groot aantal moeilijk af te 

schatten aspekten in rekening moeten brengen, zoals bijvoorbeeld 

a. transport 

b. opslag 

c. tijdelijke stabiliteitsvoorzieningen 

d. inzet van byzonder materieel, etc. 

Het resultaat van een dergelijke berekening is da3rom moeilijk 

te voorspellen, maar in de praktijk blijken de uiteindelijke 

kosten ben beide konstruktiemogelijkheden niet ver uit elkaar 

te liggen. 

In dit geval zou men ook kunnen denken aan een-variant met 

staalbetonliggers of aan staalplaatbetonvloeren, hetgeen een flinke 

besparing op het beton kan betekenen. Een nadeel hierbij is het 

feit dat,in verband met de ter plaatse te storten beton, het 

nodige bekistingsvrerk en stempelwerk verricht moet worden, wat de 

bouwsnelheid sterk doet afnemen~ tenzD staalplaatvloeren toegepast word n. 

De vloeren van een konstruktie in staal zullen veelal ±n beton 

worden uitgevoerd. 

Vaak wordt gekozen voor geprefabriceerde 

betonnen vloerelementen die aan elkaar gestort worden (soms gelast) 

om de vereiste schijfwerking van de hele vloer te verkrijgen. 

------------------- 11 
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de kantoorgebouwen 

Als opmerking wil ik hier riog vermelden dat een andere veelgehoorde 

klacht bij staalplaatbetonvloeren van akoestische aard is, en 

betrekking heeft op geluidslekken die optreden bij scheidingswanden 

die van vloer tot vloer lopen. Via de profilering van de staalplaat 

kan het geluid van de ene ruimte in de andere komen. 
Tenzij afdichtingen met behulp van geprofileerde schuimplastic 

vulstuk.ken worden toegepast •. 

12 
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D. metselwerk 

Een geheel anàere mogelijk.heid is het uitvoeren van de kantoor

gebouwen in metselwerk, m.a.w. het toepassem van dragende metselwerk 

wanden. We kunnen daarbij weer de volgende voor- en nadelen afwegen: 

1. hoogte 

Hoewel een metselwerk konstruktie niet geschikt is voor gebouwen 

met veel verdiepinzen, omdat het gewicht (eigen gewicht+ 

belasting) dan te hoog zou worden, zodat de drukspanning over

schreden wordt, zijn deze twee kantoorgebouwen niet dermate 

hooe dat ze niet in metselwerk uitgevoerà kunnen worden. 

2. vormgeving 

Een konstruktie in metselwerkheeft veel vrijheden. voa~ wat betreft 

vormgeving van de gevel. 

3. sparingen 

Ook sparingen, mits niet te groot, zijn heel gemakkelijk te 

maken in metselwerk wanden. Eventueel kunnen lateien toegepast 

worden. 

4. brandwerendheid 

De brandwerendheid van metselwerk wanden is erg groot. Comparti

menteringswanden, c.q. brandmuren zijn veelal van metselwerk. 

5. zettingen 

Een nadeel van metselwerk is de grote gevoeligheid voor zettingen. 

De trekspanningen die optreden t.g.v. deze vervormingen gaan de 

toelaatbare spanningen ver te boven. 

6. krimp 

Bij het toepassen van metselwerk in c::>mbinatie met andere 

materialen (bijv. beton) dient men er rekening mee te houden 

dat de krimp van metselwerk verhoudingsgewijs erg weinig is. 

13----------------



.----, 
1 

J 
~ 

i 
1 

j 
i 

1 1 
' 1 

1 

1 
1 
1 

l 
1 

i 

j 1 

1 :_J 

1 
j 
1 

1 

--------------de kantoorgebouwen 

E. keuze 

Voor beide kantoorgebouwen is nu gekozen voor een balkensysteem

konstruktie in ter plaatse gestort beton, en wel om de volgende 

redenen: 

1. De brandwerendheid van een konstruktie is een belangrijk aspekt, 

zeker wanneer het een brandweerkazerne betreft( ••••• ) 

Hoewel met het bekleden van de konstruktie met brandwerend 

materiaal eenzelfde brandwerendheid als van beton gehaald kan 

worden, geeft dit toch zoveel extra kosten, en vooral : extra 
werk, ,zodat voor beton gekozen is. 

2. Het plaatsen van de kolommen in de gevel i.v.m. de inrichting 

van de plattegrond is een doorslaggevend argument geworden. 

Bij een vlakke plaatvloer zou plaatsing van de kolommen in de 

gevel erg grote momenten geven in de randkolornmen. 

3. Het is in dit geval iets goedkoper om een balkensysteem toe te 

passen, hoewel kosten i.v.m. het extra geveloppervlak buiten 

beachouwing gelaten zijn. 

Extra kosten zullen echter ook kunnen ontstaan a.g.v. de 

uitvoeringstechnische problemen die voorkomen bij de 

hoekomgangen in de GG&GD, waar de konstruktierichting 90° 

draait. 

4. Ter plaatse gestort beton biedt de mogelijkheid de vele kleine 

verschillen en sparingen die in de konstruktie voorkomen te 

volgen. 

Een prefabkonstruktie voor deze gebouwen zou erg veel 

verschillende element8nOpleveren, en daarnaast ook extra stabili

teitsproblemen met zich meebrengen. 

---------------- 14 
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de kantoorgebouwen 

F. byzOnderheden in de plattegrond 

1° De hoeken van het GG&GD-gebouw. 

Om architectonische redenen is het vloerveld van 7,20 rn x 7,20 rn 

dat in het stramien van de GG&GD ontstaat op de hoek, 

teruggebracht tot een maat van 6,00 m x 6,00 m. 

Deze beslissing heeft voor de konstruktie enkele ver[R&nde gevolgen: 

a. De plaatsing van de kolommen (normaliter op de kruisingen van 

de stramienlijnen) wordt minder duidelijk. 

Er zijn nu drie mogelijkheden 

1. extra kolommen 
2. de kleine balk (6,00u) opleggen in de grote balk (7,20m) 

3. de grote balk over laten steken (1,20 m overstek) 

b. Een andere maat betekent ook voor de gevelelementen maataf-

wijkingen. Op z'n minst zullen hier weer enkele passtukken de 

detailleringsproblemen moeten oplossen. -__ l-~~~-~~I ""_~- 1 _ 
Men zou hierbij opnieuw in overweging _ ~~~-~ 

1 s l J kunnen nemen of een en ander niet 

geschikt is voor een prefabkonstruktie 

(bijv. met balken in langsrichting, 

waarbij de balken in de gevel ook de 

,-·-t-·t --!--
- --·

1 
·_ J_ i 1 

-.- - --1, -- -t 1 

gevel dragen), maar de kruisingen van de balken worden dan weer 

erg problematisch. 

2° De punten van de brandweervleugels. 

De konstruktie van de brandweervleugels, die een puntvormige 

beëindiging heeft gekregen, kent ook dergelijke problemen. 

Tussen de punt en de rest van het gebouw is in het stra~ien een 

tussenmaat van 1,20 m onstaan, zodat 

a. de moeilijke balkaansluitingen die een draaiing over 45° 
van de konstruktierichting met zich mee zou brengen 

vermeden worden, en 

b. de moeilijke details die het aansluiten onder 45° van de 

gevelelementen zou geven, opgevangen kunnen worden met 

pass tukken. 

Eventueel kan voor de aansluitineen van de binnenwanden ook 

de vorm van de kolommen aangepast worden. -r- J,- ~--
,. i: ,1 -t-,-,-
f j, h " 

Il ~: :' 
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de andere gebouwen 

De andere gebouwen. 

Na de kan.toorgebouwen, worden nu, wat minder uitgebreid, de 

konstrukties van de andere gebouwen van het complex beschreven. 

Achtereenvolgens komen aan de orde 

A. De voertuigenremise, ofwel: de stalling 

B. De slangentoren 

C. De werkplaatsen 

D. De hal 

Daarbij worden aspekten als funktie, vorm en maten,en uiteraard 

overwegingen t.a.v. materiaal en konstruktieprincipe besproken. 

A. stalling 

0. funktie 

De zogeheten voertuigenremise van brandweerauto's en ambulances 

moet ruimte bieden aan 15 brandweerauto's, 9 ambulances en enkele 

bedrijfspersonenauto's. Daarnaast wordt gedacht aan de stalling 

van enkele aanhangwagentjes (met name van de B.B.) 

1. maten 

Aangezien de brandweerauto's ca. 2,50 m breed zijn en er aan 

beide zijden 1 à 2 m instapruimte nodig is (zeker bij snel 

instappen), wordt per voertuig een breedte van 2,50+2xlx2 m= 4,50 m 

gerekend. 

De voertuigen hebben een maximale lengte van ca. 12 m, waarbij 

echter nog eventuele aanhangwagentjes gerekend kunnen worden. 

Het P.v.E. schrijft een minimum hoogte van 6 m voor voor de 

stalling, d.w.z. 4 m voertuighoogte + 2 m voor een mens om op de 

voertuigen te kunnen staan. Dit kan echter ook 

tussen de spanten zijn. 

2. konstruktie 

2.1 materiaal 

Gekozen is voor een konstruktieve oplossing in staal. Dit 

materiaal is: a. licht 

b. snel en gemakkelijk te monteren 

c, geeft geen binnenmilieutechnische problemen, 

aangezien er geen hoge akoestische en bouw

fysische eisen aan het gebouw gesteld worden 

2.2 principe 

In verband met de lengte van de voertuigen en eventuele aanhangers 

is gekozen voor een overspanning van 2 x 14,40 m, corresponderend 

met de systeemmaten in de rest van het complex. 

16-----------------.J 
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andere gebouwen 

a. Bij een dergelijke overspanning ligt het voor de hand om aan èen 

vakwerkligger te denken. Deze konstruktievorm: 

- is licht, en 
- heeft uitstekende mogelijkheden voor het doorvoeren van leidingen 

b. Een goed alternatief voor de vakwerkligger is een raatligger. Deze 

vrij eenvoudig te maken ligger biedt vrijwel dezelfde voordelen 

als de vakwerkligger, maar·: 

- is minder geschikt voor liggers die doorgaan over meerdere 

steunpunten, 
vooral de dwarskracht in de raatligger kan problemen geven 

(wat in dit geval niet doorslaggevend hoeft te zijn). 

Gekozen is voor een vakwerkligger. 

B. toren 

o. funktie 

0.1 
De toren bij een gebouw voor de brandweer is een duidelijk 

herkenningspunt en heeft daardoor een niet te onderschatten 

architectonische waarde. Vorm en uitvoering van de toren kunnen 

sterk verschillen, variërend van een grote beton-en-metselwerk 

kolos tot een stalen buizenframe met balkons dat enige gelijkenis 

vertoont met een steiger, maar de herkenningswaarde blijft. 

0.2 

De funkties van de toren worden vaak omschreven met 

a. 11 oefentoren", voor het oefenen van balkon- en trappenhuis

situaties, en met 

b. "slangendroogtoren", voor het drogen van de slangen die in de 

toren opgehangen ~orden. 

Voor beide funkties zou men andere oplossingen kunnen kiezen, maar 

een toren is het meest gebruikelijk. 

Ook in dit geval vinden we de 3 onderdelen 

1. droogschacht 

2. trappenhuis 

3. balkons 

1. vorm en maten 

De toren heeft eem L-vormige plattegrond 

gekregen, en sluit daardoor precies aan 

op de punt van de hal. De stramien

lijnen liggen op 3,60 m van elkaar. 
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2. konstruktie 

2.1 principe 

de andere gebouwen 

Uitgangspunt was een konstruktie in de vorm van een skelet, want 

deze konstruktievorm heeft als voordeel ~at deze 

minder duur is, en 

- minder zwaar is (i.v.m. de fundering), 

dan een massief betonnen of metselwerk konstruktie. 

2.2 materiaal 

Gekozen is voor een stalen skelet, omdat deze 

- lichter is, dus, en 

- vooral makkelijk te monteren is (met het oog op de vele 

verschillende aansluitingen, 

die soms ook op 

hoogtes zitten, 

bordessen.) 

De gevelelementen 

en bordessen zijn 

C. werkplaatsen 

0. funktie 

verschillende 

zoals de 

en de balkons 

van beton. 

I 
/ 

I 

- ---- -
I 

/ 
/ 

, 1 

I 

I In de werkplaatsen wordt omderhoud en 

reparatie aan de voertuigen verricht. 

DaartoB dient de hoogte op bepaalde 

ieo■etrie ataallto11etru.ktie toren 
. • I 

I I _, ____ --r 
I I 

plaatsen gelijk te zijn aan die van de stalling. 

1. maten 

I 
I 

/ 

De overspanningen bedragen 20,00 m (voor het hoge gedeelte) en 

12,00 m (voor het lage gedeelte). De gymzaal is eveneens hoog 

(12,00 m overspanning), de slangengoot weer laag. (5,10 m oversp.) 

De systeemmaat bedraagt ook hier 5,10 m. 

2. konstruktie 

Gekozen is.voor portalen van_staalprofielen, omdat deze 

- ekonomisch zijn, 

- licht zijn, 

- en ook hier niet aan extreem hoge bouwfysische eisen hoeven 

te voldoen. 

Wel dient men natuurlijk de lage brandwerendheid in overweging 

te nemen, maar omdat het hier laagbouw betreft is dit niet 

bezwaarlijk" .,_ _________________ 18 
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de andere gebouwen----------------------. 

D. hal 

o. funktie 

De hal is voornamelijk een "verkeersknooppunt", d.w.z. alle loop

routes komen hierlangs, zowel van personeel als van bezoekers. 

Dit houdt in dat ook hier het vertikaal verkeer (m.b.v. liften en 

trappen is gesitueerd. Daarnaast bevinden zich in de hal de kantine, 

de centrale meld-enregelkamer en de dokumentatieruimte. 

1. maten 

De plattegrond is zeshoekig met 2 lange zijden van 28,80 men 4 

korte zijden van 10,20 m. De systeemrnaat (h.o.h. spanten) bedraagt 

5,50 m. Het gebouw telt 3¼ verdieping (zie ontwerpverslag) en een 

kelder. 

2. konstruktie 

2.1 principe 

Aanvankelijk is gedacht aan een betonnen portaal met uitkragende 

bordessen en een hangende glasgevel. (var. I) :Hi'erdoor ontstaan 

grote excentriciteiten voor de kolommen en vergt daa.rbij veel 

extra voorzieningen voor de stabiliteit. Daarna is een betonnen 

driescharnierspant overwogen, met daaraan pendelend bordessen., 

( var. II) De bordessen bestaan uit betonvloeren die rusten ov 
stalen liggers, die op hun beurt weer scharnierend verbonden zijn 

aan het betonspant en de stalen gevelstijlen. Ook hier zijn de 

uitbuigingen echter nog te groot zodat uiteindelijk overgegaan is 

op het inklemmen van de spantpoten in de kelder.(var. III) 

2.2°discussie 

Voor de bovengenoemde combinatie van materialen is gekozen op 

grond van merendeels architectonische overwegingen. Het beoogde 

transparante karakter van de hal zou door het toepassen van 

(betonnen) gevelkolommen grotendeels teniet gedaan worden. Anderzijds 

werd een voorkeur uitgesproken voor een betonnen hoofddr~agkon

struktie. Deze wensen le·gden een erg grote beperking op aan de 

konstruktief ontwerper. Opnieuw rijst de vraag over de de inbreng 

van de konstrukteur in het gehele ontwerp. Konstruktief gezien zou 

een oplossing helemaal in staal waarschijnlijk logischer zijn. 

(var. IV) Omdat echter in deze fase van het afstuderen een discussie 

en eventuele herziening teveel vertraging zou betekenen, is verder 

uitgegaan van 
bovenstaande 

oplossing. Er is 

dus gekozen voor 

variant III. 

1 1 
variant I 

~ ~ 0 
i±:::jj- H- H 

variant II variant I 11 variant IV 
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hoofdstuk 4 

-----------De dimensionering---------------------

4 .•. D.e. globale dimensiQnering •. 

Voor de dimensionering van de verschillende konstrukties wordt 

onderscheid gemaakt tussen 

A. gebouwen met een betonkonstruktie 

.B. gebouwen met een staalkonstruktie 

de hal 

!''.lrtalen byzondere spantvor 

Bij het bepalen van de verdiepingshoogte is uitgegaan van een 

minimale hoogte van 2,60 m. Daarbij komt dan eventueel: leidingen, 

plafonddikte, konstruktiehoogte, etc. 

De leidingen zullen echter, zoals reeds eerder is gesteld (zie dl. I: 

ontwerpverslag), bij het GG&GD-gebouw in hoofdzaak in. de gevel worden opg -

nomen •. Met name de ventilatièkanalen en de verwarmingskanlen. Dit 

betekent dat het plafond min of meer direkt onder de· balk aangebracht 

kan worden. Dit geeft dan: vrije hoogte 2,60 m 

plafond 0,05 m 

konstruktiehoogte + 0,65 m 

·H = 3,30 m 

Bij het brandweergebouw is weinig (soms geen) mechanische ventilatie 

nodig (en de ventilatiekanalen eisen het meeste ruimte op), zodat de 

leidingen, met eventueel een hoofdleiding in de gang, ook hier geen 

problemen hoeven te geven. H = 3,30 m. 

A. De betonkonstrukties 

A.1. De kantoren 

Bij het ontwerpen/afschatten van de dimensies van de betonkon

strukties, wordt gebruik gemaakt van een aantal vuistregels 

(o.a. gebaseerd op VB 74 art. E-507.). 

Met behulp van een eenvoudige Crossberekening wordt de 

verdeling van de momenten in het protaal bepaald, waarna een 

eenvoudige spanningscontr~le wordt uitgevoerd. 

------------------ 20 
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----------------dimensionering --------------------• 

Er wordt uitgegaan van: 

vloeren : h~ 1 ;30 L . à min 

Lmin = 0,85 L voor een aan een zijde vrij opgelegde 

en aan de andere zijde ingeklemde vloer 

L . = 0,75 L voor een aan beide zijden ingeklemde min 
vloer 

bal ken : h ~ l /10 L i à l /12 L i m n m n 

kolommen een eerste schatting van 300 x 300 mm 2 

verder moet 2tÎN+-v;1 ~ 60 N/mm2 zijn. 

Voor de belasting op de vloer wordt het volgende aangehouden: 

q : 

ad. wanden: 

eigen gewicht 

variabele belasting (zie NEN 3850, tabel 3, .p.40) = 

permanente belasting: afwerking vloer 

wanden etc. 

••••• 
;:, 

2,0 kN/m-
2 0, 5 kN/m 

1, 5 kN/m 2 

Wanneer bijvoorbeeld uitgegaan wordt van een porisosteen scheidings

wand (d = 11 cm, = 1200 kg/m3 ) zal dit een belasting geven van: 

g = 0,11.12.103 = 1,32 kN/m
2 wand (exclusief 'pleisterlaar,).··· 

per travee onderscheiden we (bijv. voor de brandweer) : 

zijwand 7,20m+zijwand 5,10m+2 gangwanden 5,10m = 22,5 m 

22,5 x (h= 3,30 m) x 1,32 = 98,0l kN wandgewicht per travee 

dit is 98 2 01 / 2 
2.7,2.5,1 = 1,33 kN m 

Daarbij komt nog: de gevelwand, maar raam- en deuropeninge~ moeten 

in mindering eebracht worden. 

Opgemerkt moet tevens worden dat een gedeelte van deze belasting 

reeds verdiskonteerd is in de veriabele belasting (o.a.meubilair), 

zie NEN 3850, art. 2.2.1.1. 
Het zal duidelijk zijn dat de gangstrook in principe het .zwaarst belast 

belast is. Daar bevinden zich veel wanden en veelal ook het levend 

archief met zijn kasten. Verder moet men er rekening mee houden dat 

de kantoorscheidende wanden direkt op 
kast~n =-
leveild archief de balk van de konstruktie staan, en 

wand in feite dus geen vloerbelasting zijn. 
balk 

-f -g-;ngstrook 
-1(----""-~ 

Tot sl.ot kan men in de:ze overweging 

nog denken over het in rekening 

brengen van toiletgroepen etc.(waar 

veel-.rv:aak betegeJ..de wanden voorkomen). 

Met dit alles in het achterhoofd, wordt nu gemakshalve voor di~ 

gebouw algemeen gesteld; q· d t = 1,5 kN/m2 • wan en,e c 
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,-------------dimensionering-----------------

4.A.l.l. De brandweer-eebouwen. 

a) dimensionering 

t/' 
-.,,[Ic. 

a 
C 

1 

vloer: in = 0,85 L = 4335 mm L= 5,10 m 

h? 1 /30 à 5 L . 
ml n h:t 145 .. 

a 171+ mm -? h = 160 mm 

balk: L = 7 ,20 m L . mi n = o, 85 L = 
fht = 180 m'."11 

6120 mm 

h ~ 1,t10 à 1/12 Lm 
✓ in 

kolom : '300 x 300 rnm 2
} 

h ~ 612 à 510 mm ~ h = 600 mm 

lb = 300mml fht = 650 mmj 

b) spanningscontrole 

vloerbelasting: e.g. 

perm.bel. 

var.bel. 

0,18.25 = 4,5 kN/m2 

---1> qvl : 
balkbe1asting: nutt.bel. 5,1.8,5 

8,5 

-

kN/m2 

4.~,35 kN/m' 

e.g. balk 0,47.0,3.25 = 2 2 2.2 

Cross: 

---P qb : 46,88 kN/m' 

= 
1

/12.1,7.qb.L~ = 
1 2 /12.1,7.46,88.?,2 ~ 

= 344,29 kNm 

Ik= 1/12 bh3 = 
1/12.3004 = 6,75.108 rnm4 

Iregel=2Ibalk= 
2
/12.300.6003 = 108.108 mm4 

l) l 6 -
~ L,::: ~t,-""' e H 

".r1. 
~ 

r ~ .t"- L, ~ ~b'S"""' 
~ l " t.,.: 2,,o ~ 
1 Li °l!.2""" 

SYMM1 TRISCHE V0LBELASTING BRW 

BA BC BE EB ED EF EH HE HG HI 

0.14 0,14 0,72 0.42 0,08 0,08 0,42 0,72 0,14 0,14 

+345 -345 +345 -345 

-48,5 -48,5 -248 -124 +124 +248 +48,5 +48,5 

-48,5 -48,5 -97 -469 +469 +97 +43,5 +48,5 

. 
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--------------dimensionering--------------------. 

BELASTING OP EEN VELD 

BA BC BE EB ED 

0,14 0,14 0,72.. 0,42 0,08 

+345 -345' 

-48,5 ;,.,48,5 -248 +145 +27,5 
+72,5 -124 

-10 -10 -52,5 +52 +10 
+26 -26 

-4 -4 -18 +22 +4 
+11 -9 

-1.5 -1 • C -8 +7,5 +l 5 

-64 -64 +128 277,5 +43 

EF EH HE 

0,08 o,42 'J,72 

+27,5 +145 
f+-72,5 

+10 +52 .... 52, 5 
-26 f+26 

+4 +22 .... 18 
-J:) f+ll 

+l ,5 +7.5 -8 
+43 +191,c +31 

HG 

0,04 

-10 

-4 

-1,5 
-15,5 

BRW 

HI 

0,14 

-10 

-4 

-1,5 
-15,5 

Het eigen gewicht 

aan de onbelaste 
zijde is hierbij 

verwaarloosd. 

Wij vinden nu dus : 

balk 

kolom 

Met 

M = 469 kNm max 

behulp 

M u 
bh2 = 

van GTB-tabel 11.3.c vinden we 

~ 2 = 4343 0,3.0,6 ---+ 4-'o 
k 

X 

= 1,29 % 
= 0,445 

Dit:- wapeningspercentage is erg hoog, maar k <. k , hetgeen x x max 
betekent dat de maximale drukspanning die de balk kan leveren 

(0,643.b.kx.h•ft) niet overschreden wordt, waarbij echter 

eventuele horizontale belasting nog in rekening gebracht moet 

worden. (zie ook VB 74 art. E-301.3.2) 
- -·- - . 

De normaalkrachten in de kolommen zijn 

in AC en GI : 0,5qL x 3 verd. = N'= 860,72 kN Mmax = 64 kNm 

in DF: 2x0,6qL x 3 verdiepingen= N' = 2065,72 kN; M = 43 yJfm max 
2 

A = 300x300 = 9.104 mm· De geschatte afmetineen bedroegen 

W = 
1/6 bh2 = 45 .105 mm3 

~ m M 2 dus : DF = A + W = 45,9 + 9,56 = 55,1~6-N/mm ( <.60) 

'tïAC = = 19,13+14,22 = 33,35 N/mm2 
(<. 60) 

akkoord. 

4.A.1.2. De GG & GD. 

a) dimensioncring 

vloer: opnieuw is L= 5,10 m; L. = 4335 mm min 
dus h = 160 mm fht = 180 m:n! 

balken L1 = 7,20 m h = 600 mm jht = 650 mmj 

L2 = 5,10 m om praktische (bekistingstechnische) 

redenen wordt opnieuw h = 600 mm jht = 650 rnmj 
genomen. jb = 300 m!"".j 

• 2 kolom. geschat : 300 x 300 mm 
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·---------------dimensionering-------------------, 

b) spanningscontrole 
balkbel:asting : qb = 46,88 kN/m' (zie 4.A.·l.l) 

Cross Ir= l08.108mm4 ; Ik= 6,75.108mm4 (z1e·4.A.l.l) 

3E!k 5 
~I = -L- = 12,32.E.10 

l 

= 344,29 kNm 

M2 . . ,primair = 
1 2 /12.1,7.46,88,5,1 = 172,74 kNm 

"' IJ 6 
!4. t.,.: ,,M"'1 

f-t. 8 E H 

~ 4= ,,h·kt .!k 
C. 1 r 

L2.= ~io""' /. ) .: Ij ltHv1 

::-,.-

VOL BELASTING 'GGD 
!'BA BC BE EB ED EF Ell HE HG BI 

0.14 0,14 0,72 0,42 0,08 0,08 0,42 0,78 0,11 0,11 

+345 -345 +173 -173 

-48~5 -48,5 -248 -124 
+62 +124 +24 +24 -+124 +62 

-8,7 -8,7 4!+,6 -22,3 +43,3 +86,6 +12,2 +12,2 
_,, L. -8.8 -1.7 -1,7 -8,8 -4,4 

-57,2 -57,2 ~110 -376,1 +22,3 +22,3 +331,5 -28,8 +12,2 +12,2 

BJ:LASTING OP EEN VELD GGD 

M BC BE EB ED EF EH HE HG HI 

0,14 0,14 0,72 0,42 0,08 0,08 0,42 0,78 0,11 0,11 

+345 -345 

-48,5 -48,5 -248 -124 
+98,5 +197 +37,5 +37,5 +197. +98,5 

-13,8 -13,8 -71 -35,5 -38,4 -76,8 -10,8 -10,8 

+15,5 +31 +5,9 +5,9 +31 +15,5 

-62,3 -62,3 +140 --276,5 +43,lt +/+3,4 H89,6 +37,2 -10,8 -10,8 

(Het eigen gewicht aan de onbelaste zijde is verwaarloo.sd) 
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--------------dimensionering-----------------

De spanningscontrOle geeft nu 

-
balk M = 376 kNm max 

Mbhu2 - 21.f:__ 2 = 3481 - 0,3.0,6 

dus 

(B22,5)-,. ~o = 0,99 % 

Hoewel k net iets groter is dan 0,6 k , x • xmax 

kx = 0,342 

zullen deze 

balkafmetingen geen problemen geven. 

kolom; De normaalkrachten en momenten zijn: 

AC Nd = 286,91 kN x 5 verd. = 1434,53 kN 

DF Nd = 0,6.1,7.46,88.(7,2+5,l)= 2940,78 

GI : Nd = 0,5.1,7.46,88.5,1 = 1016,lZ kN 

zodat 

M max = 62,3 kNm 

43,4 kNm kN· M = ' max 
M max = 12,2 kNm 

v;.c 2N+!i 31,88 + 13,84 45,72 N/mm 2 
( <. 60) = = = A W 

V"DF 65,35 + 9,64 74,99 N/mm 2 ( > 60 ! ) = = = 

~GI 22,58 + 2,71 25,29 N/mm 2 ( <. 60) = = = 
De middenkolorn voldoet blijkbaar niet. We zullen de 

2 
kolomafmetingen moeten vergroten tot 350 x 350 mm. 

De hal 
4.A.2.1 De vertikale belastingen op het driescharnierspant van de hal 

zijn: 

- vloer : verand. bel= 4,0 kN/rn
2 e.g. = 4,5 kN/m

2 

2 
= 4,0 kN/m - dak: v.b. = 1,0 kN/m 

2 e.g. 

In verband rnet eventuele bijeenkomsten in de hal, wordt voor 

de veranderlijke belasting op de vloer de v.b. van tribunes 

aangehouden. Cl.= arctan ~:6 = 16,7° 

!. .. 

De dakbelasting van de hal is: 

1 kN/m2(vb)+4 kN/m2(eg)= 5,0 kN/m2 

qnb = 5,0 x 5,50 m = 27,5 kN/m' 
e.g. spant 7,5 kN/m' 

35,0 kN/m' 

q = 1,7.35,0 = 59,5 kN/m' 

q' = l l6 7 .59,5 = 62,12 kN/m' cos , 

De vertikale belasting op het spant levert de volgende 

4 

t 
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momenten en reackties : 

Z.MA = 0 
2 0,5.62,12.5- - 12.RB = 0 

RB = 64,71 kN = -RAH 
RAV = q'L = 62,12.5 = 310,6 hlf 

Mmax = 64,71.10,5m = 679,46 kNm. 
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--------------dimensionerinµ,_ _______________ _ 

De windbelasting op de gevel wordt via de bordessen als 

puntlasten afgegeven aan het spant: (H:12 m; qd= 0,83 kN/m2) 

P1 = (l,5m+¼.3,9).1,2.o,83.5,5 = 18,90.1,7 = 32,13 kN 

P2 = (3,9+3,3,.;.1,2.0,83.5,5 = 19,72.1,7 = 33,53 kN 

P3 = (3,3) .1,2.0,83.5,5 = 18,08.1,7 = 30,73 kN 
i,IW 

~ 

(_ 
4-IIH 4-Cl-f 

f> JiV t c.v 
Opnieuw worden de r~acties en de momenten' bepaald . • 
ZMB = 0 : 12 CH - 5 cv= 0 -:f5BV = 12 BH 
ZH = 0 . BH = CH • 2.V = 0 . BV= CV . .> . 
i:MA~ = 0 ; 10,5AH-3,9P2-7,2P3-1,5BH-5BV = 0 

1 
2:H=0: AH 

{l)en(3hn(2) 

+BH= P1 + P2 + P
3 

~AH= 96,39 

10l2,l -24 BH -352,0 = 0 --t;- BH = 

BH 

27,5 kN 

BH = 27,5 kN 

l'H = 0 

Dus : l\ 
M2 

M3 

M4 

= 
= 

= 

= 

AV + BV = 0 -{> 

68,89.3,3 = 227,34 kUm 

.227,34 + (68,89-30.73).3,3 

353,27 + (38,16-33,53).3,9 

27,5. 10,5 = 288,75 ki~m 

AH = 68,89 kN 

BV = 66 kH = -AV 

= 353,27 kNm 

= 371,33 kNm 

(1) 

(2) 

(3) 

4.A.2.2 Voor de spanningscontrole van de geschatte doorsnedes is het 

nodig de maximale momenten te weten: 

M tb l =679,46 kNm max,ver. e. 
M h b l = -371,33 kNm of + 288,75 :V.Nm max, or. e • 
M = 679,46 +288,75 = 968,21 kNm. Dit geeft bij onderstaande 

max M 
geschatte afmetingen voor de buigspanningen ( O-= W) : 

1 6 3 2 b.ht=350.850 W = /6bh2 = 37,33.10 mm iï= 24,81 N/mm 

350.450 W = 9,33.106 mm3 v = 99,28 N/mm2 

350.650 W = 21,0.106 mm3 V= 44,11 N/rnm2 

Met N = 310,6 + 318,64 + 131,68 + 66,0 = 826,97 kN wordt max 
2N M 2 

~ = A + W = 7,27 + 44,11 = 51,38 N/mm < 60 accoord. 
(zie voor N ook 4.A.2.~) max 

4.A.2.3 De bordessen bestaan uit stalen liggers met daarop een beton-

vloer. De belasting van de liggers is nu q=4,0(vb)+4,5(eg)=8,5kN/m 

(zie ook 4.A.2.1) q' = 1,7.5,5.8,5 = 79,48 Y.N/m' 
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---------------dimensionering----------------

-ligger 1 : 
2 

.. RB = 0,5•~:248.4,2 = 318,64 kN = Fl 

RA= 4,2.79,48-318,64 = 15,18 kN 

M = M t = ½q'L 12=½.79,48.2,02=158,96kNm 
max s •P• · 

M -5 3 wb di d= - = 6,62.10 mm --o IPE 330 eno g tr 
HE 240 A 

-ligger 2 
2 

RE= 0, 5•~;248 • 2•7 = 131,68 kN = F2 
RD = 2,7.79,48-131,68 = 82,92 kN 
M = M ld= 1/8qL2

-½M t=1
/8.79,48.2,2

2
+ max ve · s 2 -0,5.0,5.79,48.0,5 = 43,11 kNm 

M 5 3 W = - = 1,80.10 mm -P IPE 200 ben "ï/" 
HE 160 A 

A~ Il il f g ) ',= 
l 1.,2 ~ 10',fl 

-kolom : Nk = RA +RD+ Gw = 15,18 + 82,92 + 30,32 = 128,42 kN 

het gevelgewicht wordt geschat op 35 kg/m2• Gw = 10,5.5,5.0,35.1½ 

= 30,32 kN. De kniklengte.wordt geschat op Lk = 3,30 m. 

stel IPE200 : i :22,4rnF.:;X=l47;1J=4,20;tf'= 190N/mm2. accoord. y 

de windbelasting op de gevelstillen is : 

qw = 1,2.0,83.5,5.1,5 = 8,22 kl~/m' 

t 5 qL 4 l 
6 = _384 EI = 3,11 mm ~ /1000 H accoord. 

4.A.2.4 De reacties RB en RE (F1 en F2) geven extra momenten in het 

spant t.g.v. de excenticiteiten a.g.v. de uitbuiging 

p--b-L----~~ -ML2 2 
1 '- \ = GEI b( b -1) 

.6 8 4 ;::t. ~ M: 680 kNm ; L = 10,50 m Ik = 3.10 mm ; 
4 2 

f, ~ E = 2,8.10 N/mm; blL = 3,30m; b2L:6,60m 

bl = 0,314; b2 = 0,628 

bbl = -70,84.0,314.(-0~901) = 20,04 mm 1>Me1= 318,64.20,04:6,38 

Sb2 = -70,84.0,628.(-0,606) = 26,96 mm -pMe2 = 131,68.26,96=3,55 
De extra momenten (6,36 kNm en 3,55 kNm) zijn erg klein t.o.v. 

de andere momenten en worden daarom bij de dimensionering 

verder verwaarloosd. 
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de dimensionering 

4.B. De staalkonstrukties. 

Ook voor de bepaling van de dimensies van de staalkonstrukties 

worden enkele vuistregels gehanteerd. Zo worden de krachten in 

boven- en onderregel van het vakwerkspant afgeleid uit het 

buigend moment in de totale ligger. F =~,waarbij a de vakwerk-
a 

hoogte is. De buiging in de boven- of onderregel bijv. t.g.v. 

de dakbelasting wordt in eerste instantie niet beschouwd. 

De belastingen worden m.b.v. NEN 3850 vastgesteld. Het dak wordt 

beschouwd als zijndè opgebouwd uit stalen dakplaten met isolatie 

en gordingen. 

De kniklengte van de kolommen wordt globaal geschat, en verder 

wordt, met name bij de stabiliteitsberekeni~gen, gebruik gemaakt 

van NEN 3851. 

4.B.l. De voertuigenstalling • 

Voor de draagkonstruktie van de voertuigenstalling is een 

keuze gemaakt voor een vakwerkspant. Als vuistregel kan men 

hiervoor hanteren dat de hbogte van het spant bedra3gt : 

L = 14,40 m, zodat 

h = 2,00 à 1,20 m Uitgegaan wordt van h = 1,44 m. 

Verder zullen we er van uitgaan dat de kolommen aan de 

vakwerkligger momentvast verbonden worden. De verbinding 

met de fundering is scharnierend gedacht. 

4.B.1.1 De belastingen op het vakwerk worden alsvolgt bepaald : 

dak belasting ( var, bel. volgens NEN 3850).:, 1 ,o kN/rn2 

tabel 3 p. 40 
eigen gewicht dak (perm.bel.volgens NF.N3850) 0,3 kN/m 2 

incl.gordingen, tabel 2 p.39 

1,3 kN/m 2 
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de spanten staan h.o.h. 9,00m 

schatting voor e.g. spant 

9 x 1,3 = 11,7 kN/m' 

0 25 kN/m' 

12,2 kN/m' 

zodat q · = 1,5.12,2 = 18,3 kN/m' r 
4.B.1.2 Voor een ligger op 3 steunpunten zou gelden: Mmax = 

1
;8 qL

2 

maar de kolo11:men aan het einde van het spant hebben ook een 

zekere invloed die het maximale moment doet afnemen. 

~A''''' 1, 1 ·~~ 
913 2912 ML ML ~ 

Cf'A = 6EI 16EI + EI = EI 48EI 

M r!i fA 
-MH = 3Eik - r 

ML 3 ~-::!i!L Ik =? I H = O<. L 
EI - 48EI - 3Eik 

= 1/48 qL
2 

2 
C ()( gL ., 

M(l+31) M = 
48(1+3'7) 

Voor de bepaling van het profiel van de regels is het 

drukgedeelte maatgevend, i.v.m. knik. De bovenregel is 

echter d.m.v. de gordingen gesteund, zodat de knik van de 

onderrand nabij de middelste kolom maatgevend is. Uit de 

bekende momentenverdeling kunnen we nu de kniklengte (= van 

steunpunt tot momentennulpunt) bepalen: Lk = 4,00 m 
x 

H -~ d M1 + ,!qx
2

-
3;~ qLx = 0 

1 

t ;;;=--~ f ;i7~L 

Voor Ir = 

Ik= 

32,33 .108 mm4 

4,32 .108 mm4 

L = 14,4 m 

De kniklengte is dus ook afhankeT 

lijk van het eindmoment. 

(HE360B) 7 = O ,134 
o<.. = 0,436 

wordt dan gevonden 

H = 6,28 m 

0,10 qL2 
Ml= x = 0,028 Lof X = 0,721 L 

M = 0,115 qL
2 

= 4,00 m max Lk = (1-0,721)1 
Nu kan men, om de knikkracht te beperken, het spant tijdens 

de montage uitvoeren als 2 liggers op 2 steunpunten. 

De liggers zullen o.i.v. het eigen gewicht van de hele kon-

struktie doorbuigen, waarna de onderranden gekoppeld zullen 

worden en het geheel als een ligger op 3 steupunten gaat 

werken. Aanvankelijk zijn dus alleen de bovenranden doorver

bonden. Tijdens de montage dienen uiteraard tijdelijke 

stabiliteitsvoorzieningen aanwezig te zijn. 
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---------------dimensionering ------------------

z odoend e kan nu voor het spant gesteld 

---------.111 L bovenrand w orden . . 
..... r-1.•:,lom 

"v·; nlaatjes 

2 3,2 kN/m' q = 0,5 kN/m'+0,3kN/m .9 m = e.g. 2 
qv.b. = 1,0 kN/m • 9,00 m = 9,0 kN/m' 

--~!if..1/~,-----,-
___ ~i ;:-.2.!!derrand M =

1/8 qL2= 82,95 kNm.1,5 = 124,42 kNm eg 
Mvb = 0,115 qL

2 
= 321,92 kNm 

De krachten in boven- en onderregel worden bepaald met behulp 

van __ M _ 321,92 6 F ~ ------ = 223,5 kN. knik n - 1,44 
Als mogelijke doorsnedevormen van de regels worden nu 

bekeken: a. HE-profiel 

i(mm) 

HE HE 160 A 39,8 

T ½HEA 280 31,3 
JZ( fa DIN 125-6 48,1 

b. T-
b.) 

1,.76 

2,55 

). , 53 

profiel 

A(mm2
) 

3880 

4860 

2760 

c. koker-profiel. 

G(kg/m) I(mm4 ) 

30,4 

38,2 

21,7 

~ 40,56.10 
0 

50,48.10 
,Ö 32,33.10 

Voor de berekening van het traagheidsmoment wordt 

aangehouden: If = 2.I + Aa2 = 2I + ½Ah2 • e e , 
4.B.1.3 De vertikalen en diagonalen dienen de dwarskracht in het 

vakwerk op te nemen. T max 
10 /8 qL = 1,25.18,3.14,4 = = 

= 329,4 kN. De maximale kracht 

D = ½V2.T (immers 45°) = max max 
V = ¼(T - 1,5.1,3.3.9) = max max 
h.o.h. 3,00 m. 

in de diagonalen is dan: 

232,92 kN. 

138,38 kN. De gordingen liggen 

Bij het kiezen van een profielvorm voor de diagonalen en de 

vertikalen dient men rekening te houden met de detsillering 

van de verbindingen met boven- en onderrand. 

Deze verbindingen zullen veelal gelast worden. Afhankelijk 

van de gekozen profielen voor diagonalen en vertikalen 

(bijv. hoekstalen of T-stalen) kunnen lasplaten toegepast 

worden. Op een bov.en- of onderrand van een T-profiel kan 

vrij gemakkelijk aangesloten worden, maar een vakwerk met 

T-profieln als randen is erg zwaar. Aangezien de nauwkeurig

heid (met afkorten etc.) in een kon~truktiewerkplaats vrij 

goed · is, hoeft de uitvoering vande lasverbindingen 

echter geen problemen op te leveren. 

Gekozen wordt daarom voor de lichtste variant met randen van 

een kokerprofiel, en ook diagonalen en vertikalen van een 

kokerprofiel. 
Omdat dit vakwerk in zijn geheel binnen het gebouw blijft, 
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,-------------- dimensionering 

4.B.1.4 

hoeft ook met corrosie t.g.v. water dat in de kokers zou 

kunnen blijven staan, geen rekening gehouden te worden. 

De diagonalen moeten een maximale trekkracht vpnemen van 

D = 232,92 kN. Dit betekent : 
max 3 

A _ 232,92.10 _ 9 71 102 2 
ben.- 240 - ' • mm 

bijv. DIN 100-50-3,6 

De vertikalen moeten een maximale drukkracht opnemen van 

V = 138,38 kN. Aangezien de vertikalen beschouwd mogen 
max 

worden als staven die aan beide einden zijn ingeklemd (gelast 

aan de rand), wordt de kniklengte geschat op Lk = ¼L 
(L = 1,50 m), zodat voor bijv. DIN 100-50-3 geldt: 

À= ~k. = ~8°7 = 36,23 v.J = 1,12 en rT = "-'! 
min ' 

~= l,128tf8,3S.103 = 184 N/mm2 • 

Voor de berekening van de kolom dient eveneens de kniklengte 

bekend te zijn. We schatten alvast: Lk = 2L (volledige 

inklemming: Ir J>/ Ik) Verder was Fk = 329,4 kN. L= 7,0om 

Kies bijv, HE 300 A : A = li~~~ = 187 -1> Lv = 6, 75 ➔v= 198 N/mm2 
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4.B.2 De werkplaatsen. 

Bij de staalkonstruktie van de werkplaatsen kunnen 4 

apantvormen onderscheiden worden. Evenals de stalling hebben 

de werkplaatsen (en ook de 

1 -1-6

-x 1 

'j-_ --7 1 X 1 
3 H7 4> 

l 1 

gymzaal) een dak van staal

platen met isolatie, zodat 

opnieuw q = 0,95 kN/m2 (zie 

4.B.l.l). 

De spanten Htaan h.o.h. 

5,10 m, dus q =1,5.5,1. o,_95 = 
r 

= 7,268 kN/m' 

Voor de dimensionering wordt 

uitgegaan van f~n groot 

spant met daaraan pendelend 

een klein spant, en bij de 4e 

variant van een spant met 3 kolommen. 

De overspanning van 12 m wordt als vollew_andprofj_el gerealiseerd, 

de overspanning van 20 m met een vakwerk, waarbij de hoogte 

gelijk is aan ~ie bij de stalling (h = 1,44 m). 

Voor de momenten in het valrnerk wordt aane;enon,en 

11 t . t = 
1
/20 Vi ld' dus 'M 1 l = 

2
7° ... 1 /8 qL

2 
L= 20 m s · eunpun ve max, vcLc 2._ · 

q = 7,268 kN/m' -pH = 363,38 kNnr. 
m, V Vi 

l)e drukkracht in de boveürand van het vak:rerk is F d = h = 
363•38· - 252 34 88 = 1~4~ - , Aangezien de gordineon h.o.h. 2, · m 

liegen, stellen we Lk = 2,88 m. 

Opnieuw wordt een kokcrprofiel gen0uen voor boven- en onderrand 

bijv. JZf DIN 125-6 : i = 48,1 rnr:, ; f =59,78 ,i) = 1,34 A,: 2760 mm2 

dus de spanning bedraagt~= ·"'[ = 123 N/:mm2 • 

De t:;t:Ljfhe:Lc1 VEtn liet Váhverk wordt V!CC➔ r ben::,ald r::ct ~ 

If=.2:(
0

+{-Ah
2 

~: 2.0,6/il.107 +0,~.l )l1L1
2 .106 ~?760 =: 28,71+.108 rnm 4· 

J-lct stcnnpunt.1.,1;10mcnt is echter afi-1::1.1ü:ol.i.j:; Vr1.n de 1:,ti.j:fheü1 

v2i: et:: Lolor,1. hrn.üoog rw.n ,~.D.1.2 ;·1ordt nu bu;;;c-~rè.1d: 

-!-'.H 
?11'~Xh: 



dimensionering 

M(L 2H ) qL3 
Ë Ï + 3Ik = 24EI 

( 2o<) nL 
2 

Ik = ? I ; H = b< L 

2 
M _ oL 

M \1 + 3 '1 = 24 -1>' 
- 24(1 •2°') 

3? 
4.B.2.2 De kolom heeft een schemalengte R = 6,28 m. Als kniklengte 

wordt voorlopig weer Lk = 2H aangenomen. De belasting van de 

middenkolom bedraagt : lq(L1 +L2) = 0,5.13,8kN/m'(20+12)=220,8kN. 

Kies bijv. HE 260 A: i = 65,0mm; Lk= 12560mm.; A:8680 rnm
2 ;

3 
I = 1,045.108mm4 ; ~ = i93 ; W= 7,17 ; V-= or = ?,l?ä~~g• 8

•
10 

= 

= 183 N/mm2 accoord. 
H 6,28 1,045 

Nu is 0( = L = 20 = 0,314 en YJ = 28 , 74 = 0,036 

qL
2 

2 "" 1 2 M = 2 = 0,0061 qL ~ 0,049. /8 qL. 
24(1 ➔ 3;) 

De aanname M t = 1;20 M is dus redelijk. 
S V 

4.B.2.3 De overspanningen van 12m en 5,10 m worden met walsprofielen 

gemaakt. De pendelende balken kunnen als ligger~ op twee 
t -5_. ~L steunpunten worden berekend, d.w.z. O= 384 EI-• 

Als doorbuigingseis wordt gesteld
3

: & ~ 1/250 L (zie NEN 38(0, 
) 1250 .91!:.. 9,945 6 6 / t azrt. 4.2.2.2.2 zodat I-1' 384 E ; q- 1 , 5 = , 3kN m 

L1 = 12,00 m 11 ~ 1250.6,63.1~3 .109 = 1 , 78 •108 mm4 
384.2,1.10 (bv.IPE400) 

3 9 I ~ 1250.6,63.551 .10 =l,36 •107 mm4 
2 384.2,1.10 (bv.IPE200) 

Met M = 1/8 qL2 en v-=tlw vinden we voor de sterkte.: max 2 2 
v-1 = 154 N/mm en °z= 167 N/mm ~ ~ acoorà. 

Met behulp van 4.B.2.2 wordt het spant van variant 3 gedimen-
. d ~ H 6 , 28 0 523 sioneer. ~= 1 = 12 00 = , 

stel balk IPE400 . I : 2 ,31. 108 mm4~ 
1

k O , 160 8 4 ?= r = 
kolom HE200A Ik= 0,37.10 mm 

r 5 gL 4 
De doorbuiging van de balk is nu ~= 

384 
EI 

f~Ü6o = 0,0034 ~ 1/250 L acoord. 

ML 2 
BEI= 

Een stijvere kolom zal de doorbuiging kleiner maken. 
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De 'roren. 

De oefen/droogtorcn van de brandweer is een staalkonstruktie, 

bekleed met lichte betonnen gevelelementen (bijv. Durisol

Mevriet; gewicht ca. 210 kg/m2 ). De èlementcn zijn verdiepings

hoog (3,30 m) en hebben een breedte van 1,20 m. 

4.B.3.1 Aangezien alle gevels, met uitzondering van de balkongevel, 

helemaal dicht zijn, ligt het voor de hand de konstruktie 

m.b.v. kruisen stabiel te maken, en verder alle verbindingen 

scharnierend te houden. Dit geeft een zeer licht konstruktieo 

De liggers in de konstruktie kunnen dus als liggers op twee 

steunpunten berekend worden. De belasting is alsvolgt ! 

½1-J f-.J, [ ..gY..r:: Per balk worden 3 gevelelementen 

gedragen. Een element weegt 1,2.3,3.2,l= 

= 8,32 kN. De veranderlijke belasting 

is vrijwel nihil aangezien er geen vloeren in de toren zijn 

a.:{ngebracht. Volgens NEN 3850 tabel 5 p 41 kan men voor een 

geconcentreerde last een waarde van 2:lrJl aannemen zodat 

F = (8,32+2,0).l,5 = 15,48 kN. 

Voor deze lige;er geldt Mm
8

x = 1 /3 FL = 18, 58 kNm. 
M 3 

Wben = ~ = 77,4 cm 

b= ~iaF~~ ~1/250 L-;I~S2_q.23.15,_~•3,62.]09= 8,48.106 mmli 
648.2,1.10::> 

(bv. IPE180,HE140A) 

De balk moet echter ook windhelastinc overbren~cn: H = 26,40 m; 

qd= 0,97 kN/rn2(volgens HEN )850); q = 1,2.3,3.0,97= 3,8l1- ltlr/m' 
. 4 
r -2 qL 1 ;2r.:o T I 2 '"7° J06 li- ( IPT' Hl<' 1 '~) 0 =7.8_L_. "'l ~ ), _J-,, • 7 -~' û•. mr.i bv. .~2L1-0, .j •• l.jvJi 

:) 1- .r, ~ 

Er wordt nu gekozen voor IPE 240, i.v.m. de detaillerinc van 

de verbindingen (zie 4.B.3.3). 
De profielvorm van de konstruktie zal in een dergelijke situatie 

echter in eerste instantie afhangen van de detailler:i.ng en van de 

bevestiging van de gevel. 
4.n.3.2 De kolom wordt belast met eon kracht N die per verdieping 

beataat uit 2(1t5F)+eg.konstruktie. 

N = 3.15,L+G+ca.1+,0 = 5D,L1L1- kN ; H .,_ .. -- 8.50,lJIJ =- L!03,5;~ Ui. 
TI,d,·, 

llc lm:U:lengte ü, ge1:i. jk ae.n de verdi cJ;ing.sh·~ogtc : L
1

r :-.: IJ..-
-z(rr, 1 6.., /0- r::, 70-) ,., . J. r r \ ):)·J.__, ,.,0 , l ,-,, = .,. ' '-• i.::.)~•-- , J. ,."/ c. 'voor lEL)OA ~ \, ,.:lL1, 2r:,rii ; /\:.:.4 5-,-~ ==-o -i'vJ:- } 1.J c:: j \/ =·- - ---1~ 

5 3
6 ·· · -·=-= Jf'-l''' rnw 

Hi(c::cbij Loir.t no[; ,h1 oxtr::d:rs.cbt die d~, ,;choren inde kolom brE:ngen 
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5. De stabiliteit. 

hoofdstuk 5 
De Stabiliteit 

In dit complex heeft elk gebouw zijn eigen voorzieningen voor de 

standzekerheid. De stabiliteit is niet vanuit een centraal punt 

opgezet (waarvoor dan de hal het eerst in aanmerking zou komen) omdat 

de hal anders te zwaar zou worden ,hetgeen niet overeenkomt met het 

transparante karakter dat in het ontwerpverslag als gewenst wordt 

aangegeven. 

De verschillende gebouwen zijn g ekopp eld m.b.v. van loopbruggen, wat 

dus geen konstruktueve koppeling t. a. v. de stabiliteit betekent. 

Uit onderstaand schema blijkt op welk e manier de stabiliteit van de 

gebouwen gewaarborgd is. 
,· 

j 1 DE sTABILinI'l Il 
stabil i.teit van in langsricht. in dwar Rricht, N.B. 

de-GG & GD portalen portal en rotatie 
van beton van bet on 

de Brandweer port;ilen koppel ing de punt los 
van beton van por talen van de rest 

de Stalling portalen mbv. portal en mbv, . 
stalen vakwerk walspr ofielen 

de '.'/erkplaàtsen r-irtalrn mbv, ,;ruise n of krachtsoverdracht 
wal .snro fielen metsel w.schijf overgang hoog/laAg 

de '!'oren stijve verlli ndin ~en vd. walspro- trek op de 
fiel en in beicie richtin gen fundering 

de Hal inklemmingen van trapnen en liften 
de snantpoten los van konstr. 

... 
Elk gebouw heeft echter zijn specifieke problemen. 

1° De GG&GD. 

Het betonskelet van dit gebouw ontleen~ zijn standzekerheid aan de 

portaalwerking van kolommen en balken, en wel portalen in beide ~ 

richtingen. In eerste instantie wordt er van uitgegaan dat de vloer bij 

belasting in horizontale richting als schijf werkt. Maar omdat een 

groot gedeelte van het grondoppervlak in de verdiepingsvloer (ca.40x40m2 ) 

als patio (ca.20x20m
2

) terugkomt, dient deze schijfwerking nader 

onderzocht te worden. De verschillen in verplaatsing zijn erg klein, 

maar de optredende spanningen vragen echter wel extra wapening aan de 
vloerranden. 

Het feit dat het gebouw nagenoeg vierkant is, is aanleiding geweest 

tot het ondérzoeken van de stabiliteit t.a.v. rotatie vaa het gehele 

gebouw. De extra horizontale krachten op de kolommen t.g.v. de 

draaiing blijven echter klein, waarbij het toepassen van stabiliteits

wanden aan de kopeinden van het gebouw een minder gunstige invloed 

heeft op de optredende krachten in de kolo~men o.i.v. rotatie. 
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0 De Brandweer. 

Dit gebouw is in de langsrichting eveneens stabiel m.b.v. de 

portaalwerking, en in de andere richting d.m.v. de koppeling van 

portalen. Het gebouw wordt onderscheiden in een rechthoekig deel 

en een punt. De konstruktie in de punt is echter 45° gedraaid met 

de konstruktierichting in het rechthoekige deel. Dit levert de nodige 

problemen bij het berekenen van de uitbuigingen, met name doordat 

de uitbuigingen in X 1 -richting en Y'-richting niet gelijk zijn. 

Er is uitgegaan van de aanname dat de punt los staat van het 

rechthoekige deel, aangezien hier waarsc~ijnlijk een dilatatie 

nodig is. 

3° De .Stalling. 

In deze staalkonstruktie wordt voor de stabiliteit opnieuw een 

beroep gedaan op de portaalwerking. In de ene richting staan 

vakwerkportalen, in de andere richting zijn portalen m.b.v. 

walsprofielen gerealiseerd. 

Een doorslaegevende eis in dit verband was het feit dat overal in 

de langsgevels gatagedcuren aangebracht moeten kunnen worden voor 

het in- en ~itrijden van brandweervoertuigen. Kruisverbanden etc. 

konden dus daar niet toegepast worden. 
0 4 De werkplaatsen. 

D2 st~biliteit van de werkplaatsen wordt, analoog aan de stalling, 

ook verzorgd door vakwcrkspanten en walsprofielen, in de ene 

richting. In de andere richting kunnen op bepaalde plaatsen 

kruisverbanden aangebracht worden. Men zou ds standzekerheid ook uit 

(bijv. metselwerk) wanden kunnen halen, maar men loopt dan het risico 

datbij eventuele verbouwineen deze wanden weggehaald worden. 

Anderzijds zou men van brandweerlieden natuurlijk enig bouwkundig 

inzicht mogen verwachten. 

Omdat dû v1erkplautsen twee verschillende dakhooetes hebben, moet 

men tevens rekeninc houden rnet de wijze van uitbuigen van kolommen, 

o.i.v. horizontule belasting. 

5° De 'l'orcn~ 

De tor0n ontleent zJjn stabiliteit in beide richtingen aan de 

stabiliteitsverbanden in Ce walsprofielcn. Doordat de toren een 

flinke hoocte heeft, zal er eon vrij crote trek op de f~ndering 

optreden. 
60 D ,, #e Lal. 

De inr:n',\.-]""'·J(_!_'-' po~e1·, V'"'l 't'rct r<y•,nt d l l _ - -' ,., ~ l,., c,, ""' 01L,. vc1.n e îéL zorgen voor de stabil:i.•M 

tcit. Orndnt de vcrbindincon tussen kónstruktie en en trap/lift erg 

gering is, kunnen deze gcon bijdragP leveren a~n de stabiliteit. 
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de stabiliteit 

5.2 De verschillende gebouwen. 

5.2.A De GG & GD. 

De stabiliteit ván het GG & GD-gebouw wordt, per verdieping, 

verzorgd door : 

- 6 grote portalen r r 1-
- 5 kleine portalen • ...----L2~•2-~~---+--'--'~-'0_~_~ 

Daarbij zijn 

balkafmetingen 

kolomafmetingen 

5.2.A.l De belasting. 

Uitgegaan wordt van: 

vloer: h = 160 mm 

ht= 180 mm 
2 

qvl= 8,5 kN/m 
balk: h = 600 mm 

ht= 650 mm 

b = 300 mm 
2 

qb= 46,9 kN/m 

1 3 Ib= /12.300.600 = 

108.108 mm4 

8 4 6,75.10 mm 
· 8 4 12,5.10 mm 

9 5,40.10 

De windbelasting b.edTaagt vlgs NEN 3850, tabel 6 blz.41, 

een stuwdruk van qd = o,88 kN/m2• (H b = 16,50 m) ge ouw 
De coëfficiënten voor de winddruk en de windzuiging bedragen 

resp. 0,8 en 0,4 (NEN 3850, art. 2.3.3.1 en 2.3.3.3). De 

windvrijvingscoëfficiënt bedraagt 0,04. Gemakshalve worden 

2 zijgevels aangenomen en wordt het dakcppervlak niet in 

rekening gebracht. Daarmee wordt de totale windkracht : 

W = (0,8+0,4+0,08).0,88-39,90m.16,5m = 741,57 kN. 

De windbelasting is echter een 'gelijkmatig verdeelde q-last': 

qw = l,28.0,88.39,9 m = 44,95 kN/m' hoogte 

De windlast per verdieping is dan: 

wvd = 3,3m. l+l+,95 kN/m' = 148,31 kN = q\Vh 

Een bijkomend aspect bij de windbelasting is het optreden van 

turbulentie in de patio. 

Afgezien van: windvlaaginvloeden, dynamische (=trillings-) 

verschijnselen,waarschijnlijkheidsrekening en ruwheidsinvloeden 

van het oppervlak, interresseert het ons of de winddruk in de 
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--------------de stabiliteit 

patio, ten gevolge van de turbulentie die ontstaat 

bij wind die overwaait, (belangrijk) groter is dan de 

winddruk op de gevel die naar de wind gekeerd is. 

Hoewel de onderzoekingen in de literatuur zich vooral op 

bovengenoemde factoren richten, is men in het algemeen van 

mening dat deze "turbulentiedruk" alleen van belang is 

wanneer deze optreedt in de ruimte tussen een laag en een 

hoog gebouw, waarbij de wind over het lage gebouw tegen het 

hoge gebouw waait. De 

windsnelheid, en daarmee de 

winddruk, loopt dan op tot 

ca. 1,5 maal de snelheid van 

de wind buiten het gebouw. ' J 1 ç/ 1 

Bij twee evenhoge (lage) gebouwen is de windsnelheid ca. 0,65 

maal de winàsnelheid buiten. Dit effect is het grootste als 

de twee gebouwen ca. 2x gebouwdiepte van elkaar staan. \ .. ) 

We kunnen dus konkluderen dat de invloed van de turbulentie 

in de patio op de in rekening te brengen winddruk zeer gering 

tot nihil is. Wel moet nog vermeld worden dat de turbulentie 

(letterlijk)veel stof doet opwaaien, zodat de vervuiling van 

de gevel in de patio meer zal zijn dan aan de buitenkant. 

·5.2.A.2 De uitbuigingen van dele orde. 

De horizontale uitbuigingen van het gebouw (5 verdiepingen) 

worden beschreven met behulp van de zg. 11 ladderspanten

analogie". Een portaal met meerdere regels (=verdiepingen) 

wordt geschematiseerd tot een ladderspant, dwz. in het 

midden van de stijlen en regels treden momentennulpunten op. 

Op de boven- en onderverdiepingen ontstaan verstoringen, 

maar er wordt van uitgegaan dat ook daar de momentennulpunten 

in het midden liggen. 

De gelijkmatig verdeelde horizontale belasting wordt 

geschematiseerd tot puntlasten in de scharnierpunten. In het 

bovenste scharnierpunt is deze puntlast dan fqh en neemt 

van boven naar beneden toe met qh per verdieping. 

De maximale uitbuiging aan de top bedraagt n2r, waarbij n het 

aantal verdiepingen is, en f de uitbuiging van een H-frame 

t.g.v. ½qh. Men kan de verplaatsing ook beschrijven met 

A = C (M -H ) • x max x 

~) bron Peter s~chs Wind forces in Engineerine 
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In dit geval is echter sprake van grote en kleine portalen, 

zodat de stijfheidsverhouding berekend moet worden (zie volgende 

bladzijde), ofwel : de verdeling van de windlast over de portalen 

bij gelijke uitbuiging moet bepaald worden~ (zie ook pag. 41) 

We zien dus dat P1 + P2 + P
3 

= PA en 2P = 

Pl(.;.h)3) -
3EI -

k 

Daarbij is 

~gr. spant =fg =&;_ = 

(' _ b _ b. = Ph 
2

L + Ph 3 

~1. spant - k - tot 6Eib 12Eik 

r ( -5 -5 8 -4) Og = P1 8,643.10 -2,439.10 +1,5 4.10 = 
= 6,61.10-5.PA 

tk = P (4,321.10-5+1,584.l0-4) = 2,02.10-4.P = 
-4 = 1 , 01 .10 • P B 

ï L 1 
Aangezien we de uitbuigingen gelijk stellen zijn de verhoudingen nu 

6,61.10-5.PA 

-4 1,01 .10 .PB 
= 1 en dus 

PA 
p = 1,528 

B 
zodat PA= 0,60 W 

PB = 0,40 VI 
Daarmee kan nu de uitbuiging van het gebouw bepaald worden. 

Er bestaan in feite echter drie mogelijkheden voor àe aanname van de 

belastingafdracht : 

a. De horizontale belasting wordt opgenomen door 5 grote en 5 
kle·ine spanten. 

b. De belasting wordt opgenomen door alleen 6 grote spanten. 

De VB'74- art. E-304.7.1 schrijft voor dat bij samenwerking 

van verschillende stabiliteitselementen, de samenwerking_ 

alleen in rekening gebracht mag worden wanneer de stijfheid van 

de meewerkende elementen minstens 80% bedraagt van de stijfheid 

van het stijfste element. 

c. De belasting wordt opgenomen door 6 grote en 5 kleine spanten. 
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cP ML ML' ML PhL 

6EÏb 

✓ Lt--

✓---- p / l '• ~ 4 
' ' ,. 

L 

7 B = 3EI - 6EI = 6ËÏ = 
b b b 

M = P.h 
r 2P{:¼h)3 
l>/ol = 2 rB .fh + 3Eik = 

Ph2t Ph3 ---+-- 6Eib 3Eik 

PORTAAL II '/2.8') 
P, 

,{ 
@: 

pt f_, --+1 11 11 l{l 
/ / 1 t. (I l ] 4::Ç(i) c;® -@ :L ,'L L, ' L, 1 • 1 I . 

i., ~ 

10 "'-

,Ji..-~ f1 
I © © 

MlLl et.M2Ll 
= 3EI -GËI°° 

b b 

etM2L1 M1L1 
= 3Eib -6Eib 

L2 
c( = Ll +L2 

Ll 
~= Ll +L2 

1 
L1q,,o"-

t 'f2 

2° Off\ fit. 

~© @3J 
' L,& ~,o,.. 1 

3° f21 = f2R : 

<f ., - p.M2L2 - M3L2 
2 - 3Eib 6Eib 

~12 ~M2L2 
f3 = 3EI~ - 6Elb 

l 1 . 1 1 
/3~M 2L1 - /6 M1L1: /3~M2L2- /6 M3L 2 

M2I:1L2 MlLl M2LlL2 M3L2 
3(L

1 
+L

2
) --6- = ~

2
)- 6 

M111= M3L2 1 Ml= M3 ~ 1 

©: &1= 

3 ~ 2 2 
P1(fh) + M

3
L2¼h _ M2L1t 2;h _ P1h-' + P3L2h _ P2L1L2h 

3Eik ~Eib 6(L1+L 2)Eib- 24Eik 6Eib 12(L1 +L2)Eib 

s2= 
3 3 2 2 P2(¼h) + M2L1L2fh _ x

3
12th _ : 2h + P2L1L2h _ P3L2h 

3Eik 3Eib(L1 +L2) 6Eib - 24Eik 6(L1 +L2)Eib 12Eib 

b = P3(¼h) 3+ M3L2¼h_ M2LlL2¼h = P3h3 + P3L2h
2
_ P2LlL2h

2 

3 3Eik 3Eib 6(11+L 2lEib 24Eik 6Eib 12(L1+L2)Eib 

------- - ___ ..Jl.__ ____ - E.JLLJil 

_J llUJ 

s2 = r 3 : 

3 3 2 :i:__ ~ P3t 2h 
24! - 24! -1- 4I -

k k b 

, __ 

2 
P2L1L2h 

LJ 

__ .L 

4(11 +L2)Ib 

( 

h
3 

L L h
2 

\ ( h
3 

. L,}1
2
) 

p2 24Ik \(i
1

~L
2
)Ib/ = 24Ik + t+Ib p3 

zodat : 
~

h3 L h2 ) 2 --+--
[p2 =~P31= p3 24Ik 4Ib 

h3 L L h2 
+ 1 2 

24Ik 4(L1 +L2)Ib 

3 2 2 
{ P1h P3L 2h tP-._l1L 2h 

"l = 24Eik + 6Eib - 12(L1 +12)Eib 

~ 

3 2 2 !.!...:!.:_ /P
3
L1L 2h P3L 2h 

24Eik + 6(11 +L2)Eib- 12Eib ,2 = 

~ = ~2 : 

~ h3 
) (L 2h

2 
tL1t 2b

2 
. ) ~~h

3 
~L1t 2h

2 
t 2h

2
) P--+P--- -P -+ --1 24Ik 3 6Ib 12(L1 +L2)Ib - 3 24Ik 6 L1+L2)I~ 12Ib 

p L_h_3_) - p / ~ + t5L1 L2h2 - L2h2)· 
1\24Ik - 3\24Ik 4(L1 +L2)Ib 4Ib 

(

h
3 

511 L 2h
2 

L 2h
2
) 

24Ik + 4(L1+L 2)Ib- 4Ib 
lp1 = € p31 = p3 h3 

m-; 
lp1 =~P31 -,p2_=_6P--,31 [p3 = p31 

~ 

De stij1'heidsverhouding van de 

Er geldt: h = 3,30 m L1 = L 
8 4 

portalen is nu te bepalen. 

= 7,20 m L2 = 5,10 m 
8 4 

zodat: 
Ik= 6,75.10 mm 

L2 
\:,( = L +L = 0,415 

1 2 

Ll 
~= L +L = 0,585 

1 2 

Ib= 108.10 mm 

~ _ 2.218 + 1;815 _ l 36 
u - 2,218 + 0,752 - ' 

3,016+1,023-1,815 = 1,00 
b = 2,218 

P1 + P2 + P
3 

= Ptot, en dus P1 = P.3= 0,30 Ptot; P2= 0,40Pt 

tel 
(1) 

"C1 
p.:, 
1-' 
. ..,. 
::, 
~ 

0) 
(T 
1-'• 
w. 
1-4, 
l,3' 
(1) 

1-'• 
0,. 
0) 

< 
(1) 

11 
l,3' 
0 CD 
s:: (T 
0,. p.:, 
1-'• o' 
::, 1-'-
oq 1-' 

1-'-
"C1 (T 

0 CD 
11 ,_.. 
(T (T 

Il' 
1-' 
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~ 

0 
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Voor de belasting PA of PB wordt ingevuld: 

de helft van de belasting per verdieping die 

op een spant terechtkomt, omdat aangenomen 

wordt dat de puntlasten in de scharnierpunten 

aangrijpen. P = fqh Deze puntlast geeft een 

verplaatsing f, en de totale verplaatsing 

van het bovenste punt van het portaal is dan 

r = n2 r, waarbij n het aantal verdiepingen 

,_ 
'\" 

I!.. 

max --- ----
_ ____.\ 

is. 
Dit geeft nu de volgende resultaten: 

a. 5 grote en 5 kleine spanten 

PA= 0,60 Wv = ~. 3,30m.l,28.0,88.0,6 = 14,83 kN 

f = 6,61.10-5.14,83.103 = 0,981 mm 

f max = n2½r = 25.0,490 = 12,25 mm~ 1/1250 H 
~ 

(n = aantal verdiepingen= 5 H = 16,5 m) 

b. 6 grote spanten ( zie ook VB'74-E-304.7.1) 

PA6 = 2P•3,3.1,28.0,88.0,ó = 12,36 kN 

f = 6,61.10-5.12,36~103 = o,817•mm 

fmax = 25.0, 408 = 10, 21 mm ~ 1 /1500 H 

c. 6 grote en 5 kleine spanten 
p 

6PA + 5PB = Wv PA= 1,528 
B 

W = 39,9.3,3.1,28.0,88.0,5 = 
V 

---,,. 14,14 PB = Wv 

74,16 kN 

74,16 PB = 14 , 17 = 5,23 kN PA= 1,528.5,23 = 8,00 kN 

f = 6,61.10-5.8,00.103 = o_,528 mm 

fmax = 25.0,264 = 6,61 mm~ l /2500 H 

Uitgegaan wordt nu van de (meest ongunstige) waarde, gevomden bij b. 

omdat : - deze benadering het meest in overeenstemming is met de 

voorschriften 

- de schijfwerking van de vloer van dit patiogebouw nog 

discutabel is, en in feite aangetoond dient te worden. 

zie ook 5.2.A.3 : momenten in de hoekpunten 
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Beschouwing over de schijfwerking van de vloer van het patiogebouw. 

De patio beslaat een groot gedeelte van hPt grondoppervlak (ca. 26%) 

zodat de schijfwerking van een vloer met zo'n groot gat erin niet 

zondermeer aangenomen mag worden. Voor een beschouwing over de 

'I, 

1..' 
~ 

\ 1 ,,fi 
1 

verschillen in horizontale verplaat-

singen, wordt elke "poot", met een 

lengte L1 of L2, als uitkragende 

ligger t.o.v. de rest beschouwd. 

Verder wordt aangenomen dat de beton 

niet gescheurd is, aangezien de 

vervormingen klein zullen zijn. 

Per verdieping vinden we: 

M1 = i q 111
2 = 0,5.l,2.0,88.3,3.(l5,3~ 2 

= 408 kNm 
2 M2 = o,5.1,2.0,88.3,3.(27,6) =1327 kNm 

Het moment in de verdiepingsvloer neemt van boven naar beneden toe: 

M 1 2M = ~n • max M 5100 
2 M 5100 kNm u 

546 --P k.lo = 0,14 = bh2 = = l,max 0,18.7,2 
M 16591 2 _ M 16591 kNm u 

609 ~ {.J0 = 0,15 = bh2 = 2,max 0,18.12,3 -

Er zal dus wapening nodig zijn aan de randen van de vloer. 

In feite zijn echter de kolommen ook verende ondersteuningen van 

deze 'inklemligger•. Het zijn ook de kolommen die do reactie moeten 

leveren. De spanningen zullen daarom lager zijn dan hier berekend. 
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5.2.A.3 De rotatiestabiliteit van het gebouw. 

Naast de verplaatsing van het gebouw in horizontale richting, 

moet men ook rekening houden met verdraaiing van het gebouw 

onder invloed van windbelasting. 

Daartoe moet het rotatiepunt, m.a.w. het punt waar het 

gebouw om zal draaien, bepaald worden. De ligging van dit 

punt is afhankelijk van de stijfheid en de plaats van de 

stabiliteitselementen. 

In dit geval zullen we twee gevallen onderscheiden: 

a. T.p.v. de beide "kopse einden" van de plattegrond 

bevinden zich stabiliteitswanden.(bv. dikte= 200 mm) 

b. Er worden geen stabiliteitswanden toegepast. De 

stabiliteit wordt volledig verzorgd door de kolommen. 
r--;--,--;---, )C .f-f 

8 4 Ik= 6,75.10 mm 

I h" "f = 
1/12.200.(5100) 3= se lJ XX 

= 22,11.1011 mm4 

!schijf YY = 
1
;12.5100.(200) 3 = 

8 4 

1 
1 

= 34.10 mm 

8 ~I.x. = 6,75.10 .(4.1,2+8.7,2+8.12,3+5.17,4+5.22,5+3.27,6+ 
l l 

+5.32,7+2.38,7+3.39,9)+ 34.108.38,3 + 22,11.1011 .25,5 = 

= 5705}2,2.108 

~Ii =(47.6,75+34+22110).108 = 22461,25.108 

- .i:Ii xi - 5705?2,2 -R,- ~I. - 22461 , 25 - 25,40 m (in beide richtingen gelijk) 
l 

De windbelasting bedraagt : 741,57 kN(= 39,9.16,5.1,28.0,88) 

totale windkracht. De belasting wordt geschematiseerd tot een 

puntlast in het midden van de gevel. De excentriciteit is 

e = 25,4 - f.39,9 =·5,45 m. 

Het rot~tiemoment is dan : 

= 4,04.109 Nmm. 

M 
WW 

Het moment moet door de kolommen en schijven worden opgenomen. 

M = (4.25,4.F1+4.24,2.F2+8.18,2.F
3

+8.13,l.F
4

+5.8,0.F
5
+5.2,9.F6+ 

+ 3. 2,2. F 7+5. 7,3.F 8 +2.13 ,3. F 
9 

+3.18, 4. F10 ) +0, 1. F11 +12, 9. F12= 

waarbij F 2~ ~8 22 
2 = 25,4°Fl ; F3 = 25,4"Fl ; etc. 
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NB : 

M = 431,L1-

FH3 
Ä= 3EI 

1 

~ 

; A:: R sin f (voor de kolommen H = fh) 

Wanneer de schijven door kolommen vervangen worden (variant b.), 

is R _ 2._27,3°6,75 18 20 
2- 51.6,75 = ' m 

Mww = 741,57.103(¼.39,9-18,2).103 = 1,30.109 Nmm. 

M = 4.18,2.Fl +4.17,o.F2+8.11,o.F3+8.5,9.F4 +5.o,8.F5+5.1+,3.F6+ 

+2.7,3.F7+3.9,4.F8+6.14,5.F
9

+2.20,5.F10+4.21,7.F11 = 

= 449,5 F1 ] 

A, = 7, 92.10-5F1 F1 = 2,30.108 sinlf 

~, = R1sin f= l8,2.103sinr 

M = 449,5.103 .2,30.108sinlJ= 1,03.1014sin1D: M = 1,30.109Nrnm 
1 1 WW 

-,, sinr = 1,26.10-B--. F1 = 2,3.1,26 = 2,90.103 N 

---------------- --15'"---------------' 
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5.2.A.4 Uitbuigingen van de 2e orde. 

Voor de berekening wordt gebruik gemaakt van de kruisjesmethode 

(VB E-304.8) 

Gegeven is: vloerdikte ht = 180 mm vloeroverspann. 5,10 m 
2 kolomafm. b.ht = 3oox400 mm 

2 balkafm. b.ht= 300x650 mm 

(oorspr. 300x300) 

vloerbelast. 4,0 kN/m2 

Volgens 5.2.A.2 is PA6 = 12,36 kN, zodat het maximale 

moment in de onderste randkolom bedraagt: 

Mmax = 1, 7 qP l ( A6 ) • fh = 1, 7. lt, 5. 0, 3 .12, 36. 0, 5. 3, 3 = 46, 80 kNm 
De vertikale belasting op een kolom is 

- vloerbelasting (ht=l80 mm) e.g.= 0,18.25 = 

n.b. 

- balkbelasting (300x650) e.g.= 0,3.0,47.25 = 

8,5.5,1 = 

4,5 kN,im
2 

2 !J-,0 kN/m 

8,5 kN/m2 

3,525 kN/m' 

43,35 kN/m' 
46,875 kN/m' 

kolombelasting (300x400) e.g.= 0,3.0,4.25.2,65= 7,95 kN 

n.b.: fqL=0,5.46,875.7,2 = 168,75 kN 

schatting gevelelementen= 45,00 kN 

221,70 kN 

Dus Nd = 1,7.221,7 = 376,89 kH perverdieping. 

Volgens VB E-304.8 is 

M 109 • 1Ó6 
(H=l-1 +M b= 46,8+62,3= 109,1) 

w v (z1·.e 4 A 1 ) 
eo= Nd = 5.376,89.10-' = 58 mm 

1~ ! 'Y- (1650 '\ 2 
ec = 18 f ht\lOOht/ = 18.1.400 ÏÖ0:400/ = 12,3 mm 

C 
a = 

3EaAah
2 

2L 

5 2 
= 3.2,1.10 .1500.600 - 4,72,1010 

2. 3600 -

••• 2 

eb= O (randkolom) (schatting balkwapening 1500 mm2 ) 

= Ca+Cb - l.i-,22,lOi'à =8,40 
fl N1'lfNiz - ( 4+ 5) 376, 89 .103 -1600 

et = F, (e0+ec) = 1,13(58 +12,3) = 79 

Mtot= 5.376, 89 .103 • 79 = . 149 ·• kNrn 

: mm 

e T.g.v. de 2 orde effecten wordt het moment met een factor 

1,3~ vergroot. Dit houdt in dat ook de uitbuigingen ca. ~,34 
maal zo groot zullen zijn. 

~ (le orde)= 10,21 mm (zie 5.2.A.2 (b)) max 
lmax (2° orde) = l,3tril0,21 = ~13,7 mm 

Dit is accoord. 
46 
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5.2.B. Stabiliteit van het brandweergebouw. 

5.2.B.l Belasting en schematisatie. 

Bij windbelasting loodrecht op de langsgevel van het gebouw 

wordt de plattegrond gesplitst in twèe delen 

- een rechthoekig deel (35,7 x 14,4 m
2

) 

- de punt (221 m
2 ). 

AAngezien hier een dilatatie is aangebracht valt dus ook de 

delen. ;erekening uit~eDn in twee 

1~ : : _____ ~-----~ # 
•..1 L Il _______ -11_!T [! 1_1_ -_ .11 

/11 
' ' 1 Zi 1 

/)(. 
" 

De stabiliteit van het rechthoekige deel wordt in deze 

richting verzorgd door port~len. 

Voor de punt wordt, ter vereenvoudiging van de berekening, 

aangenomen dat in beide richtingen ( X' en Y') twee spanten 

de stabiliteit verzorgen. De spanten bestaan uit 4 kolommen 

en een regel, die in de ene richting door een balk 
. 2 

b x ht = 300 x 650 mm gevormd wordt, en in de andere 

richting door de vloer. 

Ik= 1/12 (300) 4 = 6,75.108 mrn 4 

Ib = 1/12.300.(EBQ.) 3 = 54.108 
mm4 

Ivl = 1/12.5100.(180) 3 = 21+,78.108 mm4 

De grootte van de windbelasting wordt alsvolgt bepaald : 

qd : (NEN 3850 tabel 6 p 41, H = 3,3m x 3 = 9,9m) 0,77 kN/m2 

de druk- en zuigingscoëfficiënten (NEN 3850 art.2-3.3.1) zijn 

voor het rechthoekige deel . 
et = 1,28 . 

= 0,8 . C = 0,4 C = 0,04 (x2 gemakshalve voor 
' cd z w 

voor de punt . en gevel wrijving) . 
cd = 0,4 . C = 0,4 C = 0,08 et = 0,88 ' z w 

zodat de windbelasting per verdieping per spant is : 

P = 3,30 m • 5,10 m • 0,77 .1,28 = 16,59 lili y 

dak-

P ,= 3,30 m.3.5,1om,."o,77.o,88. ½ (immers 2 spanten)= 17,llkN y 
P ,= 3,30 m. 5,10 m .0,77.0,88. ½ = 5,70 kN 

X 

Bij windbelasting loodrecht op de kopgevel wordt de belasting 

door de punt afgedra~en aan het rechthoekige deel. 

49 
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Uitbuigingen van de 1 8 orde. 

Opnieuw wo:r::dt voor de bepaling van de uitbuiging van dele 

orde gebruik gemaakt van de "ladderspanten-analogie" (zie 

5.2.A.2). 

Voor de uitbuigingen bij windbelasting loodrecht op de 

langsgevel onderscheiden we dus : 

1° uitbuiging van de portalen in het rechthoekige deel (AY) 

2° uitbuigingen van de portalen in de punt (A Y' en ~ X') 

Daartoe moeten de stijfheden (c.q. 

van de portalen bepaald worden. 

ad l o : 41 f,-.1 1 ~ I 
L:p.o..... L 

1 -

stijfheidsverhoudingen) 

Ik= 6,75.108 mm4 

Ir=2lb= l08.108mm 4 

h = 3,30m; L= 7,20m 

Analoog aan de berekening bij 5.2.A.2 worden P1 ,P2 en P
3 

bepaald. P2= ~P3 J( = ? 2 218+1 2 815 _ !f,033 
V 2,218+0,908 - 3,126 = l, 29 

L 2,861+1,171-1,815 
G: 2,218 : 1,00 

Pl+P2+P3= p 

p h3 

zodat P1= 0,304 P = P
3 

P2= 0,392 P, waarbij 

6 = _l_ + 
1 24Eik 

. -5 -5 -5 -5 7,92.10 P1+ 2,93.10 _;i=l,~8.10 P1 = 3,30.10 P 

A = 2dl = 6,60.10 P max 

ad 2° : De verhoudingen P1 :P2 :P
3

:P
4 

worden bepaald m.b.v. 

h:3,33m 

L = 5,10 m 

0p !?rond V'i:'l sy~"l'!etri<- wordt ";"Csteld P
2
:r

3 
i P

1
-:-P

4 
P1hL -.r,hL 

'f,• 3,;rb - ,;~rb 

.,_P~hL P
1

hL 
fat= '1T - 6-71 

_, b - b 

dnsrbi j is 

Plh3 (5«-2)P.0 h?L (3,.__l)P
2

h3 (5<(-2)P
0
h2L 

'\ = ?4F.II< + 12 i:Ib = 24Rlk + l2RI~ 

P2h3 (1-<xlP?h 2L 
A.? '=' 24!.lk+ 12Elb waarbij Ib =?Ik; L :lh; 

50 

P2h3 Cl-oc.JP
2
h 2L (3"'-l)P

2
h} (5«-2)P

2
h2i. 

24 • 127 = -2,.--. 12'] 

L fil:!!2. - .&l ~ 
24 + 12 'I - 24 + 12? 

* -~ -ill _ -..L -il -L 
12 24 12'} - li''I 127 24 

o,( ~ l 6 L • zï,s> C ;;, ♦ 12 

& l 
;;; • Î2 

.!.. • l 2, 6 



1 

3 

.--------------stabiliteit-------------------

8 4 Ik= 6,75.10 mm ; 
8 4 h = 3,30 m; Ib = 108.10 mm L = 7,20 m 

108 
?= 6,75 = 1~16 

.hlQ 
6. = 3,30 = 1,55 

~

L..22 11 64 + 12 
O(=---= 0,021++0,083 

0,048+0,125 
= 0,269 P 

= 0 , 62 =====--"' p 2 
----,. pl = L.22 + l 

32 8 
0,231 P 

Nu was P1h3 (5 -2)P2h2L 
A, = 24Eik + 12Eib- = 

0,231.P.33003 + 
= 12 

24.2,8.6,75.10 

2 1 21.0,269P.3300 .5100 
12 12.2,8.108.10 

-5 -6 -~ = 1,82.10 P + 4,52.10 P = 2,28.10 P 

= 

4max per verdieping : Ämax = 2 A 1 =14,56.10-5 P f A X' 1 

In de andere richting is Ir = Ivl = 24,78.108 mm4 zodat 

24,28 '7 = 6,75 = 3,67 

tl,55 L) 
o,. = 14,68 + 12 = 

L.22. 1 
7,34 + 8 

€ = 1 ,55 

0,106+0,083 = 
0,111+0,125 

10 
4,62.10 î~ = 7,20.10-5 P 
8,33.10 

Nu kunnen we dus samenvatten 

4 Y = 6,60.10-5 P 
"Y' -4 LA = 1,44.10 p 

A X 1 = 4, 56 • 10-5 P 

Per verdieping wordt nu dus voor P ingevuld: de helft van de 

totale windbelasting op de verdieping omdat dit de (dwars)kracht 

Pis die de kolommen moeten overbrengen. Deze (dwars)kracht 

neemt per verdieping met 2P toe van boven naar beneden, 

zodat LI = n2t1Y voor een gebouw met n verdiepingen. ma:x 
Voor het rechthoekige deel geldt : P = ~p = f.8,29 = = 8,29 kN 

6 6 -5 3 y 
Dus .1 Y = , .10 .8,29.10 = 0,550 mm en .Amax = 9.0,55=4,95 mm 
(n = 3) 

Bij wind is de belasting in Y' richting driemaal r.o groet als 

in X' richting en de uitbuigingen zijnAX' = 4,56.l0- 5P 

A y, = 1,41~.10-4P 

~---------------- 51 -------------------
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Daarom is bij windbelasting: 

A Y = ti/2 (3.14,4+4,56) P 

A X = tV2 (3.14,4-4,56) P 

-5 = 33,71.10 P 
-5 = 27,32.10 P 

De uitbuiging van de punt in X-richting wordt echter 

verhinderd doordat de punt tegen het rechthoekige deel 

gaat "aanleunen". 

De uitbuiging in X-richting van het rechthoekige deelis te 

beschrijven met A.= c.P.h • 

C = 
h2 r· 2LEik] _8 

24Eik 1 + hEib = 2,31.10 

(per portaal,zie 5.2.B.3) 
1 

In het totaal z1Jn er 7 portalen zodat CXR = ch. /7 = 
-8 3 1 -5 2,31.10 .3J3.10. /7 = 1,09.10 

Als we de uitbuigingen in.X~richting van de punt en het 

rechthoekige deel gelijkstellen vinden we 
-5 -5 1,09.10 P1 = 27,32.10 P2 

hetgeen betekent dat het rechthoekige deèl ca. 95% van de 

kracht in X-richting opneemt. 

Gemakshalve kan dus aangenomen worden dat het rechthoekige 

deel de uitbuigingen in X-richting opneemt. 

Het verschil in uitbuigingen (in Y-richting) van punt en 

rechthoekig deel is 0,961-0,550 = 0,411 mm per verdieping 

en n2 f = 9.0,411 = 3,70 mm maximaal. Dit verschil moet door 

de gevel opgenomen·kunnen worden. 

5.2.B.3 De stabiliteit in de andere richting. 

De stabiliteit in X-richting wordt verzorgd door vloer en 

kolommen. 

Ik = 1;12(300) 4. = 6,75.108mm4 Ik =3I~ --P tik= 10,28.108 

Ivl = 
1
/12.14400.(180) 3 = 69,98.108 mm 

Het geheel wordt geschematiseerd tot 7 portalen achter 

elkaar met: stijl Ik= 10,12.10: mm~ -+H-4-
regel Ib = 69,98.10 mm 

We definiëren · A = c.M 
• L1 max max 

3300 . 1+2.5100.2,8.10,12 
2 [ ~ 

24.2,8.10,12.1012 3300.2,8.69,98 
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De windbelasting is: 

q \)2.3.5,1 rn .1,2. 0,77 kN/m
2 

= 20,00 kN/rn' druk 

2.(15,3+35,7).0,04.0,77 = 3,14 kN/m' gevelwrijv. 

= 22,62 kN dakwrijving P; 14,4 rn.51 rn.0,04.0,77 
2 2 

M = t (20+3,14).9,9 m +22,62.9,9 = 1133,98+223,94 = max 
= 1357,92 kNm ; 7 portalen = 194,0 kNm 

A -8 6 8 ~ 1/2200 H zodat q = 2,31.10 .194,0.10 = 4,4 mm -~ max 
accoord. 

5.2.B.4 Uitbuigingen van de 2e orde. 

Opnieuw worden de 2eorde effecten m.b.v. de kruisjesmethode 

VB E-304.8 bepaald. 

Gegeven is vloerdikte ht=l80 mm vloeroverspanning 5,10 m 
2 kolommén 3oox300 mm balkoverspanning 7,20 m 

balken 30üx650 mm2 vloerbelasting 4,0 kN/m2 

Volgens 5.2.B.2 is P = 5,lm.3,3m.1,28.0,77kN/m2 = 16,59 kN 

en P1 = 0,304 P. M =l,7.½.16,59.0,304.5.f.3,3 = 35,37 kNm max 
De vertikale belasting op een kolom is :(qbalk= 46,875 kN/m') 

kolom e.g. 0,3.0,3.25.2,65. = 5,96 kN 

n.b.=½qL= 0,5.46,875.7,2= 168,75 kN 

schatting gevelelementen 45,00 kN. 

219,71 kN 

Met Nd =1,7.219,71=373,51 kN per verdieping geeft art.VB E-304.8 

= M 99,37.106 
3 88 M =35,37+64 = 99,37 

8 0 Nd = 3.373,51.10 = mm 

= ( ê •\2 (1650 \2 ec 18 rht lOOhtl = 18.1.300 100.3001 = 16,3 mm 

C 10 

f' = (N 1!N 1 ) = (2?J)~~3,51.l03.36ÖO 
,µ 

= 7',66 . f(-1 = 1.,15. 

Verder is bekend: 4 (leorde) 

dus 

Dit is accoord. 

max e 
6 (2 orde) = max 

53 

(zie ook 5.2.A.4) 

1,35-4,95 = 6,68 mm 
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stabiliteit 

5.2.c De stabiliteit van de hal. 
5.2.c.1 De horizontale verplaatsingen van het driescharnierspant worden 

bepaald met behulp van de methode Castigliano. 

e De buigstijfheid van het 
~ gehele spant bedraagt EI. , 
0 
tf) Ii punt Bis een kracht Q 
~ 

t) 

""~ en 
t) 
t'._ A ~t. tct,~6'~ E /4+ o;,,r:, 

aangebracht. De oplegreacties 

zijn eveneens in de figuur 

aangegeven. 
C" 

.J, 1,8,G+t,o'iO. ' 3~lf t,1 ~ ~ 
ro,oa"" 1 

De momenten in de verschillende staafdelen zijn nu : 

AB : 0-3,30 m . M = 40 , 52 + 0 , 56 'Q X . 
X 

3,3-6,6 m : M = X 
133,? +22,45 X + 0,56 Q(x + 3,3) 

6,6-10,5 m . M = 207,8 + 2,72 X + 0,56 Q (x + 6,6) . 
X 

BC . 0-5,22 m . M = 41,55 X +J,125 Qx . . 
X 

DC . 0-5,22 m . M = 32,5 X + 0,885 Qx . . ,.X 

ED .. . M = (16,17 + 0,44 Q) X .. . 
X 

Volgens Castigliano w JM2 = __!,_dX Voor de verplaatsing van 

punt B geldt 
w 2ET . -

"b_! • i M M ~M 
= =r E~ _Qx 

dx . bb = M X 
~ Q g ' xoQ 

waarin Q = O 

Er geldt nu dus : 

b g = ~I [ 40, 52 x + 0, 56Qx) ( 0, 56x) dx + 

{<133,7 + 22,45x +0,56Q(x+3,3))(0,56(x+3,3)) dx + 

{(207,8 +2,72x + 0,56Q(6,6+x))(0,5h(~:-G•i•x) dx +· 

_((L~l,55 x+ l,125Qx)0,885 x dx + 

[(32,5 X + 0,885Q±) D,885 X dx + r (16,17 +0,44 Q) X 0,44 X dx 

Stel Q = 0 : Eir,B = 
{

,,.,(} 
0 

(40, 52 x) 0,56 x dx + 

{
1
(133,7+22,45x)0,56(x+3,3)dx + 

c '}~O 

j(207,8 + 2,22 x)(0,56(x+6,6)) dx + 
e l,',n 

fr(41,55x)l,125 x dx + 
:,,U 

0 J, 0 ~32,5 x) 0,885 X dx 

1>f
1

(l6,l6 x) 0,~-4 X dx 
ó 

Dit levert : EI ½3 = 12180 ;E = 
4 2 2,8 .10 N/m..m 

dx 

het 

8 l+ I = 63,0 .10 mm (350 X 650) 

= 69 mm Dit is vrij veelo 

---------------------- 55 --------------~ 
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5.2.c.2 Een simpele oplossing om de uitbuigingen te reduceren is de 

spantpoten aan de voet inklemmen. Dit is vrij gemakkelijk te 

realiseren omdat de kelder onder de hal 

hiertoe goede mogelijk.heden biedt. 

Gemakshalve wordt het spant beschouwd als 

twee gekoppelde ingeklemde staven. 

~ 

~ 

½ , P3~~ P3L~(L-L3) P2L~ P2L~(L-L2) 
b, = 3EI 1 2EI·- + 3EI + 2EI + 

1i P, ,, 
~ ! l 1 

pÎ 

1 p J. 

P1L~ P1LÎ(L-L1 ) PL3 
+ 3EI + 2EI - 3EI = 

1 16 11 
= EI(l,38.10 -5,76.10 P) 

16 5
2 

= ~1 (5,76.10
11

P); [, = Sz ; P = !.., 38 •10 
11 = 11,98 k.N 

2.5,76.10 

Smax = b2 = irCG,90.1015) 
Voor verschillende stijfheden wordt dan gevonden, 

kolom b.ht = 350.650 : ó = 39,1 mmk
1Ï300 H 

350.750 : b = 21+,6 mm ~
1 /500 H 

4 (E = 2,8.10) 

Dë uitbuigingen in de verschillende punten t.g.v. de windbelastü,g 
• r r 1 ( 15) zijn. 6 = v4 = EI 6,90.10 = 24,6 mm rnax · 

&
3 

= 21,05 mm t~ 1 
,o,, 'W /,, 

! * l ~ 
18,c> ~, 

~ 
,o,, is,8 

.J, J,~Ç,87 

[, ' 't~,, 
~)~1,c> 

by ~ J6q,'IB 

ft 
11,08 

&., f---t 1 
, ~ 1011,i:, - -------,-t: ' 

/ } 
1 
1 

: Ki l,,; 
1 

S 2 = 11,31 mm 

bl = 3,68 mm 

f5 = 9,50 mm 

~6 = 5,54 mm 

, I 
/ s 
1 1 

C6 

Het inklemmingsmoment is nu H = 238,6.1,7 = 405,62 klim inkl. 
M.nkl = 18,9o3,3+19,7.6,6+18,05.10,5-ll,98.12 = 238,6 kNm 

l , ~ 

5.2"c.3 a" De momenten b5.j de j_nklemming teg.v. de vertikale 

belasting wordt alsvolgt bepaald 

'-'--------------~--_. 56 -------------------· 
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q = 62,12 kN/m' (zie 4.A.2.1) 
: VA= qL = 62,12.5 = 310,6 kN 

2 : -f.62,12.5 +310,6.5-HA.12+MA =0 (1) 

fl 

MAH MH 
lf A = 3EI - 6EI = O -P MA = fM 

-1 Si<?"' ' 
T L.2!i ~A -- HA __,..., 3 5 HA -- MA 

H 

b. 

AB= 10,5 = 10,5 -- ' • (2) 

(2) in (1) : 776,5 - 8,5 HA = O--c;,HA = 91,35 kN 

--t,MA = 91,35.3,5 = 319,73 kNm ; M = 639,47 k.Nm. 

De uitbuigingen t.g.v. de vertikale belasting zijn: 

M ,2! 1 . -c::::::1 Mx = 2 - 2L.x M = 639,47.1 , 7 = 376,16kNm 
r..::-=------= 

Tx = f =HA= 91,35. 1!7 = 53,74 kN 

( _ Tx3 [T(L-x)-M]x2 
6x - 3EI + 2EI 

J
1 

_ 2.2..t14•3,33 
- 3EI 

2 
+ (53,74.z, 2-376,l6).3,3 2 30 0 ~1 2 51 2EI = , + ,c =, mm 

~ _ .z.3,74.6,63 
+ 

2 - 3EI 
(53,74-3,9-376,16).6,62 

8 3 6 5 
2EI = 1 , 9-12,9 = ,43mm 

De extra momenten t.g.v. de "bordeskrachten" (F1 en F2 ) (zie ook 

4.A.2.3 en 5.2.c.2) zijn 

F1 = 318,64 yJ{ = 2,54+2,51 = 5,05 mm M = 1,61 kNm 

F2 = 131,68 kN = 9,50+5,li-3 =14,93 mm M = 1,97 kNm 
Dit betekent dat deextra momenten slechts ca. 3% bedragen en; 

dus nauwelijks van invloed zijn. 

Men dient er overigens rekening mee te houden dat deze grove 

benadering slechts een indicatie geeft van de optredende 

uitbuigingen. 

57 
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De voertuigenstalling 

vakwerkspant : alle staven: kokerFrofielen 

kolommen : HE 3fO E 

gordingen IPE 16L (h.~.h. 3,2~ m) 

dakplaten Robertson QD 40 (1,00) 
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de stabiliteit 

5.2.D D~ stabiliteit van de voertuigenstalling. 

5.2.D.l De windbelasting op het gebouw bedraagt qd = 0,71 kN/m2 

volgens NEN 3850( tabel 6 p 41 H ~ 7 m). 

De coëfficiënten zijn : cd= 0,8 cz = 0,4 

Per spant is de windbelasting: 

C = 0,04. w 

-,. (cd+cz).qd.A = 1,2.0,71.7.9 = 53,68 kN, deze kracht 

voor de helft direkt in de fundering afgevoerd zodat 

'Q' d = ·h53,68 = 26,84 kN 

-.cw.qd.A = 0,04.0,71.9.28,8 = 7,36 kN 

34,20 kN 
5.2.D.2 Uitbuigingen van dele orde. 

wordt 

Voor de berekening van de uitbuiging is de verhouding van de 

krachten op de kolommen van belang. 

M.b.v. 5.2.A.2 wordt gevonden : P1 :P2 :P3 = 1 : 1,25 : 1 

Uitgegaan is van: 

J J 
Dus P1 = P

3 
= 

Daarbij is: 

en 

= 33,8 mm 

J-~ Ik= l,83.108 mm4 

Ir = 32,33.108 mm4 

en P2 = 13,16 kN 4;13 Pt = 10,52 kN 

MAL .;Mif 
= 3Eib 61Ib 

Ph'3 11 Ph2L 
= 3Eik + 48 :Ub 

= 11 PhL 
48 Eib 

+ 11.10,52.7
2

.14,4.10
12 

8 
13 = 31,3+2,51 = 

4 .2,1.32,33.10 

1/200 H. Dit is vrij veel. 

Of men deze uitbuiging al of niet veel mag noemen is erg discutabel 

en afha.nkelijk van persoonlijke eisen en van mogelijkheden die de 

gevel biedt tot opvang van uitbuigingen. 

In deze uitbuiging zijn 2eorde effecten nog niet in rekening ge&racht. 

In feite zal de bijdrage van de kolom aan de uitbuiging iets 

/--- ~::, -,1 

(~ 

p 

kleiner zijn. De kolom is namelijk over 1,44 m 

Nu is : 
,,-, 
L .:: 

! 

het spant zodat 

_ Ph, 2[ h, r41; 
'$fT~ 

1 1 'Î 7- ~ + ~ 2 ':>. '-'\.,,_, .;:. 

5-:) 

111 
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Wanneer als eis gesteld wordt : b ~ 1 /500 H bli j:d een 

HE h50 A nodig te zijn. Daarbij zijn de 2e orde invloeden 

nog niet in rekening gebracht. 

5.2.D.3 De 28 orde invloeden. 

Allereerst zal de knikstabiliteit van d0 kolom worden 

aangetoond m.b.v. NEN 3851 art. 2.5.8 

F n M 
~max A- + 0,85 9 __ x_ x 

H. b" . . Tr2EI ier lJ is n = n:;-z 
x k 

n -1 1v 
X X 

(voor h wordt nu 7000-f.1440= 6280 mmaangehouden) 

Voor Ib = 24,9.108 Ik= l,83.108 

I ~ !- !~ ~ z 2 Nu is 1-'.: •it- TIL= 4,38 L ----p Lk 
>t - .. J 

Met F = 225,18 kN (zie 4.B.1.4) wordt nu gevonden 
·--, ,, ,--, ~ 
,1·], IC' J(_)jl"'· :, •-

': ' -:: --' ~ __ _,,,__ -2 .é ::. ~. 7 '> 
~-, .. , ' ) ( •.; /t, 
, -'>, Ic /(_, 'l,'h' ,· . (HE 300 A) Dan is W = 1,26.106 mm3 

X 2 
A = 11250 mm 

(gebruiksstadium) 

5.2.D.4 Ook in de andere richting wordt de stabiliteit: 

verzorgd door portaalwerking. Er wordt zoveelmogelijk getracht 

om stabiliteitskruisen te vermijden, i.v.m. de wens om overal 

deuren en dcorriJ·1ogeli jkheden te garanderen. 

Uitgegaan wordt van 6 portlaen in beide eindtraveeën. 

De horizontale kracht bedraagt dan 

H = (0,8+0,4)0,71.7.28,80,5 = y 
+ 0,04.0,71.28,8.54 = 

85,88 kN 

§4,17 kN 

130 kN 

1 1 1 

I 1 1 1 
--1 - _I_ -f- -

1 1 1 1 
1 1 i l 

Bijde berekening van de kolommen 

wordt uitgegaan van NEN 3851 art. 

2.5.8.b Hierbij is de pendelende 

belasting V = 28,8.5h.l,5.0,95= y 
= 2216,16 kN (zie 4.B.l.l) 

V 12 = 184,68 kN 
y / ~ 

M = 130/1?.6,28 :.-- -";é 3 t,.'i:: = y 
F = 225,18 KN (zie 4.B.1.4) y ,, 



1 
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Er geldt weer 
, \ \i ,_ 

I 

,- ~ t::: !-
( ,._ .... ~/ 

Gezien de te verwachten grote uitbuigingen wordt over gegaan 

op kolom HE360 Ben regel HE 360 B (I = 1,01.108 ) op H= 5,56m y 
(ter hhogte van onderrand spant) 

M.b.v. NEN 3851 tabel 6 wordt gevonden 
8 4 10 regel HE 360 B: Ib = 4,32.10 mm CR=6,05.10 

De 

fl= 19,96;11 = 2,12 H ; À= 198,27; 4J = 7,57 ,- K , y 

en S = 2,63 (NEN 3851, tabel 5, p 69) y 
6 3 ii 

wby = o,676.10 m~ ey = 
tt2EI 

Verder was n = Y = b~16 
y V'L 2 

y k 

optredende spanning in de kolom is nu te 

n (V'-F )elt 

..:!.L. 
n -1 y 

= 

berekenen 

n M 

"" K V= +_L. y_ -:t. -:t. + 0,85 9 ~-i ~v-y A n -1 w e y y y y 

De uitbuiging van de portalen t.g.v. de horizontale belasting 

is b Cl h ~ MLh Ph3 Ph
2

L Ph3 
1 = J l + k = 6Eib + 3EI = 6EI + 3EI = 

k b k 

Wanneer deze uitbuiging niet aanvaardbaar wordt geacht, zal 

men de mogelijkheid van het koppelen van alle spanten in 

overweging kunnen nemen. 

Daarnaast is het ook mogelijk in de andere richting eveneens 

een vakwerk te realiseren (achter de gevelbepalting.). 

-
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5.2.E De stabiliteit van de werkplaatsen. 

5.2.E.l Analoog aan 5.2.D.l wordt de windbelasting per spant vast

gesteld op : 

0,5(cd+cz)qdA = 1,2.0,71.7.5,1.0,5 = 15,21 ki~ 

cw.qd.A = 0,04.0,71.5,1(12+20) = 4,6!+ kN 

19,85 kN = P1 
5.2.E.2 De uitbuigingen van dele orde worden m.b.v. de arbeidsmethode 

bepaald. De arbeid verricht door normaalkracht en/of dwars-
..... Ï?~1 r .... - - .,,,. ,. verwaarloosd. 

J I 
I 

/.. 2 . 2 

;

Ml (L-2x) 

Wi= 2EI 1 2 
0 

M1 = M2 = iP1H 

M 2H M 2L 
_2_ + _L 
3Eik 6EI 

P2H2L 
24Eib 

HE260A) 
b = :; = :~~/ (Er wordt uitgegaan van 

Bekend is : P = 19,85 kN; Ib= 8 4 8 4 28,74.10 mm ; Ik=l,045.10 mm 
~·, 

(zie 4.B.2.1 en· .2) Dus 
3 . 2 9 3 6 2 9 b 19,85.10 .s.'76 ,2.10+ 19,85.10 • ,28 .20.10 

= 5 8 5 .., 8 6.2,1.10 .1,045.10 12.2,1.10 oL8,74ol0 
= 

=_32,6 + 2,16 = 34,76 mM ::::t, 
1/200 H 

Het is natuurlijk ook mogelijk de penàelende stukke·n momcnti:ast 

aan het spant te verbinden. De uitbuiging zal dan ook afhan

kelijk zijn van de stijfheid van de derde kolom, en zal minàer 

worden. Het knikprobleem in de middenkolom zou daarmee echter 

een stuk ingewikkelder worden(er wordt immers een extra 

moment ingevoerd in het midden van de kolom). · 

5.2.E.3 Uitbuigingen van de 28 orde. Analoog aan 5.2.D.3 wordt eerst 

de knikstabiliteit van de kolom bekeken. Daarbij is bekend: 

FN = 11'6,a8kN en M = 0,0061 qL2 = .6,.38 kNrn 11 (zie 4.B.2.1 
en .2) (kolom HE ) M.b.v NEN 3851 tabel 6, p 71 en art. 

6Eib 2.5.8 wordt gevonden: Lk = 2,30 H (CR = 

zodat ) 
X 

2H l?.5-60 _ ~-z,- 0 .3 :28 = . = 11, 0 - -- 1 = ' l _ X 

Hx ~-0 
= 65 = 97 

Waarbij n 

w = 2,00 
'j 

11 = 16,72 y 

zie 4.B.2.1) 
L 
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Dit geeft voor de spannningen: 

3 6 
l'"f""_ .2,28,116 2 28.10 +-O 85 §._,88 6,-:S8.10 i: 43 93 ? 
V - 8680 

2 
t 7,88 0,836.10° = ' + ,3l 

= 51,24 N/mm-. De doorbuigingseis telt hier erg zwaar. 

De momentvergrotingsfactor is dus 1,08, waarbij dan de 2e orde 

uitbuigingen zijn : b = 1,08.34,76= 37,58 mm~ 
1

/200 H acc. 

5.2.E.4 Uitbuigingen in de andere richting. De stabiliteit in de 

andere richting wordt verzorgd door vier kruisverbanden. Deze 

bevinden zich op stramienlijn C, 

tussen c
3 

en c
5 
~ tussen c

9 
en c11 • 

De verbanden bestaan uit twee kruisen 

boven elkaar omdat hier het dak een 

niveau verspringt. De grootte van de 

puntlast P bedraagt : 

- druk/zuiging: 32 m x 7 m x 1,2.0,71 = 190,85 kN 

- gevelwrijving: 2.12.5,1m.7m.e,04.o,71 = 24,33 kN 

(dehelft wordt direkt afgevoerd 0,5 x 215,18 = 107,60 k.N 
naar de fundering) 

- dakwrijving (32rn+l7,lm).30,6m.o,04.o,71 = 42,67 kN 

Per kruis is P = 15~• 27 _ 
150,27 kN 

37,57 kN 
Er zullen stalen strips toegepast 

worden. De trek in de strips is 

T = 1 
3l o.P.l,5 cos t = 68,29 k.N 

D't ft A 68,29.10 1 gee : benodigd= 240 
3 

2 
= 285 mm • Afhankelijk van de detaillering (bevest_igin.g) en 

leverbare handelsmaten en -lengten kunnen nu de afmetingen 

van de strips gekozen worden. 
TL' De uitbuiging is te bepalen m.b.v.LlL =;:;;--A (L' = 6,18 m), 
.w COS()I. 

= 

maar hierbij dienen uiteraard ook eventuele verschuivingen in 

de verbinding etc. in rekening gebracht te worden. 

( tl L ~l /1000 H, accoord) 

De trek op de fundering isl,5.P.7/10~2 = 38,68 kN. Dit moet 

door de fundering opgenomen kunnen worden, voor zover dit de 

drukkracht t.g.v. het eigen gewicht van de konstruktie 

overschrijdt. 

.l 
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De extra kolomdruk bedraagt maximaal: K1 = sin42,5~211= 142,55 kN 

N' = 403,52 + 142,55 = 546 kN (zie 4.B.3.2) 

~ = l,t~3646 •
103 = 195 N/mn2 HE 180 A voldoet nog steeds. 

6 
d D · tb · · · A L PL' 13,83.6 218.10 • e ui uiging is~ = EA = 5 2,1.10 .880.1, 5 

= 0,470 m"1 

V 2 2· 
(per verdieping) 

L' = 3,3 +3,6 = 6,18 

P = 3,3.3,6.1,2.0,97 = 13,83 kN 
1 

f = --~-.0,47 = o,64 mm 
2 2 cos"'l 

f = n f = 8 .0,64 = 40,8 mr.1 ~ /650 H accoord max 
e. Het moment op de fundering t.g.v. de windbelasting 

2 2 
M = 1,28.0,97.3,6.3,3 .8 .2.1.5 = 9346 kNm. 

Bij een plaatfundPring geldt M = F.x 
2 3 F = 2x .d.25 kN/m 

M 
zodat d = 50x3 

(gewicht betonplaat) 

x [m] d [m] 
4 

5 
6 

7 

67 

2,92 

1,50 

0,87 

0,55 

is nu 
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5.2.E.5 De stabiliteit van de toren. 

a. In 4.B.3 is reeds vermeld dat de windbelasting opgenomen 

wordt door schoren. Op elke stramienlijn bevindt zich een 

schoorkonstruktie, want de toren heeft geen vloeren, zodat 

de kolommen t.o.v. elkaar zouden kunnen verplastsen. 

De schoren worden alsvolgt 

geplaatst (zie hiernaast). 

Op lijn A1 -B1 bevinden zich 

deuren (naar de begane grond 

en naar de verschillende 

balkons). Dit levert enige 

problemen met de hoek waaronder 

de schoren lopen. a< = arctan hl = 
3,6 

i ®[cJf3 -- , 
,,.. 1 1 

1\ .., 
1 1 
1 1 

1 
- - ;);;1-"="á~==C::. I 

i: ; ' ~ 

: 
l 

1 
L 

1-_~~- }.fC"' 

42 5° /'l. t hl 61 , 3° , ; /v= are an 1,8 = 

Daarom wordt hier voor 

variant 2 gekozen, hoewel 

dit een extra buigend 

moment in de ligeer intro

duceert. 

b. De middenschoren (B1-B2 en B2-C2) worden het zwaarst belast. 

Hierbij is qd = 0,97 kN/m2 (zie NEN 3850, tabel 6, H: 26,4 m) 

P1 = 7,5.3,3.3,6.1,2.0,97.1,5 = 155,57 kN. (Van de onderste 

verdieping wordt de windbelasting voor de helft meteen naar de 

fundering afgevoerd, zodat 8 verd.-?7,5) Dit geeft voor de 

kracht in de schoor: 
S1 = -c

0
~!---4-2-,5o.155,57 = 211 kN 

2 211.103 
A = ==-=-=-1, ben. 240 = 880 mm. 

De andere schoren krijgen minder winddruk maar wel windwrij-

ving ( c = 0,04.) P2 = 7,5.3,3.3,6.0,5.1,24.o,97 = 80,38 kN 

1 
s2 = cos 61 , 30. 80,38 = 167,38 kN; A2 ,ben = 

3 167,38.10 700 2 
240 - mm 

c. De extra buiging bestaat uit een puntlast l~I P' = sin 61,3°.167,38.1
1

5 = 97,88 ki'! 2 
3 ' 

A b p IL < l;;) 50 T L-:. 1>,l,i... ~ = 48EI " - .., 
' 

I ~ 
220.22,ss.i,6

2
.109 7 rnm4 bijv. IPE 240 48 .2 ,1.10 = 3,15.10 

De ligger moet echter ook gevel en balkon dragen -pIPE 270 

(N.B. s3 = ecrsl42,5•80,38= 109 kN) 
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O.O ALGEMENE INLEIDING 

In het volgende zal getracht worden in te gaan op de berekening van 

(beton)vloeren die aangebracht worden op de bestaande grondslag. In 

de utiliteitsbouw vindt men deze vloeren vaak in opslagloodsen, 

variërend van containeropslagplaatsen tot graanopslagloodsen. Er wordt 

dan vaak gesproken van bedrijfsvloeren~ De term bedrijfsvloeren omvat 

echter niet alleen opslagvloeren maar ook vloeren waarop zich 

machines kunnen bevinden. In het volgende zal echter alleen ingegaan 

worden op opslagvloeren. De dynamische problemen die bij (machine-) 

bedrijfsvloeren kunnen optreden, worden niet aangekaart. In veel 

gevallen worden trouwens aparte machinefundaties toegepast. 

Met de opkomst van moderne en hypermoderne (elektronisch gestuurde) 

opslagsystemen, worden steeds zwaardere eisen gesteld aan de opslag

vloer, met name aan de vlakheid ervan. Het feit dat oneffenheden in 

de vloer steeds grotere storingen in het opslagsysteem veroorzaken 

(omdat dit systeem steeds gevoeliger is geworden a.g.v. moderne 

ontwikkelingen) en het feit dat reparatie steeds meer tijd- en geld

verlies betekent, hebben ertoe geleid dat men meer aandacht aan deze 

vloeren is gaan besteden. Dit heefttot gevolg dat men zich ook 

intensiever is gaan bezighouden met de berekening van een dergelijke 

vloer. 

De berekening van zo'n vloer vertoont veel analogieën met het 

dimensioneren van verhardingen in de wegenbouw en de vliegveldbouw. 

Het is dan ook geenszins verwonderlijk dat veel van de gebruikte 

literatuur voor deze beschouwing zich op deze gebieden beweegt. Namen 

als Westergaard, Burmister en Timoshenko zullen in dit verband 

waarschijnlijk niet onbekend zijn. Het zal wellicht ook voor niemand 

een grote verrassing blijken als duidelijk wordt dat de ontwikkelingen 

van dimensioneringstheorieën en -methoden tijdens en na de tweede 

wereldoorlog (met name voor vligvelden) een grote vlucht genomen hebben. 

Sprekend van wegenbouw, zal men de opmars van de asfaltbeton, ook 

voor bedrijfsvloeren, niet over het hoofd kunne zien. Hierop wordt dan 

ook teruggekomen in hoofdstuk I. In dit verband is het misschien nuttig 

te wijzen op de tweedeling die in de verhardingstypen wordt aangebracht, 

te weten: fexibele verharding~n en stijve verhardingen. 

Berekeningen en dimensioneringsmethoden concentreren zich voor een 

dergelijke vloerkonstruktie op de sterkte van de verharding en de 

spreiding van de belasting in de ondergrond. De berekening van de vloer

plaat wordt in de meeste gevallen aangepakt als een continu elastisch 

ondersteunde plaat. De daarbij te volgen analytische uitwerking 
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vereist echter een flinke dosis wiskundige vaardigheid, en is tamelijk 

bewerkelijk. Met enkele vereenvoudigingen is echter ook een aanvaard

bare analytische benadering op te stellen. In hoofdstuk II komen 

enkele analytische methoden aan de orde, waarvan in de appendices 

een meer gedetailleerde beschrijving is opgenomen. 

In de prakti•jk (met name de wegenbouw) wordt vaak gebruik gemaakt van 

ontwerpmethoden (grafieken) die steunen op empirisch vastgestelde 

verbanden tussen belasting, konstruktiedikte en ondergrond, en in meer 

of mindere mate ook op th~oretische verbanden. (burmister, Westergaard) 

Enkele van deze ontwerpmethoden zullen eveneens in hoofdstuk II 

vermeld worden. Bij sommige ontwerpmethoden wordt de treksterkte aan de 

onderkant van de verharding als belangrijk gegeven gehanteerd 

(ongewapende betonverharding) In dit licht zijn recente ontwikkelingen 

als (staal-)vezelbeton erg interessant. Hierover zijn helaas nog 

betrekkelijk weinig beproevingsresultaten voorhanden. In deze beschou

wing zal hier echter niet op ingegaan worden. 

Bij dimensionering en berekening van een vloer op bestaande grondslag 

zijn naast inzicht in de mechanische werking van de konstruktie ook 

uitgangspunten, i.c. basisgegevens, over belasting en draagkracht van 

de ondergrond van groot belang. Uit onderzoekingen is gebleken dat niet 

zozeer een gelijkmatig verdeelde belasting als wel een puntlast 

maatgevende spanningen in de konstruktie teweeg brengt. Daarbij komt 

men in de literatuur in het algemeen belastingbeschrijvingen tegen 

die geënt zijn op het praktisch gebruik. Met name de toepassing van 

steeds zwaarder rollend materieel (grote vrachtwagens, Jumbojets, etc.) 

hebben daartoe bijgedragen. In de wegenbouw kent men zo de verkeerslast

faktoren die uitgedrukt zijn in aslastpercentages van voertuigen. In 

de vliegveldbouw maakt men vaak gebruik van belasting via een (bijv. 

ellipsvormig) kontaktvlak tussen landingsbaan en banden van het landings

gestel~ Deze achtergrénden vindt men dan ook terug in ontwerpgrafieken 

en spanningsformules (Westergaard). Het blijft echter een (welliswaar 

goed overwogen) schatting van de belasting. 

De draagkracht van de aanwezige ondergrond bevat zomogel:l;"jk nog meer 

onzekere faktoren. Het vaststellen van de benodigde gegevensvoor de 

berekening is slechts één probleem. De interpretatie van die gegevens 

(en andere bestaande gegevens) is weer een ander probleem. In hoofdstuk 

III wordèn enkele bestaande classificatiesystemen en grondonderzoek

methoden beschreven, en de wijze waarop deze gegevens aansluiten bij 

de berekeningsmethoden1. Ook de interpretatie van deze gegevsns, waarbij 

de nadruk wordt gelegd op de belastingspreiding in de ondergrond bij 
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een groot belast oppervlak, wordt toegelicht. De uitspraak dat grond

gegevens bij voorkeur ter plaatse, en met behulp van proefvakken of 

iets dergelijks, dienen te worden vastgesteld, blijft daarbij onver

minderd overeind. 

De feitelijke vloerkonstruktie wordt opgedeeld in een draagvloer en 

een dekvloer. De aspekten die met de dekvloer samenhangen (met name 

gebruikerseisen) komen in hoofdstuk I aan bod. In hoofdstuk IV worden 

enkele materiaalkundige en uitvoeringstechnische zaken van de draagvloer 

behandeld. De invloed van temperatuurwisselingen, alsook wrijving met 

de ondergrond, komen hier aan de orde. 

Tot slot zijn in hoofdstuk V de conclusies en aanbevelingen voor verder 

onderzoek opgenomen, samen met een kleine vergelijking van enkele 

rekenvoorbeelden. 
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1.1 Inleiding typologie 

Bij het ontwerpen van een vloerkonstruktie voor de beganegrondvloer 

in een fabriek, loods, o.i.d. moet men onderscheid maken tussen: 

a. een vrijdragende vloer, d.w.z. ondersteund door de konstruktie 

van het gebouw of door een eigen ondersteuningskonstruktie. 

b. een vloer die direkt op de bestaande ondergrond is aangebracht. 

In bedrijfshallen, opslagloodsen e.d. is de meest toegepaste vloer 

degene die direkt op de bestaande grond wordt gestort, al dan niet 

op een grondverbetering. In verband met zettingen en het werken van 

de vloer zijn deze vloeren los gehouden van de konstruktie van het 

gebouw. 

Afhankelijk van het bedrijfstype kan men verder onderscheid maken 

tussen: 

1. een bedrijfsvloer, waarbij de aanwezigheid van machines niet 

uitgesloten is, zonodig met aparte opstelling 

·2. eern opslagvloer, met in hoofdzaak stellages en intern transport-

verkeer. 

De, term bedrijfsvloer wordt echter in de literatuur voor beide typen 

gebruikt. In het volgende zal alleen op laatstgenoemde konstruktie 

ingegaan worden. Daarbij komt de nadruk te liggen op de betonvloer 

als hoofdkonstruktie. Er wordt vooralsnog geen onderscheid gemaakt 

in de vorm waarop deze betonvloer kan voorkomen, te weten: 

- ongewapend 

- gewapend 

- voorgespannen (VMA of VZA) 

- of recente ontwikkelingen als vezelbeton. 

De eisen van de gebruiker richten zich in hoofdzaak op de vlakheid 

van de vloer, waarbij de levensduur voorop staat. Want hoewel reparatie 

in de meeste gevallen goed mogelijk is, betekent dit in de praktijk 

dat het bedrijf plaatselijk en tijdelijk stil komt te liggen. 

De berekening van de vloer verdient dan ook enige aandacht. Het probleem 

van de berekening van de vloer wordt vaak onderschat door opdracht

gever en ontwerper. De voor de berekening benodigde kennis is vaak 

moeilijk toegankelijk en daarbij ook vaak moeilijk hanteerbaar en 

bewerkelijk. 

In de praktijk wordt dan ook veel waarde gehecht aan ervarinesresuktaten. 

Vaak is een en ander ook afhankelijk van de begrote kosten, hetgeen 

betekent dat beter gerekend moet worden naarmate het minder mag kosten. 
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In dit verband is het overigens geenszins overbodig te wijzen op het 

feit dat bij een beschouwing over de kosten van de vloer, die vaak 

een sluitpost op de begroting is, niet alleen rekening gehouden 

dient te worden met aanschaf- en berekeni~g~kosten, maar ook met 

kosten van onderhoud. 

In het volgende zal nu getracht worderr een uiteenzetting te geven 

over de werking en berekening van een continu ondersteunde vloer. 

De doelstelling daarbij is : 

'het vergelijken van enkele methoden voor het bepalen van de 

dimensies van betonverhardingen op bestaande grondslag'. 

Daartoe worden allereerst de gebruikerseisen, de meestvoorkomende 

vloertypen en de belastingen nader onderzocht. 
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1.2 Gebruikerseisen 

De keuze voor een opslagvloer is natuurlijk zeer bedrijfsgebonden. 

Die keuze zal afhangen_ van de toe te passen interne transportmiddelen 
1 

en de verkeersintensiteit, zodat onderscheid gemàakt moet worden 

tussen mobiele en statische belasting (zie par. 1.4) 

De gebruiker stelt in het algemeen als voornaamste eis dat de vloer 

voldoende vlak moet zijn. Het- pakket van eisen omvat echter in het 

algemeen meer aspekten 

1. de vlakheid. Hierin kan men nog onderscheid maken tussen: 

a. de oppervlakteruwheid, t.g.v. uitvoeringsonnauwkeurigheden. 

Met name voor de met handkracht 

voortbewogen transportmiddelen is dit 

van belang (z.g. rolweerstand,NB! te glad kan.natuurlijk ook) 

b. de hoekverdraaiingen, t.g.v. zettingsverschillen 

Men denke hierbij bijvoorbeeld aan het 

scheefstaan van stellages, hetgeen bij 

automatische opslagsystemen met name 

erg veel ongemak kan veroorzaken, en het verloren gaan van afschot. 

c. de translatie, t.p.v. scheuren 

Opnieuw komt hierbij de rolweerstand 

ter sprake, vooral bij het gebruik 

van materieel met kleine wielen. 

2. de slijtvastheid. 

Er wordt natuurlijk in eerste instantie gedoeld op slijtage t.g.v. 

het transportverkeer. Men zou hieronder echter ook kunnen verstaan: 

bestendigheid tegen allerlei soorten bevuiling (bijv. olie) 

3. het stank- en stofvrij zijn. 

Sommige typen bedrijfsvloer (zie par. 1,3) kunnen bij hogere 

temperaturen stank veroorzaken, of als gevolg van uitdroging of 

slijtage stofvorming geven. 

4. de reiniging en het onderhoud. 

De mogelijkheden en kosten voor het reinigen en het onderhouden 

van de bedrijfsvloer kunnen de keuze voor een bepaald type vloer 

sterk bepalen. De aard van het bedrijf zal hierin weer sterk mee-· 

spelen. 
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Typologie 

Het type vloer dat direkt op de ondergrond is aangebracht kan 

opgedeeld worden in een aantal hoofdgroepen: 

l. Bestratingen. 

Dit zijn losse elementen die op de bestaande (soms licht verbeterde) 

en geëgaliseerde ondergrond zijn aangebracht. Zij worden meestal 

toegepast voor buiten.verhardingen maar zijn soms ook geschikt 

voor binnen. Het is uiteraard vrij gemakkelijk een dergelijke 

vloer na verloop van tijd opnieuw vlak te maken (herstraten) of 

op een andere plek opnieuw te gebruiken. 

2. Flexibele verhardingen. 

Een bekend voorbeeld is asfaltbeton. Het asflat wordt in drie lagen 

op de ondergrond aangebracht, waarbij de bovenste laag (de z.g. 

deklaag) een fijnere struktuur heeft dan de andere lagen. 

Dit sysyteem waarbij de verharding bestaat uit een vloer met deklaag 

(vaak van een ander materiaal) komt vrij veel voor. De ondergrond 

bestaat dan uit een zandlaag of een cement/zandmengsel (z.g 

gestabiliseerd mengsel). 

3. Stijve verhardingen. 

Bekend zijn de betonverhardingen. Er kan nog onderscheid gemaakt 

worden in: 

a. betonverhardingen met in het werk vervaardigde bedekkingen 

b. betonverhardingen met geprefabriceerde bedekkingen 

De hechting tussen beide lagen verdient de nodige zorg ·en aandacht. 

De gehele verhardingskonstruktie kan opgedeeld worden in: 

O. de fundering/ondergrond 

1. de draagvloer/feitelijke konstruktie 

2. de afwerking/deklaag 

De deklaag is vrij eenvoudig vlak te maken en eventuele dilatatie

voegen zijn over het algemeen geen probleem. Men dient er rekening mee 

te houden dat ongelijkheid van de vloer verhoogde slijtage aan (met 

name de ongeveerde) transportmiddelen veroorzaakt. Bij hoge temperaturen 

worden flexibele toplagen plastisch en kunnen zodoende rijsporen 

ontstaan. De tijd waarna het ingebruiknemen van de vloer is toegestaan 

kan van doorslaggevende betekenis zijn voor de keuze, en is 

afhankelijk van de verhardingstijd die de deklaag vraagt. 

Een nadere belichting van enkele typàn vloer, geeft het volgende te zien. 

(zie ook lit.(7),(18)en(l9)) 
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1.1 keien en klinkers: z1Jn slecht bestand tegen geconcentreerde 

lasten en tegen remkrachten (losliggen) 

1.2 betontegels : zijn slecht bestand tegen rollend verkeer 

(kantelen en breken) Tegls met grote~e afmetingen 

geven minder onderlinge zettingsverschillen 

1.3 opneembare betonplaten: zijn goed geschikt voor zware transport-

2.0 asfaltbeton 

3.1 betonvloer met 

middelen en geven een gunstige drukverdeling 

onder geconcentreerde lasten. Ook de stootrand 

en het feit dat ze gemakkelijk opnieuw te leggen 

zijn (event.hergebruik) zijn pluspunten. I.v.m. 

opwippen dient de ondergrond stabiel te zijn. 

is zeer snel aan te leggen. Men kan onderscheiden 

a. warm asfaltbeton 

b. koud asfaltbeton 

c. zwavelasfaltbeton 

Afhankelijk van het type is zo'n vloer redelijk 

tot goed bestand tegen geconcentreerde lasten, 

maar niet bestand tegen olie. 

: a. monolietslijtlaag (= direkt na het storten 

afvlakken en instrooien met slijtvast materiaal) 

Bij slechte uitvoering kan na enige tijd 

stofvorming optreden. 

b. cementgebonden slijtlaag: op de draagvloer 

wordt een slijtlaag aangebracht 

c. magnesiet slijtlaag: idem, waarbij het bind

middel magnesiet is(toeslag bijv. zaagsel) 

Het tast echter metalen aan. 

d. cement bitumen emulsie : idem maar niet bestand 

tegen zuren 

e. gietasfalt: slecht bestand tegen olie en 

geconcentreerde lasten. 

f. kunststoffen: (bijv. polyesther, epoxyharsen) 

zijn vrij duur maar goed bestand tegen slijtage 

zuren etc. Soms moet men er rekening mee 

houden dat brand-, explosie- of vergiftigings

gevaar aanwezig is tijdens het aanbrengen. 

g. rubbermengsels (bijv. latexfalt) : zijn erg 

goedkoop omdat ze vervaardigd worden uit 

afvalrubber, maar zijn ook erg temp.gevoelig. 
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3.2 betonvloer met 

Bijna alle typen zijn bestand tegen lichte 

transportmiddelen. De weerstand tegen stoot-, 

belasting is afhankelijk van de verdichting. 

·: a. tegels : is redelijk tot goed bestand tegen 

geconcentreerde lasten. 

b. houten blokjes : is gevoelig voor water en 

soms niet geschikt voor zwaar transportver

ke-er. Deze vloer is echter wel voetwarm. 

c. pvc of rubber tegels : is alleen geschikt 

voor lichte transportmiddelen. 

Een en ander is nog eens samengevat in bijgaand schema. 

1.1 keien en klinkers 4 4 4 3 2 0 2 2 4 4 
1.2 betontegels 4 4 4 2 2 0 3 3 5·4 
1.3 opneembare betonolaten 5 4 4 5 5 O 5 4 5 4 
2.0 asfaltbeton a. warm asfaltbeton 4 1 2 4 3 1 2 4 5 4 

1 b. koud asfaltbeton 4 1 2 4 3 1 2 4 4 4 
1 c. zwavelasfaltbeton 5 3 3 4 5 1 4 2 5 4 

3.1 beton met slijtlaag a. monoliet 4 5 4 3 5 21 4 2 3 4 
b. cementgebonden 5 5 4 3 5 21 4 2 3 4 
c. magnesiet gebonden 3 5 4 3 5 21 4 2 3 5 
d. cement-bitumenemulsie 4 4 4 3 3?. , ., 1-' 4 4 

e. gietasfal t 4 1 3 4 3 1 2 4 4 4 
r. kunststoffen 3 5 5 3 5 2 3 5 5 4 
g. latexfal t 4 1 1 1 1 1 3 4 4 4 

3.2-beton met bedekking a. tegels 4 5 5 4 4 ? 5 5 4 4 
b. houten blokjes 4 3 3 4 1~ 1 4 4 4 3 
c. pvc,rubber oid. 3 4 4 3 3 1 3 5 3 4 

5 = goed geschikt/weinig kans r::l op ., 
... 1,() 

3 = matig m Il 
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1.4 Belastingen 

Zoals reeds vermeld kan er onderscheid gemaakt worden tussen 

a. statische belasting 

waarbij niet zozeer de gelijkmatig verdeelde belasting als wel 

de puntlasten (bijv. stellagepoten) de meeste aandacht verdienen 

b. mobiele belasting 

Daarbuiten moet nog rekening gehouden worden met: vallende lasten en 

gesleepte lasten. 

Uitgaande van een mobiele belasting t.g.v. voertuigen zijn voor de 

belasting o.a. van belang: 

a. Het kontaktvlak. 

Bij toepassing van luchtbanden heeft het gewicht van het 

voertuig praktisch geen invloed op de druk per oppervlakteeenheid 

in het kontaktvlak, aangezien de grootte van het kontaktvlak zich 

aanpast aan de belasting. Deze druk varieert van 0,1 tot 1,0 N/mm2 • 

Bij toepassing van massieve banden of wielen speelt de rolweerstand 

(zie ook par. 1.2) een rol, en de druk is aanzienlijk hoger 

(1,0 tot 5,0 N/mm2). 

b. De remkrachten. 

Deze zijn uiteraard afhankelijk van de snelheid en het gewicht van 

het voertuig. 

c. Verder wrijving en wringing a.g.v. het bochtenwer.k. 

Het veranderen van de stand van de wielen bij stilstand mag als een 

van de zwaarste belastingen beschouuwd worden. Men denke daarbij 

ook vooral aan kleine harde zwenkwieltjes. 

Zie voor verdere informatie lit. (18) 
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2.1 De theoretische aanpak 

Voor de beschrijving van de krachtswerking in een konstruktie 

bestaande uit een (beton-)plaat op een elastische ondergrond, kan 

gebruik gemaakt worden van een theoretische beschouwing van een 

continu elastisch ondersteunde plaat. In deze theoretische beschouwing 

komen zowel de beschrijving ~an de buigende momenten en dwarskrachten 

aa~ de orde, als de beschrijving van de indrukking van de ondergrond. 

Daarnaast kan men voor de spreiding van de krachten in de ondergrond 

eveens een uitdrukking opstellen, en in de beschouwing opnemen. 

Een en ander is door Vlasov (zie par 2.1.1 en lit. (1)) uitgewerkt. 

Deze vrij exacte methode is echter tamelijk bewerkelijk en daardoor 

vrijwel niet geschikt voor ontwerpsituaties. 

Ter vereenvoudiging van de theoretische beschouwing kan men met behulp 

van pt(x,y) = p (x,y) - q (x,y) het probleem reduceren tot een 

plaatformule. (Hierbij is p(x,y) = de totale belasting 
A p (x,y)= de belasting op de plaat 

q(x,y) = de gronddruk) 

Deze aanpak is terug te vinden in par. 2.1.2. Timoshenko (zie par.2.1.2 

en lit.(2)) geeft enkele zeer acceptabele benaderingen als oplossing 

van de aldus ontstane differentiaalvergelijking. 

Voor de oplossing van eendergelijke differentiaalvergelijking wordt in 

het algemeen gebruik gemaakt van z.g. Besselse functies (zie appendix II) 

en deze zijn dan ook, in diverse gedaanten, in de verschillende 

methoden terug te vinden. 

Daar vele praktische toepassingen van een elastisch ondersteunde plaat 

zich bewegen op het gebied van de wegenbouw en de vliegveldbouw, is 

het niet verwonderlijk dat sommige oplossingsmethoden een duidelijk 

praktisch gerichte vorm hebben, d.m.v. bijvoorbeeld 'contactoppervlak 

van het vliegtuigwiel' of 'dynamische elasticiteitsmodulus afhankelijk 

van de verkeersintensiteit'. 

Zo is in de spanningsformules van Westergaard (zie par. 2.1.4 en lit. 

(6)) sprake van een ellipsvormig contactoppervlak waarover de 

belasting verdeeld is. 

Verder zijn enkele z.g. meerlagentheorieën ontwikkeld, die het gedrag 

beschrijven van een ondergrond opgebouwd uit meerdere flexibele lagen, 

en veelal een uitbreiding zijn op de bekende spa.nningsverdelings

formules van Boussinesq (zie lit.(5)). Een dergelijke benadering leent 

zich ook uitstekend voor een nurnmerieke benadering m.b.v. een 

computerprogramma, waarin voor elke laag resp. E-modulus en Poissongetal 
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bekend dienen te zijn. 

Deze meerlagentheorieën beschrijven in feite de spreiding van de 

belasting in de ondergrond. Deze theorieën liggen ook ten grondslag 

aan enkele ontwerpmethoden die in de wegenbouw gebruikt worden. 

Enkele van deze methoden zijn weergegeven in par. 2.2. In sommige 

gevallen is het noodzakelijk een zettingseis vast te stellen om daaruit 

een minimum konstruktie-(of plaat-)dikte te kunnen afleiden. 

Het is in alle gevallen noodzakelijk een redelijke schatting te 

maken van de draagkracht van de ondergrond en een schatting van de 

verwachte belasting, eventueel onderverdeeld in categorieën. 

Allereerst zullen nu de theoretische benaderingen van het probleem van 

een plaat op elastische ondergrond aan de orde komen. 
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De basisvergelijking van Vlasov 

De theoretische beschrijving van de spanningen en zettingen ten 

gevolge van een belasting in plaat en ondergrond wordt door Vlasov 

( zie lit. (1)) alsvolgt weergegeven. 

Uitgaande van een rechthoekige plaat op elastische grondslag, belast 

met een gelijkmatig verdeelde belasting, waarbij wrijving en adhesie 

worden verwaarloosd, combineert_Vlasov 

1. de plaatformule v 2 ifw(x,y} =c• hierbij is 

µ = dwarscontractiecoëfficiënt 

2. de grondslagformule 2tV2wfx,yJ+kw(x,J}=q(x,yl<p(O} 

met 
in N/mm3 

" t=..ÉL f cp2 dz in N/mt! 
· 4{1+VoJ

0 

en komt tot : vv2w-2tv\.. + s4w =G 
Hierbij is cp(z} de verdelingsfunctie van de verplaatsingen over de diepte. 

rp(z}= bijvoorbeeld <p(z}·=,- 2;~ +asin-¾n (zie lit.(3)) 

n 

Stel' wf x.rJ = t k{ {y/ • Xk fx J 
k:1 

Omdat de belasting op de plaat voor een 

gedeelte door de plaat(stijfheid) opgenomen 

wordt, en voor een gedeelte door de 

ondersteuning, geldt : 
~x,yJ =p(x,yJ-q(x,yJ 

waarbijp(x,y/= de belasting op de plaat 
q(x,y} = de gronddruk 

waarbij X/x}de verdeling van de vervormingen 

over de breedte van de plaat weergeeft. In sommige gevallen is 

X/xJ=s1nls.?f- (zie bijlage I). 

Er wordt nu aangenomen dat de konstruktie bestaat uit : 

1. een samendrukbaar liggerelement (= de ondergrond) 

2. een dun plaatelement daarop(= bijv. de betonplaat) 

Met behulp van het principe van virtuele arbeid worden nu de verschillende 

krachten bepaald (zie bijlage I) die op een elementair konstruktie

deeltje werken. Hierin ~ijn nog steeds onbekend : 

1. Xk(x} = de verdeling van de vervormingen over de breedte van de plaat 

2. Wk(y} = de beschrijving van de vervormingen over de lengte 
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»oor nu in deze geest de maten en het assenstelsel aan te nemen zoals 

2/ 

hiernaast geschetst is, en 

benaderen met 

w(x,y) 

w(x,yJ =C0 +C1cos-;J +C2cos~ + C3cosi8cos;,f-

te 

waarin c;,. ... C3 coëfficiënten zijn in eenheid 

van lengte, wordt met behulp van de 

bijbehorende arbeidsvergelijkingen (zie --- _ .... ····-,·- ---•-- ---~ ... ---- . - -----.-- -
bijlage I) voor de momenten en krachten gevonden 

Mx= ~'f_µffeicosi{+ C1cos~ + (1+~jCfOS~cos;f] 

My= ~f (Ä2

c2 cos;[+µ C,cos';g +(A~µ)C3cosi5 cos1] 

»eze aannames zijn mefname geschikt voor de beschrijving van een 

plaat belast met een gelijkmatig verdeelde belasting. 

De constanten · C0 .... C3 
zijn uit de randvoorwaarden te bepalen. 

Voor de berekening van de invloed Tan een puntlast op de plaat, wordt 

over·gegaan op een beschrijving met poolcoÖrdina ten. Beschouwd wordt 

p 

p 

een ronde plaat belast 

met een puntlast P. 

De vergelijking in carthe

sische coördinaten was 

V2t72W-2r2v2w +s4 W =.e_ 
D 

met ,,_ f 4 k · r-rr s =o 
Dit wordt in poolcoÖrd. 

~2Vp2W-2r"V2w+s4w=; 

Bij de oplossing van deze vergelijking (zie appendix I) wordt gebruik 

gemaakt van Besselse functies en Hankelfunctiés (zie appendix II). 

De oplossing wordt gedefiniëerd als : W = ~ +~ +WP 

waarbij W. = de beschrijving van de verplaatsingen van de plaat 

k'i 
W. ; 

p 

= de beschrijving van de verplaatsingen van de ondergrond 

_ een particuliere oplossing 

Uitgewerkt geeft dit : 

W = C,uJ'{) +C2vofy+c/,,(tJ + Çg/tl 

15 
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met 
Ua(~l=Re Ji./CÏt.J = J0(,lij);JJ./7i!.J 

(zie ook lit. (1)) 

/ 

fo(tJ :Re ff/({lI~/ = Hè,r,(m'{)/ ,f/, f,/a_~J 

9. (!) = lm fl.'li(,ml) = Hor,fvritJ ~,l;>rm_~) 
• ~:, 0 2/ 

------··-·- --· ---~ ----- --· ·-------· ... . .. -------------·-·· 

l>e constanten ( 1 ..... C4 zijn weer uit de randvoorwaarden te bepalen. 

(zie appendix I) 
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Praktische vergelijking van Timoshenko 

De theoretische methode volgens Vlasov is nogal bewerkelijk. 

Een meer praktische methode wordt beschreven door s.P.Timoshenko in 

zijn boek 11Theory of plates and shells" - ( zie lit. (2)). 

Zo formuleert Timoshenko, eveneens met poolco~rdinaten, voor een ronde 

plaat belast met een puntlast, als oplossing van 

t,.'tl'z-z=O waarbij t,.'=.i;2+f~ met l=xff 

een uitdrukking met behulp van Besselse functies alsvolgt : 

z = B1î/xVfJ+BJJxiv;J +BJ<o(xv'j}+Bi<Jxiv;J 

Deze uitdrukking kan ook geschreven worden als : 

W=C1 ber X + C2 bei X+ C4 ker X +C 3 kei X 

Met behulp vare de randvoorwaarden, behorende bij een 0::> grote plaat 

belast met een puntlast, wordt gevonden : [,=C
2

=C
4

=0 

Gelijkstellen van de totale dwarskracht en de belasting P levert 
-p,2 =.Ef.. 

C3 = ~ zodat w = ~"Okei x waarbij en 
Timoshenko geeft voor kei x: 

k . (:X2 2 
etx=- 4Jlnx-1' +(t+/n 2 -.,,, 1i + ...... voor kleine waarden van x 

voor grote waarden van x 

( V= konstante van Euler : J':: 0,577. .. .) 

Dit geeft voor de verschillende momenten: 

1° bij een puntlast: 

2° bij een ringlast : 

C 2r t, 

► • ► J,,,,;!,77! ..... ,...,,J,,, 
2a 

M,=¾[r1+vJ(ln1j.- y J-¼ft-v1 

'1,-= f ,r (r1 +vK/n~ - v J + ½f1 -vJ] 

M,=Ht: ~-[t1+vJ!np +~ 

a = straal van de plaat 

Dit is het moment in t· 

het midden. 

r = straal van de ringlast 

Een dergelijke oplossing is in feite analoog aan de oplossingsmethode 

van Vlasov. De ge_bruikte Besselse functies ber x, bei x, kei x en ker x 

zijn gemakkelijk te vergelijken met de oplossingen van Vlasov. (zie 

Appendix III.) 
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Timoshenko formuleert ook een oplossing met behulp van een 

machtreeks a.ix" (zie Appendix III), maar ook hierin ·zijn 

eenvoudig Besselse functies te herkennen. 

Ook de uitdrukking die Timoshenko geeft voor de zakking van een 
rechthoekige plaat is analoog aan de uitdrukking van Vlasov (zie 

Appendix III) ~oewel Timoshenko sin-functies gebruikt. 
Voo·r een belasting d.m. v een puntlast wordt gegeven_,: 

··--·· .. ·-··· 

~=il .. (onder de puntlast) waarbij 

Pm:11 = k ~ ~ l!f2 

De maximum spanning aan de onderzijde van de plaat beschrijft 

Timoshenko met behulp van de formules van Westergaard 
~--·-·--•- . ---· ... - -··-·· .... ····-···------ ·--·--·····-· 

D'rmax .=0,275(1+v);./09 ft: 
Hierop wordt teruggekomen in par. 2.1.4. 
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De meerlagentheorie van Burmister 

Ook Burmister (zie lit. (4)) gaat uit van een ronde 'plaat• op een 

ondergrond. In feite echter beschrijft hij een systeem bestaande 
uit twee flexibele lagen, waar bij de bovenste laag (met E1en h 1) 

een verbetering, c.q. een verharding, van de ondergrond (met E 2 ) is. 

Met behulp van dit 2- lagensysteem kan men 

1. een betere beschrijving van de ondergrond geven, wanneer 

deze opgebouwd is uit lagen 
2. een eventuele grondverbetering in de berekening betrekken. 

. -•~ 

naar Burmister uitgaat van twee flexibele lagen is het niet goed 

mogelijk deze berekeningsmethode toe te passen voor twee lagen die 

sterk uiteenlopende of sterk verschillende eigenschappen hebben 

(bijv. een stijve betonplaat op een grondlaag). Wanneer een zg. 
tussenlaag aanwezig is, kan de berekening in sonmige gevallen echter 

wel uitgevoerd~worden. (voor ongewapend beton). 

Pe methode is eenvoudig uitbreidbaar naar een drie-lagensysteem. 

Burmister beschrijft in feite de spreiding van de belasting in de 

verschillende lagen. Deze methode moet dan ook gezien worden als 

een geschikte aanpak in ontwerpsituaties voor een verharding. Ze 
'ligt dan ook inderdaad ten grondslag aan vele praktische ontwerp

methoden, voornamelijk in de wegenbouw. 

Gegeven is ~oor het 2-lagensysteem een bovenste laag (E1,h1) 

(= verharding) op een onderste laag (ondergrond) (E2 ). De b6lasting 

(p) strekt zich gelijkmatig uit over een gebied met straal r. 

• 2r • 
Opnieuw worden de spanningen en 

HllllH 
E, h, 

z=-h 
laag 1 

---------- z=o 

vervormingen beschreven met 

uitdrukking rn•b.v. Besselse 

een 

functies. 
f2 laag 2 Verder wordt gesteld 

Dit geert dan: voor z = O: 

~, = -mJofmrJ[1-NJ[f1+mhJemh -N(1-mh)e-mh J 
. e2mh -2N(1+2m21n +t{'tr2mh 

~ = mJofmr)l(1-mh)emh _N(1+2mh)em~-N(1 -2mh)e-mh +N
2
(1+mhJe-mh1- -'1(mrJ[,+~f _ ~mh/emh_Nmh e-mh J 

, e2fl'lh -2Nf1+2m2h2/ +N'e-2mh . r ~2mh -2Nf1-f21112h2/ +N~-2mh 
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en voor_ .7. ::; -h s 

w - 3 J (mr)lr?-mh +4Nmh-N2e-2mh . I 
1 -il o h 

1 e2m -2N(1"'2m2/r)+N2e-2mh i 

1 

-~ 
_J 

J 

. _, 
Met behulp van nummerieke oplossingomethoden kan ook een vergelijking 

gevonq.en worden die er. alsvoll?t u.i tziet : ·-·--

w,= 1,w: l ,;:: 1 +[1 [ ..... ] + [2[ .... ] + --·;. +c;J ..... ] 1 ~ _ 1:sEpr.1;, ; --· ---

Hierbij is ~ een functie van '. ~ en \ : ! ( fw =.F('ih,,¾J) , 
.. . 1 

Deze formule is v~r~~!:1,.jkba~~ met de zettingsformule van_.Boussinesq 
( li t { 5) ) ,., 2/1 - p 2

) pr 
. • "= f -pr voor µ=½: -h'=1,sr 

; tlaa~_bij m9:~kt Boussinesq onderschetd tuss~~ een n~xibel gel;_>j.ed 
pr .. pr 

W=1,sy en een oo stijf gebied. w:1,18E· 

i 
De draagkracht van de tweelagenkonstruktie is dus afhankelijk van 

~ zie hiervoor bijgaande grafieken (3 t/m 8) 
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De spanningsformules van Westergaard 

Het is Westergaard (zie lit.(6)) die als een van de weinigen enige 

formules ger,ft voor bel?.stingen zowel in het midden van de plaat als 

aan de rand of in een hoek. Daarbij maakt hij tevens onderscheid 

tussen de gevallen waarin een voeg wel of niet enige mogelijkheid 

heeft tot overdracht van belasting. 

Westergaard beschrijft de spanningen in een plaat op een ondergrond 

belast met een belasting die verdeeld is over een bepaald opppervlak. 

Zo neemt hij in de meeste gevallen een ellipsvormig belastingoppervlak 

aan. Dit stemt goed overeen met de vorm van het contactvlak van een 

vliegtuigwiel met de startbaan, waarvoor de formules van Westergaard 

in eerste instantie bedoeld waren. 

Westergaard wijst er verder op dat de afmetingen van het belasting

oppervlak groter moeten zijn dan de dikte van de plaat omdat anders 

de gewone plaattheorie niet gehanteerd mag worden. 

De formules luiden alsvolgt : p = totale belasting op de ellips 

1° voor het plaatmidden --+,,,--+.---,1---

3p - [ ,1 .I../r_ - f ,1 a-b] . o;: a11:h2 (1+µ,ln k(a~b)4 +2 1-µ,a+b 

ofwel 
<r,: 0,275 ~(1+µ} [tog r::-0,436] J:, : ~ • 0, & 7 S h met b <a 

p [ a2+b2+4)il+4y2 Eh3 a2+40b+b2+ fa-b)(x2-y~] 
z = akl2 t- 1sn:t2 In k(f!f-bj- 1s1r/2 21rl2(a+b} 

2° voor de plaatrand (voor X=Y=O) 

ofwel 

o:.=3f1+11Plfn Ef-,3 +b4+1,84- ~ /ll 
e '7ff 3+/~h2 d-i) 

0 3 voor de plaathoek 

= 3p 1 /a/i\1.21 ~ h2 1- \l) 

Men kan in deze formules vrij eenvoudig een relatie onderkennen met 

de formules van Timoshenko (zie 2.1.2 en appendix III) 

Zo was (zie 2.1.2) 

Met , met 

0 vinden, die gelijkluidend is aan geval 1. 

kan men een uitdrukking 

De formules van Westergaard hebben in de praktijk bewezen, redelijk 

overeen te komen met praktisch gemeten waarden. 
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2.2. Enkele praktische methoden 

Tegen de achtergrond van deze theoretische beschouwingen ziJn 
verscheidene ·praktische ontwerpregels en -methoden opgesteld die 

vooral in de praktijk van de wegenbouw gebruikt worden. 

Men onderscheidt verschillende verhardingstypen: 

a. de flexibele verharding, die bestaat uit een deklaag en een 

fundering (eventueel een tussenlaag). Voor de dimensionering 

wordt het tweelagensysteem van Burmister gehanteerd. 

b. de stijve verharding, die bestaat uit beton (ongewapend, 

gewapend of voorgespannen). Door de grote stijfheid treedt 

een goede verdeling van de belasting op. Het gevolg is dat 

vrij hoge spanningen in de konstruktie voorkomen. De 

dimensionering gebeurt aan de hand van de plaattheorie. 

Bij deze indeling kunnen enkele bestaande methoden genoemd worden. 

Men dient er rekening mee te houden dat deze methoden alle geënt zijn 

op de wegenbouw. (zie ook appendix IV) 

ad a.: 1. de CBR methode. 

Bij de CBR-methode voor het ontwerpen van een wegkonstruktie 

wordt de dikte van deze konstruktie bepaald aan de hand van 

grafieken die zijn gebaseerd op een empirisch vastgestelde 

relatie tussen een eigenschap van de ondegrond en het falen 

van de weg. D.w.z. de ontwerpgrafieken geven bij een bepaalde 

draagkracht van de ondegrond slechts één dikte van de weg

konstruktie, zonder dat er rekening gehouden wordt met het 

materiaal dat voor deze konstruktie zal worden toegepast, en 

zonder dat enig inzicht verkregen wordt in de spanningen en 

rekken in de verschillende lagen van de konstruktie. 

2. de SHELL methode. 

Uitgaande van de theorieën van Boussinesq en Burmister is 

door Shell een vrij eenvoudige methode beschreven om een 

tweelagen konstruktie te ontwerpen voor een flexibele verhar

ding. Daarbij wordt aan de hand van de dynamische elasticiteits

modulus Een een belastingverdelingsfactor Been ontwerpgetal 

N vastgesteld. 

De dynamische elasticiteitsmodulus kan bij benadering uit 

resultaten van proeven zoals CBR of plaatdrukproef afgeleiä 

worden. (zie appendix IV}.De factor B geeft de verdeling van 

de verschillende asbelastingen weer.Nis dan een equivalente 

10-tons belasting. Verder dienen verkeersintensiteit en 

levensduur van de weg bekend te zijn. 
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Met behulp van N en de ontwerpgrafieken (er bestaan grafieken 

voor 6 verkeersklassen, alsook voor vliegtuigcategorieën) 

kunnen ne enkele konstruktietypen bepaald worden. Daarbij 

kunnen ook eventuele pak- en spreidlagen beschouwd worden. 

Het effect van de stijfheid van de verharding (in feite dus 

de mogelijkheid tot spreiding van belasting) is echter niet 

in rekening gebracht, zodat deze methode alleen voor flexibele 

verhardingen toe te passen is. 

ad b.: 3. de PCA methode. 

:Door de Portland Cement Association is een methode ontwikkeld 

voor de dimensionering van ongewapende betonverhardingen. 

De buigtreksterkte aan de onderkant van de verharding is de 

kritieke grootheid, waarbij de spanningen bepaald worden 

volgens Westergaard. 

In de wegenbouw (zie ook lit.(9)) wordt de (verkeers-)belasting 

in de vorm van een Load Safety Factor LSF in rekening 

gebracht. Vermoeiing wordt met behulp van het aantal verwachte 

en toelaatbare aslastherhalingen in rekening gebracht. 

24 



1 
1 

_] 

j 

J 
; 

j 1 

1~ 
! 
1 

1 1 

i 1 

l 

HOOFDSTUK 3 

DE ONDERGROND 



J 

1 
1 

J 

1 
1 

1 

! 

----¾ 
; 

I
l - j 

1 
1 ' 

Inleiding 

Een zeer belangrijke grootheid bij de berekening van vloerplaten op 

een elastische ondergrond is die ondergrond. Het is zonder meer 

noodzakelijk om goede en vrij precieze gegevens van de ondergrond te 

hebben, daar anders het nut van een exacte berekening grotendeels 

verloren gaat. 

Ter verkrijging van de nodige grondgegevens dient veelal éen grondonder

zoek verricht te worden. Bekend zijn grondonderzoekmethoden als 

sonderingen en plaatbelastingsproeven. Daarnaast wordt vooral in de 

wegenbouw ook gebruik gemaakt van de z.g. CBR-waarde, het resultaat 

van een uit de Verenigde Staten stammende samendrukkingsproef die 

gerelateerd wordt aan een standaardmonster. (zie ook par. 3.3) 
In Nederland zijn betrekkelijk weinig normbladen uitgegeven over 

grond en grondonderzoek: 

N 209 Indeling en benaming van grondmonsters, hoofdindeling 

N 210 Indeling en benaming van grondmonsters, nadere indeling van 

zand en grind op grondslag van korrelgrootte 

N 213 : Indeling en benaming van grondmonsters, methoden voor 

onderzoek van zand en grind 

De voor de berekening bruikbare gegevens komen in de meeste gevallen 

niet zozeer voort uit sonderingen, als wel uit plaatbelastingproeven. 

Deze proeven worden uitgevoerd m.b.v. stalen palten van verschillende 

doorsneden, die als oneindig stijf beschouwd mogen worden. Bij het 

belasten van de op de grond gelegde plaat worden zowel kracht als 

indrukking gemeten, waaruit m.b.v • .I?. = k de veerkrachtrelatie wordt 
w 

afgeleid. k wordt beddingskonstante genoemd. Deze waarde k wordt in 

bijna alle gangbare berekeningsmethoden gebruikt. 

Een geheel andere methode t~r verkrijging van enkele grondgegevens 

is gebruik maken van bestaande classificatietabellen (zie par. 3.2). 

In deze tabellen zijn verscheidene grondsoorten en samenstellingen 

aangegeven met hun specifieke eigenschappen. Als nu de samenstelling 

van de grond (bijv. uit boringen) bekend is, kan een globale waarde 

voor de draagkracht van de grond vastgesteld worden. 

Van zeer groot belang hierbij is echter dat men zich goed realiseert 

deze classificatiesystemen slechts een grove indicatie geven. 

Derhalve moet men de waarden die op deze manier worden bepaald.steeds 

beschouwen als aanzet voor ontwerpsituaties. Voor een meer nauwkeurige 

berekening blijven preciezere gegevens van belang, die bij voorkeur 

m.b.v. proeven in situ bepaald dienen te worden. 
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3.2 Classificatiesystemen van grond 

In diverse disciplines (landbouw, wegenbouw, vliegveldbouw etc.) heeft 

men getracht de grondsoorten te classificeren. Het gebruik van steeds 

weer een eigen terminologie en eigen kriteria, heeft een gemeenschap

pelijk aanvaarde classificatie met uniforme begrippen en kriteria 

lange tijd in de weg gestaan en is ook nu nog niet geheel verdwenen. 

In dit geval zullen enkele bekende systemen uit de wegenbouw genoemd 

worden. Als uitgangspunt voor de classificatie dienen uiteraard de 

eigenschappen van een grondsoort 'in situ•. Als eigenschappen worden 

o.a. gehanteerd~ 

- draagvermogen - korrelverdeling bij korrelige gronden 

- capillariteit - verhouding tussen plasticiteitsindex en 

- waterbindend vermogen vloeigrens bij plastische gronden 

Voor de situatie in Nederland wordt veelal een z.g. subsysteem 

toegepast waarbij de indeling van de zandsoorten uitgebreid aan de orde 

komt. Zandfractie, fijnheidsmodulus en humusgehalte zijn enkele 

karakteristieken • 

Enkele veel gebruikte classificatiesystemen zijn : 

1. USCS (Unified Soil Classification System) 

Voortgekomen uit een classificatie t.b.v. de konstruktie van 

vliegvelden in Amerika tijdens de tweede wereldoorlog, is door 

A. Casagrande dit systeem ontwikkeld. Het systeem is gebaseerd op 

type en voorkomen van de grondbestanddelen, waarbij in beschouwing 

wordt genomen: 

1. korrelgrootte 3. graad van plasticiteit 

2. korrelgrootteverdeling 4. gehalte aan organisch materiaal 

In de classificatietabellen zijn o.a. de volgende symbolen te vinden: 

G: gravel, S= sand, M= silt, C:clay, Ü= organic material, VI= well-graded, 

P= poorly graded, C= clayey, M= silty, L= low compressibility/plasticity, 

H= high compressibility/plasticity. 

2. AASHO (American Association of State Highway Officials) 

Het systeem is gebaseerd op het werk van Hogentogler en Terzaghi. 

Hierin worden grondsoorten gegroepeerd t.a.v. hun gedrag onder 

directe wielbelasting. Men gaat uit van 

1. korrelgrootteverdeling 2. vloeigrens 

3. plasticiteitsindex 

In 1959 werd door een werkgroëp van de Stichting Studiecentrum 

Wegenbouw SCW een mogelijk classificatiesysteem van Nederlandse 

grondsoorten gepresenteerd dat geint was op het AASHO. 
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3. FA'A (Federal Aviation Agency) 

In dit systeem, ook ontworpen t.b.v. het ontwerpen van vliegveld

verhardingen, worden beschouwd : 

1. verschillende korrelfracties ( 0"054 mm; 0,25 mm 2,0 mm en groter) 

2. vloeigrens 

3. plasticiteitsindex 

Hoewel een grond volgens bovenstaande systemen beschreven kan worden, is 

het noodzakelijk andere aanvullende karakteristieke grootheden te 

bepalen om werkelijk voor berekening geschikte gegevens te verkrijgen. 

De classificatieproeven die meestal op geroerde monsters uitgevoerd 

worden komen nauwelijks overeen met de werkelijkheid in het veld. 

Daarom worden aan de hand van standaardproeven op ongeroerde monsters 

van een volgens een systeem benoemde grond de invloed van vorst, 

samendrukbaarheid en uitzetting, soortelijk gewicht, beddingskonstante 

en CBR-waarde en de doorlatendheid.bepaald. 

Toch kunnen ook deze resultaten sl~chts een algemene indicatie geven, 

omdat deze voor een bepaalde groep gronden vastgesteld zijn. 

Voornamelijk voor het USCS zijn z.g. "engineering use charts" opgesteld, 

waarin deze resultaten (kwalitatief of kwantitatief) binnen zeer 

ruime grenzen zijn samengevat. (zie appendix V) 

A-1-a 
MSl!0 System 

A-6 & A-7 

GW 

Unified System 
GP 

FAA System 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

California Bearing Ratio, CBR, Values 

F!gure 21, Approximate interrelationships of soil classifications and California Bearing Ratio value 
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3.3 CBR-waarde, Standard Penetration Test, etc. 

In het voorgaande is verscheidene malen de z.g. CBR-waarde genoemd. 

Het verdient aanbeveling deze in ons land minder bekende manier van 

beschrijven van de draagkracht van de ondergrond ietwat nader toe te 
lichten. (zie ook lit.(11) en {12)). De California Bearing Ratio. 

Deze empirische penetratieproef stamt uit de Verenigde Staten, De 

proef is in eerste instantie bedoeld als laboratoriumtest, maar wordt 

ook vrij veel in situ uitgevoerd. De uitvoering gebeurt alsvolgt. 

Een stempel met een doorsnede van 5 cm (A= 3 in2 ) wordt met een 

snelheid van 1,25 mm/min. (O,l in/min) in de grond gedrukt. Elke 30 
seconden wordt de kracht gemeten. Rond de stempel wordt op de 

grondlaag het gewicht van de verwachte konstruktie aangebracht om de 

spreidingsvoorwaarden te simuleren. De CBR-waarde is nu: 'de 

verhouding in procenten tussen de benodigde kracht voor een indringing 

van 2,5 mm en 5 mm in het monster en in een standaardmonster van 

gebroken steen.' (hiervoor is resp. 7 N/mm2 en 10,5 N/mm2 nodig) 

In bepaalde gevallen (zie lit.(12)) kan men het CBR-getal omrekenen 

naar een elasticiteitsmodulus van grond, m.b.v. E (in lb/in2)= 120.CBR 

Daarbij. dient men er rekening mee te houden dat de CBR-waarde sterk 

afhankelijk is van de hoeveelheid water in de grond. 

kgVcm2~-r-----.-/-r---.----..-----,,---i 
110-r--..------1---;---1---+---t 

105· - >--

100+--i--~1+-1-+---l---~~ 

/ 
1 • zonder correctie 
2- met correctie 90-t----t-/-r-r----t"~~~t---

80-r--tt-----1e----t---r---+----I 1 standaardk
1
romm, 

70+----1---l!-----+--+----+----I 

60,+---,H--/-+----t--+:=-----t5==-I-

/ 
1 _,,,.V--: :::::--

50+-=J.::::j:::~~Yz~----t.;---t;;;;;;--i +- I / _y.....-z. 2.5 5mn 

4 o+==,t=+;z'.'.::::1h/~4CBR.~.51 :i?.67-
/ / / 170 70 

JO ' CBR•~•37 42 60-
20 j/ / 270 70. 

,o V / 

0 rA 
0 2,5 5 7.5 10 12,5 mm 

Fig. 15.6. Bepaling van de CBR
waarde van de grond. 
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Fig. 15,7, Verband tussen wielbelasting en slarlbaan
dii<lc voor grondsoorten mei verschillende vastheden. 
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Soms, met name bij het aanleggen van brede funderingsstroken, wordt 

gebruik gemaakt van een methode die gebaseerd is op het empirisch 

vastgestelde verband tussen de N-waarde uit de Standard Penetration 

Test (zie lit.(13)) en de toelaatbare funderingsdruk. Terzaghi en Peck 

(zie lit.(14))geven hierbij de 

hiernaast geschetste grafiek, die m.b.v. 

Thorburn gecorrigeerd kan worden voor de 

aanwezige verticale terreinspanning. 

De Standard Penetration Test geeft 

informatie over de compactheid van de 

grond in situ. Daarbij wordt het aantal 

slagen (N) geteld om de pulskop 1 foot 

in de grond te drijven (m.b.v. een 

valgewicht van 140 lb en een valhoogte 

van 30 inch). De relatieve dichtheid 

is van invloed op het aantal slagen N, 
evenals de eventuele aanwezigheid van 

grote partikels in de grond (keien etc.) 

De relatie tussen de aanlegbreedte van 

de fundering en de toelaatbare grond

druk wordt gegeven bij een maximale 

zetting van 2,5 cm. 

Deze relatie is via een verband tussen 

N en q ook voor sondeerwaarden te 
s 

bepalen. Afhankelijk van het soort 

zand onder de fundering,is : 

q = 8N (matig fijn tot matig grof zand) 
s 

q = 12N (grof tot grindhoudend zand) 
s 

waarbij voor q de gemiddelde sondeer-
s 

waarde over een diepte van lf a 2 maal 

de aanlegbreedte van de fundering wordt 

genomen. 

Uiteraard is ook deze relatie een grove 

indicatie van de feitelijke draagkracht 

van de grond, en komt men tot zeer 

conservatieve waarden van de toelaat

bare funderingsdruk. 
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In de wegenbouw komt men in een enkel geval soms de term 

•dynamische elasticiteitsmodulus van grond' tegen. Daarmee wordt 

getracht de invloed van het wisselende karakter van de (verkeers-) 

belasting op de grondeigenschappen in rekening te brengen. Hiervoor 

zou men bijvoorbeeld een aangepaste plaatbelastingsproef (afwisselend 

belasten en ontlasten) kunnen uitvoeren. In de literatuur (zie o.a. 

lit. (15)) gaat men er echter van uit dat dynamische belastingen 

m.b.v. massaveersysternen en dempingstheorieën dienen te worden 

aangevat. Verkeersbelastingen worden in z.g. belasting-zwaarteklassen 

ingedeeld en verder zijn proefbelástingen in situ gewenst. 

Als veiligheidsnorm wordt aangehouden dat de som van de berekende 

statische en dynamische zettingen maximaal de helft van de toelaatbare 

statische zetting mag bedragen. 

~e aangepaste plaatbelastingproef, waarbij dus het verwachte aantal 

belastingswisselingen geïmiteerd wordt, kan echter wel degelijk 

enige informatie verschaffen. Zo is recentelijk bij de aanleg van 

enkele startbanen bij vliegveld Schiphol gebruik gemaakt van een 

methode waarbij aan de hand van getolereerde zakkingen op deze manier 

(belastingswisselingen) de toe te laten belasting, c.q. vereiste 

konstruktiedikte, vastgesteld wordt. (z.g. Schipholmethode, zie ook 

lit.(5)) Het toepassen van proefvakken geeft daarbij de nodige 

aanvullende gegevens. 
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3.4 De beddingskonstante 

Bijna alle berekeningsmethoden berusten op het invoeren van de 

beddingskonstante k als grondgegeven. Deze k van de aanwezige onder

grond dient dus in het ideale geval tergege bekend te zijn. 

~e konstante kis in werkelijkheid niet konstant, maar afhankelijk van 

ee·n veelheid van factoren, o.a: 

- de samendrukbaarheid van de grond 

- de dikte van de samendrukbare laag 

- de vorm en afmetingen van de (funderings)plaat 

In sommige gevallen heeft men getracht deze factoren in rekening te 

brengen in een uitdrukking voor k. Zo kan bij Lang en Huder (zie lit. 

(16)) gevonden worden: k q ME met y = zakking, 
s = y = fmD 

ME= samendrukkingsmodulus 

f = vormfaktor, m = correctiefaktor, D = doorsnede v.d. plaat. 

Anderen concentreren zich op het effect van de afmetingen van de 

fundering. 

De bepaling van de beddingskbnstante geschiedt m.b.v. plaatbelastings

proeven. Deze proeven, die vaak worden uitgevoerd t.b.v. de 

aanleg van wegen, zijn tot op heden nog niet gestandaardiseerd. (Het 

is gebruikelijk in de wegenbouw om de beddingskonstante te ber~kenen 

bij een zakking van 1,25 mm) Men moet daarom bij de interpretatie van 

een plaatdrukproef in situ de nodige voorzichtigheid in acht nemen, 

en rekening houden met de gevolgde beproevingsmethode. Aangezien de 

plaatbelastingsproef in Nederland veelal uitgevoerd wordt met een ronde 

plaat met een diameter van slechts 75 cm, worden alleen gegevens 

verkregen over de betrekkelijk dunne bovenlaag. De plaat zelf wordt 

overigens als oneindig stijf beschouwd. 

Veerkrachtsbeschouwingen, waarbij uitgegaan wordt van gelijkblijvende 

E-modulus bij toenemende diepte,laten zien: ~1 = d2 

Dit zou inhouden dat voor z_eer grote k 2 d1 

fundatieoppervlakken de 'schijnbare' beddingskonstante zeer lage 

waarden moet aanemen. Uit proeven en niet-lineaire berekeningen 

is echter gebleken dat k minder afneemt bij groter wordende plaat

diameter dan uit het bovenstaande zou volgen. Dit komt omdat de 

E-modulus van zand met de diepte toeneemt, daar deze afhankelijk is 

van de spanningstoestand. 

Ook Loof (zie lit. (17)) spreekt, in z1Jn bespreking van de theorie 

van de gekoppelde verende ondersteuningen, van een 'schijnbare 

beddingskonstante'. Hij wijst erop dat het gebruik van een 
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mathematisch model m.b.v. onafhankelijk verende ondersteuningen een 

idealisering is die niet geheel overeenkomt met de werkelijkheid. 

Naast het feit dat het tijdseffect (seculair effect) buiten beschouwing 

gelaten wordt, is ook het gegeven dat bij plaatselijke belasting van 

de grondslag de omgeving van het belaste gedeelte ook bijdraagt aan 

de draagkracht, niet in rekening gebracht. 

Loof voert daarom de groothe~d 'meewerkende breedte b' in met b
2= t 

(A = afschuifkonstante). De differentiaalvergelijking die het 

evenwicht van een element uitdrukt, heeft voor axiaalsymmetrische 

gevallen de volgende oplossing: w = ~ + W1Ko(~) + W2 I 0 (~) waarbij 

K0 en 10 weer Besselfuncties zijn en W1 en W2 konstanten zijn. 

Een en ander leidt tot de volgende interpretatie van de plaatdrukproef. 

De proef levert een schijnbare beddingskonstante k~ op, waar.bij 
k K0 (R/b) 
k~ = f = K2(R/b) 

Dit geeft een grafische voorstelling zoals die op de volgende pagina 

geschetst is. 

Aangezien echter de konstante book afhankelijk is van de eigenscahppen 

van de bedding en uit metingen moet worden bepaald, is de werkelijke 

beddingskonstante k niet direkt te bepalen. Uitgaande van de zakkingen 

naast een oneindig stijve 

cirkelvormige plaat, wordt 

gevonden :Ko(x/b) Ko(x/b) 

W = f K2(R/b) = Wo Ko(R/b) 

het geen er als hiernaast 

uitziet : 

Met behulp hiervan is een 

betrouwbare schatting van b 

mogelijk, waarbij rekening 

Verloop van de zakking naa'\t de proefplaat (uitg1.•drukt in de zakking VMl de plaat 
zelf) voor de vcnchillcndc verhoudingen van dC" straal R tot de meewerkende brredtr- b. 

gehouden dient te worden met randverstoringen (spanningsconcentratie) 

voor x ~ R. 

Aangezien de beddingskonstante bepaald wordt uit de belasting en de 

zakking van een plaat ( k = q/ ) zou het theoretisch mogelijk moeten z 
zijn de beddingskonstante m.b.v. een zettingsberekening te bepalen. 

Een eenvoudige benadering is dan om de beddingskonstante te bepalen 

m.b.v. de logarithmische elasticiteitswet van Terzaghi en een uit de 

elasticiteitsleer volgende spanningsverdeling. Indien de theorie 

van de elastische halfruimte wordt gebruikt (Bousoinesq) dan is de 
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zetting van een stijf 

cirkelvormig oppervlak met 

straal ronder gelijkmatige 
belasting 

1 -1'2 
z = E 

l-lt2 _.E 
= E 2r 

Met k = q/ geeft dit z 
E = n/

2
(1-µ2)r k , zodat 

op deze manier een eenvoudig 

verband tussen Een kis 

vastgesteld (voor het 

theoretische geval van de 

elastische hal fruimte). 

Jnt kan in ontwerpsituaties 

snel een indicatie van de 

verschillende gegevens 

betekenen. 
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V 
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• De verhouding tuss~n ware bcdding,constantc Ic en schijnbare bcddingscorutantc A:• 

uitgezet als functie van de straal R (van de proefplaat waarmee k• bepaald i•) gedeeld door de 
meewerkende breedte 6. 

Tabel Plaatdrukproef. (x =sR = R: b); waarden van/uitformulew =Jf 

·" x. K, I " x, x, f 

0,1 X •• 0,1 X •• 
0,1 2,427 199,5 0,012 
0,2 1,753 49,51 0,035 

2.6 0,554 1,056 0,525 
2,7 0,492 0.920 0,535 

0,3 1,372 21,74 0,063 2,8 0,438 0,803 0,545 
0.4 1,114 12,04 0,092 2,9 0,390 0,702 0,555 
0,5 0,924 7,550 0.122 3,0 0,347 0,615 0,565 

0,J X •• 0,1 X •• 
0,6 0.778 5,120 0,152 3,1 0,310 0,539 0,574 
0,7 0.660 3,661 0,180 3.2 0,276 0,474 0,582 
0,8 0,565 2.720 0,208 3.3 0,246 0,416 0,.591 
0,9 0,487 2,079 0,234 3,4 0,220 0,367 0,599 
1,0 0,421 1,625 0,259 3,5 0,196 0,323 0,607 

0,01 x •. 0,01 X •• 
1,1 0,366 1,292 0,283 3,6 1,750 2,850 0,614 
1.2 0,318 1,043 0,305 3,7 1.563 2,516 0,621 
1.3 0.278 0,851 0,327 3.8 1,396 2,223 0,628 
1.4 0,244 0,702 0,347 3,9 1,248 1,966 0.635 
1,5 0,214 0,584 0,366 4,0 1,116 1,740 0,641 

0,1 X •• 0,01 • .. 0,QI!<' •• 
1,6 1,880 0,489 0,384 4,1 0,998 1,541 0,648 
1,7 1,655 0,412 0,402 4,2 0,893 1,366 0,654 
1,8 1,459 0,349 0,418 4,3 0,799 1,211 0,660 
1,9 1,288 0,297 0,434 4,4 0,715 1,075 0,665 
2,0 1,139 0,254 0,449 4,5 0,640 0,954 0,671 

O,lx" 0.1., .. 0,01 X •• 0,01 X •• 

2,1 1,008 2,177 0,463 4,6 0,573 0,848 0,676 
2,2 0.893 1,874 0,476 4,7 0,513 0,754 0,681 
2,3 0,791 1,617 0,489 4.8 0,460 0,670 0,686 
2,4 0,702 1,400 0.501 4,9 0,412 0,596 0,691 
2,5 0,623 1,215 0,513 5,0 0,369 0,531 0.695 

Grote": K,(x) 1/2;,x· t , ( 1 1 9 7:i ) 
f · 8x + 128x' - l02-1~• · • • • • 

K,(x) 

I 

waarbij (xf 1)' = 1 - ~ + J. •· x~- ••.•• een goede benadering is van/. 
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4.1 Inleiding 

Naast mechanische beschouwingen is het ook zaak materiaalkundige en 

uitvoeringstechnische ~spekten in ogenschouw te nemen. 
-

Uitgaande van een betonvloer komen daarbij een aantal zaken naar voren!. 

Uitdroging en slijtage van de (cementgebonden) toplaag en het aldus 

ontstaan van kans op stofvorming zijn reeds aan de orde geweest in 

hoofdtsuk I. 

Ten aanzien van de ondergrond kunnen de gebruikelijke uitvoeringsvoor

waarden gehanteerd worden. De ondergrond dient bij voorkeur homogeen 

te zijn, d.w.z. een gelijke beddingskonstante te hebben. Daartoe zou 

men grondverbetering toe kunnen passen. De fundering van de plaat dient 

soms (met name van belang in de wegenbouw) te bestaan uit een gebonden 

materiaal, aangezien het werken van de plaat anders de ondersteuning 

zou verminderen (zand kruipt of wordt weggespoeld door afwatering etc.) 

Reeds eerder is gezegd (zie par. 1.1) dat in deze beschouwing geen 

onderscheid gemaakt zal worden in de vorm waarin de betonvloer voorkomt 

(ongewapend, gewapend, voorgespannen etc.), hoewel dit uiteraard wel 

verschil maakt voor het gedrag onder bijv. temperatuurspanningen. 

Naast buigspanningen kunnen in de betonvloer ook normaalspanningen 

optreden (het zg. werken van de vloer). Deze normaalspanningen zijn het 

gevolg van krimp of uitzetting of van kruip. 

Deze vervormingen worden tegengewerkt door de wrijving van de 

betonvloer met de ondergrond en leveren zo extra spanningen op. De 

grootte van de optredende spanningen en de faktoren die daarbij een rol 

spelen worden hierna uiteengezet. 
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Krimp en kruip 

In de hierboven besproken gevallen treden vervormingen op tgv. 

normaalspanningen (het werken van de vloer) onder invloed van wisselingen 

in temperatuur of vochtigheidsgraad, ook tijdens het verharden al. 

Krimp en kruip zijn enkele belangrijke verschijnselen in dit verband 

(zie ook lit. (20)) : 

krimp 

Het krimpen van beton treedt in de meeste gebouwen op tijdens de bouw 

en na het in gebruik nemen van de verwarming. 

Het verschijnsel krimp in bouwkonstrukties van beton kan opgesplitst 

worden in: 

1. hygrische krimp : die afhangt van de cementhydratatie, de verdamping 

van het mengwater en de carbonatatie. 

2. thermische krimp: die veel groter is dan de hygrische krimp, en ook 

op grotere diepte inwerkt. 

Bij een nadere beschouwing van de thermische krimp kan het volgende 

opgemerkt worden: 

De krimp die optreedt t.g.v. het temperatuursverschil kan tot scheur

vorming leiden. De toelaatbare krimp hangt af van het toeslagmateriaal. 

Daarbij moet men er rekening mee houden dat toeslagmaterialen van 

kalksteen en graniet een uitzettingscoëfficiënt hebben die aanmerkelijk 

lager is dan voor kwartsachtige toeslagen. In sommige gevallen kan het 

toeslagmateriaal zelf enige krimp vertonen. 

De scheuren treden op t.g.v. de hydratatiewarmte die door het cement 

wordt ontwikkeld en de latere afkoeling. Afkoeling van verwarmd beton 

levert dan ook het meeste gevaar op. 

De warmteontwikkeling neemt toe met de dikte van de beton en met het 

cementgehalte. De temperatuur en relatieve vochtigheidscondities 

hangen af van het klimaat op het tijdstip van storten en de veranderingen 

die daarna plaatsvinden. (zie ook lit.(21)) Een hoge omgevingstempe

ratuur/betontemperatuur leidt tot snelle hydratatie van cement en 

verdere temperatuurstijging. Een lage omgevingstemperatuur tijdens het 

afkoelen moet men zoveel mogelijk vermijden, d.w.z. dat ook nathouden 

met koud water ongunstig is. 

Tot slot kan men opmerken dat ongelijkmatige temperatuursvervormingen 

over de dikte extra buigmomenten in de plaat geven. 
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Hieruit kan geconcludeerd worden dat scheurvorming aangepakt kan 

worden d.m.v. 

- het toeslagmateriaal goed te kiezen 

- wapening voor scheurverdeling nan te brengen (i.p.v. grote scheuren 

ontstaan dan vele kleine scheurtjes, die soms echter moeilijk te 

repareren zijn) 

- voegen (dilataties) of schijnvoegen aan te brengen. 

Ten aazien van de hygrische krimp kan gezegd worden dat deze afhangt 

van nagegnoeg dezelfde faktoren. Zo is opnieuw het toeslagmateriaal 

(en de E-modulus daarvan) van belang, waarbij weer gelet moet worden 

op de eigen krimp van het toeslagmateriaal. De cementsoort (m.n. het 

gipsgehalte) en het cementgehalte hebben ook invloed. Hoogovencement 

geeft een grotere krimp dan Portlandcement. Het cementgehalte hangt nauw 

samen met de water-cement-faktor. Toevoegingen (plastificeergers~etc) 

hebben vaak een krimpverhogende werking maar dit wordt veelal gecom

peseerd door het verminderen van het watergehalte. Opnieuw zijn ook 

de temperatuur en de relatieve vochtigheid van invloed. De temperatuur 

van de specie bepaalt de hoeveelheid mengwater en daarmee de krimp. 

Hoewel bij verharde beton de vochtgeleiding gering is, en daarmee de 

krimp zeer lang aam verloopt, is de R.V. toch van belang voor de 

uiteindelijke evenwichtstoestand. 

Tot slot: de afmetingen. Naarmate de verhouding inhoud/oppervlak 

groter wordt neemt de 

krimp af. Frappant is 

dat bij grotere proef

stukken eerst axiale 

zwelling optreedt en 

dan pas krimp. 

r 
1 .. 
î 
! --+\i}C!I 

IL 
E 
l 

initiaal 
krimp 

beton in 
pladi5'M. 
toc•tanc::4 beton 'IAn toenemende sterkte 

Evenals bij de thermri..sche 

krimp kan men de scheur

vorming, die overigens 

niet alleen afhankelijk 

is van de krimp en de l'iq. - SchcmatiKh o-.r.z:icht van c4c nomcnclatvur 'lan de krimp [n] 

belemmering daarvan, maar 

ook van de elasticiteitsmodulus en de kruip, beperken door 

het watergehalte terug te brengen tot een minimum 

- wapening, goed verdeeld, aan te brengen 

- dilataties of schijnvoegen te maken 

- een coating aan te brengen. Elke vermindering van de krimpsnelheid 

is gunstig omdat de beton dan tijd krijgt om op sterkte te komen. 
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4.2.2 kruip 

Kruip in betonkonstru~ties is een tijdsafhankelijke vervorming ten 

gevolge van langdurige belasting. Andersom is relaxatie een tijdsafhan

kelijke spanningsafname ten gevolge van opgelegde vervorming. 

Globaal kan men stellen 

dat het verschijnsel kruip 

afhankelijk is van de 

belastingduur, temperatuur 

en spanning. Evenals bij 

krimp hangt ze ook af van 
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faktoren als : cementsoort en cemengehalte. Van belang is de sterkte

ontwikkeling tijdens de belasting. Met de verandering van het toeslag

volume verandert de w.c.faktoren daarmee de kruip van de cement. De 

belemmerende werking voor kruip van het toeslagmateriaal hangt af van 

de grootte van de E-modulus en van de porositeit. Bij het toepassen van 

toevoegingen dient men er rekenirrg mee te houden dat polymeren 

verhoogde kruip geven. De invloed van temperatuur en R.V. is analoog 

aan de invloed bij krimp. 

Ten aanzien van de spanning kan het volgende gezegd worden : Er bestaat 

een rechtstreeks verband tussen spanning en kruip, dat echter afhankelijk 

is van de belastingsfrequentie. (zie verder lit. (20)) 

berekening 

Scheurvorming is bij verwarming een verschijnsel van thermische uitzet-. 

ting,die verhinderd wordt door krimp en kruip (bij afkoeling werkt 

krimp en kruip mee). 

In de Voorschriften Beton VB 74, deel A, artikel 201.3.4 en 201.3.5. 

worden enkele formules voor de berekenirrg vanuitzetting, krimp en kruip 

gegeven: 

1. thermische uitzetting wordt berekend m.b.v. E = a ÄT 
r -6 1 waarbij a = uitzettingscoëfficiënt (abt = 12.10 °c - ) eon 

2. krimp kent de formule E' = E'.kb.kh.k.,k waarbij E' een r C J p C 

waarde is voor de 'basiskrimp'. De verschillende correctiefaktoren 

brengen de bètonkwaliteit (kb), de ouderdom/sterkte van beton (kj), 

de inwerkingsdiepte (kh) en de invloed van de wapening (kp) in rekening. 

Hoewel er ogenschijnlijk verschil gemaakt wordt tussen 'basj_skrimp' 

en 'drogingskrimp' komt dit later niet tot uitdrukking in de formules. 
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b 3. kruip wordt berekend m.b.v. een kruipfaktor,zodat €'= 

l+ ,pj 
waarbij ,pj = kc.kd.kb.kh.kj = kruipfaktor. Hierin worden de R.,. 
(kc), de sterkte/ouderdom (kd), de betonkwaliteit (kb), de afmetings

invloed (~) en de belastingsduur (kj) verwerkt. 

Onregelmatigheden in de beton die optreden a.g.v. de samenstelling, 

de wisselingen van de R.V. etc. zijn in deze formules niet tot uitdruk

king gebracht. 

De VB 74(artikel 203.4) staat toe.te rekenen met een maximale tempera

tuurdaling van 20°c en een maximale temperatuurstijging van 10°c. 

Voor vloeren die op de bestà.ande grond gestort zijn kan men echter ook 

een vuistregel uit de wegenbouw hanteren voor temperatuurwisselingen: 

6 T = 0,03-0,07 oC/mm dikte. 
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4.3 Wrijving met de ondergrond 

Reeds eerder is gezegd dat vervormingen t.g.v. de normaalspanningen 

in de betonvloer tegengewerkt worden door de wrijving met de ondergrond. 

Deze wrijving wordt vaak verkleind d.m.v.-het aanbrengen van een laag 

folie op de ondergrond, waarop vervolgens de beton gestort wordt. 

De wrijvingskracht die maximaal kan optreden is afhankelijk van de 

vertik.ale belasting (eigen gèwicht vloer met eventueel belasting) en de 

wrijvingscoëfficiënt. 

Bij een plaat met een lengte L, breedte ben dikte d die belast wordt 

met een temperatuursverandering 6 T is de verlenging : 
2 

L TL yL µ bi . h t t 1 · .k . ht b t 6 = ll'.6 - 2E waar J }" = e soor e J.J gewic van e on 

Hoewel de wrijvingskracht over de lengte van de plaat toeneemt tot een 

maximum en daarna konstant blijft, wordt in de literatuur (zie o.a. lit. 

(22) en (23)) aangenomen dat dit maximum erg snel bereikt wordt, en 

men bij berekening gemal{shal ve over de volle lengte F mag hanteren. w,max 

Contraction joint Er geldt dan . Nt = ydµ.fL. b· • g-µ, 

"" Ï-·· 
~~~~ -1 NtL NtL ..El!:1=..2 l/2 i 61 X =ËA = Ebd = 2E _:.J 

6 
N1 s ydµ,½ 

µ5 • Friction factor 

Wanneer echter uitgegaan wordt van 

~~ 1 

g = Dead weight 
'{ • Concrete density =2,'·10"31<g/cm' 

' .e1-10"tblin'. 

de aanname dat dit maximum 

niet (zo snel) bereikt wordt, 

kan men de volgende beschou

wing opstellen: 

= · • l.'LL ~• __ J 

'T = y dµ T gem 

= t Y d µ iL b 

PL 
.ó. 1 1 = EA . 

'T max 

Hierbij komt echter nog de 

invloed van de excentriciteit van 

de wrijvingskracht : 

È p µ bdL2 (fd)2 = 

= 1/12 bd3 E 
2 

.2]'-1!.],_ 
4E 

zodat 6L = .ó.L 1 + .ó.lJ2 = 

= 
2 

rel! 
E 

Dit levert een duidelijk verschil met de eerste benadering, die 

overigens geen aandacht besteed~•aan de excentriciteit van de 

wrijvingskracht. 
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De wrijvingskonstante µ is in deze berekeningen een tamelijk onzekere 

konstante. Hoewel de wrijvingscoëfficiënt theoretisch te bepalen is 

uit de wrijvingshoek~, van de grond (Coulomb, zie o.a. lit. (5)), 
wordt in de praktijk vaak een hogere wrijvingscoëfficiënt in rekening 

gebracht. In de literatuur (zie o.a. lit. (23) en (24)) vindt men 

waarden die variëren vanµ= o, 85 tot µ = 2, 5. Een gebruikelijke waarde 

is echter µ= 1,0. In so~mige onderzoekingen hieromtrent gaat men er 

zelfs van uit dat de wrijvingscoëfficiënt varieert met het heersende 

temperatuursverschil. Nader praktisch onderzoek zal hierover echter 

nog uitsluitsel moeten geven. 
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4.4 Dilataties 

Dilatatievoegen in de betonvloer moeten het werken van de vloer 

mogelijk maken. M.a.w. schade t.g.v. vervormingen moet op deze manier 

zoveel mogelijk beperkt worden. Schade manifesteert zich in dit 

verband in de vorm van scheuren. Bij het verschijnsel scheurvorming 

kan men in feite drie mogelijkheden van behandeling onderscheiden: 

a. accepteren (en tot welke grens dan) 

b. voorkomen (ivm •. stijfheid etc.) 

c. beperken (economisch) 

Bij grote (doorgaand gewapende) betonplaten zullen altijd scheuren 

optreden. M.b.v. de wijze van wapenen kan men de scheurwijdte en de 

scheurafstand beïnvloeden. De scheurwijdte mag niet te groot zijn 

in verband met corrosie van de wapening en het inwerken van vuil etc. via 

via de spleet. Ook mag de scheurafstnad niet te klein zijn (kruimel.;..ffect 

effect). Bruggeling (zie lit. (25)) wijst op het feit dat de scheur

wijdte alleen afhankelijk is van de betonkwaliteit (~br'Eb), het 

wapeningspercentage et>, de staafdiameter <,>ende aanhechtspanning 

( Td) tussen staal en beton, én bijv. niet van het temperatuursverschil. 

Er wordt gesteld voor de scheurwijdte : 

W = ubr (B Ebt+ i)(~7!_i_ o-br)' 
Ebt A Ea A 8 Td 

Naarmate men kleinere scheuren toelaat zal men ook meer scheuren, dus 

een kleinere scheurafstand moeten accepteren. 

Nadat de oorzaken van vervormingen in het algemeen benoemd konden wprden, 

m.b.v. zettingen, elastische en plastische vervormingen van de konstruk

tie, en variaties in temperatuur en relatieve vochtigheid (krimp/kruip). 

en nadat de grootte van de vervorming geschat kon worden, is men over

gegaan tot het ontwerpen van voegkonstrukties. Deze konstrukties dienen 

te voldoen aan eisen t.a.v. beweeglijlrheid en waterdichtheid. De 

plastische vulling in de vo"eg moet vrij grote vervormine;en kunnen 

ondergaan, waarbij het gevaar voor losscheuren van beton en vulling 

niet denkbeeldig is. De voegvulling bestaat in de meeste gevallen uit 

rubbers en bandstalen. Bij de waterdichte uitvoering worden afhankelijk 

van de waterdruk stalen strippen in rubber toegepast. Over het 

algemeen zijn van een systeem ook kruisingen en T-aansluitingen in de 

handel. 

41 



J 
J 
; 

1 

/ '. 

1 
' 

Een bekend verschijnsel zijn ook de z.g. schijnvoegen, of ookwel 

zaagsneden. Hierbij wordt door plaatselijke vermindering van de 

doorsnede ( inzagen) van de gestorte plaat de plaats van breuk vast

gelegd. 

Ten behoeve van de beweeglijkheid maakt men soms van glijopleggingen 

m.b.v. teflon of rubber in de voegkonstruktie. 

In de voegen worden soms deuvelkon-

strukties toegepast om krachtsover-

dracht mogelijk te maken (anders zou zaagsnede 

sprake zijn van een plaatrand en dan 

is volgens Westergaard de spanning 

2x zo hoog) en om eventueel 'uit 

elkaar drijven' van de platen tegen 

te gaan. 

__ ___,rîJJ..__ __ _ 

Daarnaast is ook de konstruktie met 

onderlegplaat t.p.v. de voeg bekend. 

Hiermee wordt de plaatrandpiekspanning 

enigzins gespreid. Verder worden de 

beide platen m.b.v. deze onderleg-

glijoplegging 

deuvelkonstruktie 

. l r 
onderlegplaat 

plaat ook ongerveer op gelijke hoogte gehouden, zodat de vlakheid 

m.b.t. rolweerstand en slijtagebeperking (zie par. 1.2) zoveel mogelijk 

gewaarborgd blijft. Om afbrokkeling etc. te voorkomen worden soms ook 

stalen hoekijzers als stootrand toegepast. 

In sommige gevallen maakt men gebruik van z.g. krirnpvoegen/krimpstroken 

waarbij tijdens het storten een strook opengelaten wordt die pas na 

het optreden van de eerste krimp dichtgestort wordt. Op deze manier 

kan men de krimplengte tijdelijk beperken. 

Hiernaast zijn enkele voorbeelden van dilataties en voegvullingen 

gegeven. 

__,, ....../ ....../....,_______. ___ ~ 
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Vergelijking van rekenvoorbeelden 

De uitwerking van verschillende rekenvoorbeelden is gegeven in appendix 

VI. Hier worden slechts de uitkomsten vermeld. 

Bij gegeven belasting en ondergrond (zie app. VI) wordt achtereenvolgens 

gevonden: 

d in mm u N/mm 2 z mm max max 
voorbeeld 1. Timoshenko 220 -17,23 2,52 

2. Wester gaard 220 -16,72 2,52 

3 • Burmister 180 4,47 (3 lagen) 

4. SHELL 180 

5. CBR 180 (20 cm spreidlaag) 

6. PCA 190 +4,5 

De berekeningsmethoden volgens de plaattheorie (voorbeeld 1 en 2) geven 

minder optimistische uitkomsten voor de dikte van de konstruktie dan 

de methoden die gebaseerd zijn op de spreiding van belasting in 

verschillende lagen. De zettingen zijn daarbij wel kleiner • 

Waar de methoden 1 en 2 gebaseerd zijn op de maximaal toelaatbare 

drukspanning, zijn de praktische methoden 4 t/m 6 gebaseerd op de 

treksterkte van de konstruktie. Daarbij wordt een optimistische waarde 

o-b = 4,5 N/mm2 gehanteerd .• 

De getalwaarden zijn zuiver indicatief bedoeld: De belasting is vriJ 

hoog geschat; het gebruik van B 22,5 is willekeurig; in de praktijk 

zal men waarschijnlijk vaker B 17,5 toepassen ; in de berekening zijn 

nog geen veiligheidsfactoren meegenomen. 

Voor de berekening van temperatuurspanningen wordt gebruik gemaakt van 

de VB '74, deel A en par. 4.2.3 en 4.3. 

Het maximum temperatuurverschil bij verkorting is volgens VB-A : 20°c 

(art. 203.4) en volgens vuistregels uit de wegenbouw: 180 mm.0,07 = 

12,6 °c. Aangehouden wordt : ~ T = 15 °c. 
-6 -4 De thermische verkorting bedraagt : E = at..T = 12.10 .15 = 1,8.10 r 

De krimp bedraagt : f~ = E~.kb.kh.kj = 27,5.10-5.1,2.0,80.1,0 = 2,64.10-4 

(RV:70; B22,5; h =180) 
m 

De kruipfaktor bedraagt : ~j = kc.kd.kb.kh.kj = 2,3.1,0.1,2.o,93.1,o = 
= 2,56 

(RV:70; 28dagen; B22,5; hm= 150) 
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De krimpverhindering t.g.v. wrijving is 

( L = 10 m;µ= 1,0) 

Dit betekent voor de uiteindelijke rek: 

€ = (€ + €, 
r r 

en voor de optredende 

€w = Y:EL = 2,4.10-
5

.140.10
4 

2.2,8.10 

= 0,43.10-5 

-4 = 1,24.10 

2 
= 3,45 N/mm. 

- -
Deze spanningen overschrijden blijkbaar ruim de maximum toelaatbare 

trekspanning. Er zal dus wapening toegepast moeten worden. 
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Conclusies 

In het licht van het voorgaande kunnen nu de volgende conclusies getrokken 

worden 
1. De verschillende berekeningsmethoden vertonen welliswaar enige verschil

len, maar er is geen sprake van uiteenlopende resultaten. Men dient 

er overigens rekening mee te houden dat de plaattheorieën veelal 

gerelateerd zijn aan de maximum toelaatbare drukspanning en de (meer) 

lagentheorieën aan de maximum tr~kspanning van de verharding. 

2. De zettingen zijn primair afhankelijk van de beddingskonstante van de 

grond. De stijfheid van de verharding zorgt echter voor een zekere 

spreiding van de belasting en reduceert daarmee de druk op de grond. 

De nauwkeurigheid van de zettingsberekening staàt of valt echter met 

een exacte bepaling van de beddingskonstante of kompressiemodulus. 

Deze gegevens dienen dus zonder meer betrouwbaar te zijn. 

3. Het bepalen van de grondgegevens dient bij voorkeur ter plaatse te 

gebeuren. Voor ontwerpsituaties kan soms gebruik gemaakt worden van 

gegevens uit andere bronnen (klassifikatiesystemen etc.) maar deze 

gegevens zijn erg grove benaderingen, en beslist niet toepasbaar 

voor zettingsberekeningen. 

4. De spanningen (buigspanningen) in de verharding zijn in hoofdzaak 

afhankelijk van de stijfheid van de verharding. Daarnaast zijn ze 

echter ook ahankelijk van de draagkracht van de ondergrond. Er geldt 

immers : belasting óp de plaat= totale belasting - gronddruk. In de 

plaatformule wordt dit tot uitdrukking gebracht m.b.v. de _grootheid 

De grootte van het belaste oppervlak is ook van belang 

voor de spanning, alsmede de afstand van de plaats van belasting. 

Op enige afstand van de plaats van belasting krijgt het moment, en 

daarmee de spanning, namelijk een (kleine) negatieve waarde (zie 

app. VI) Dit is tot uitdrukking gebracht in de ln-functie. Bij het 

wapenen zal men hier rekening mee moeten houden. 

5. De spanningen in de verharding die ontstaan t.g.v. temperatuurwis

selingen, krimp etc, liggen in het algemeen boven de toelaatbare 

trekspanningen van beton. Men zal dus ook t.b.v. deze spanningen 

wapening aan moeten brengen. De invloed van de wrijving op de ver

vormingen is daabrij van dien aard, dat een(klein) gedeelte van 

de spanningen door wrijving met de ondergrond wordt opgenomen. 
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5.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

Daar deze beschouwing slechts een beperkte beschrijving is van de 
' 
1 berekening en uitvoering van betonvloeren op bestaande grondslag, volgen 
1 

j 

J 
; 

hier enkele suggesties en aanbevelingen voor verder onderzoek. 

1. 

Er is hier bewust niet ingegaan op het soort betonvloer dat toegepast 

wordt. Het type betonvloer is echter wel degelijk van invloed op de 

toelaatbare spanningen waarmee gerekend kan worden. Zo kunnen vloeren 

van vezelbeton een veel grotere treksterkte verdragen; bij 

voorgespannen vloeren verdienen wrijvingsaspekten meer aandacht, etc. 

Er zou op dit gebied onderzoek gedaan kunnen worden naar de invloed 

van het type betonvloer op de kostruktiedikte. 

2. 

Nadat de optredende spanningen in de verharding zijn vastgesteld, zal 

men overgaan tot het bepalen van de benodigde wapening. De plaats van 

de wapening in de doorsnede, en de invloed daarvan op bijv. het 

scheurpatroon is in het voorgaande niet aan de orde geweest en kan 

een aanleiding voor nader onderzoek zijn. 

3. 
Juist omdat het bepalen en interpreteren van grondgegevens nog zoveel 

onnauwkeurigheden bevat, ligt hier een groot terrein voor onderzoek. 

Hoewel Loof met zijn interpretatie van de gemeten beddingskonstante 

reeds een aanzet gegeven heeft tot het 'berekeningsrijp' maken van 

grondgegevens kan ook hier nog baanbrekend werk verricht worden. 

4. 
In het voorgaande is de nadruk bij het berekenen komen te liggen op 

het analytisch oplossen van het probleem. In deze tijd van snel opeen

volgende ontwikkelingen op het gebied van de automatisering, verdient 

echter ook het nummeriek oplossen van dit probleem de nodige aandacht. 
1 , Voor flexibele verhardineen heeft SHELL het zg. BISAR-programMa 

ontwikkeld, waarin Een V per laag ingevoerd worden en waarmee alle 

en berekend kunnen worden. In de handel zijn verscheidene~programma's 

verkrijgb~ar voor verend ondersteunde platen. Deze programma's gaan 

echter uit van onafhankelijke veren terwijl volgens Loof in het 

probleem van de vloer op bestaande erondslag sprake is van gekoppelde 
veren. Een nummerieke oplossing van een dergelijk systeem zal zeker 
hulp kunneri~bieden. 
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APPENDIX I 

De theoretische afleiding van spanningen en vervormingen van plaat en 

ondergrond 

m.b.v. v. Vlasov en u. Leontev: "Beams, plates and shells on elastic 

foundation" (Jerusalem 1966) Ch. III p.95-183. 

Uitgaande van een rechthoekige plaat op elastische grondslag, waarbij 

wrijving en adhesie 

last p, komt Vlasov 
f 

hierbij is r 2=o 

verwaarloosd worden, belast met ee~ gelijkmatig 

tot de ui tdr~kking : v2v\.-2lv\. + s\t =G 
en s4:: J 

Deze uitdrukking is 

1° de plaatformule 

in feite een compinatie 

v2v2w(x,y) = i• 
ofwel ltw ~w f/w p• 

~x4+ 2~/ 1>y4=ö 

grondslagformule 

Hierbij is 
2 f V2w(X,Y) +kw(x,y) = q(x,y}q, (0} 

H 

k::& 1q,'2dz in N/mm3 
1-vJf 
E. k 

f:-lL jrp2 dz 
"{1+V0J 

0 

in N/mm · 

rpfzJ= de verdelingsfunctie van de verplaatsingen over de diepte 

,,= de dwarscontractiecoëfficiënt van de (beton)plaat 

'' 
van de ondergrond 

van 

Omdat de belasting op de plaat voor een gedeelte dÖor de plaat(stijfheid) 

opgenomen wordt, en voor een gedeelte door de ondersteuning, geldt 

waarbij 

p'Tx,yJ =p(x,yJ-q(x,y) 

p = de belasting 

q = de gronddruk 

De wiskundige beschrijving van de vervorming w(x,y) ia vrij complex, 

en kan meestal niet beschreven worden met een polynoom in x en Y• 

Benaderingen m.b.v. reeksontwikkelingen zijn daarom erg voor de hand 

liggend. Om de verv rmingsuitdrukking w(x,y) van tweedimensionaal te 

kunnen terugbrengen tot een-dimen

sionaal, wordt ~eat~ld 
n 

. w(x.rJ = r W.,. (yJ • Xk rx J 
k:I 

waarbij X/xJ ,de verdeling van de 

vervormingen over de breedte van de 

plaat weergeeft, 
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, 
Aangenomen wordt dat een elementair deeltje van de konstruktie 

bestaat uit 1. een samendrukbaar liggerelement, 

dat de ondergrond symboliseert 

2. een dun plaatelement daarop, 

dat de betonplaat voorstelt. 

»e plaat en de samendrukbare ondergrond 

worden eerst apart bekeken. 

Op een elementair deeltje werken dan, naast de belasting 

2fH +W.dy) 
A""lrt------.1 JY .,.,, l,My_d 

My+ ~y y 

a, a
1

ffJ-dy 

2(H +ilj,dyJ 

Met behulp van virtuele arbeid, waarbij dus de som van de verrichte 

arbeid door inwendige en uitwendige 

verschillende krachten bepaald. 

Voor de (betmn)plaat geldt 

krachten nul moet zijn, worden de 

(de arbeid verricht door 

de dwarskracht wordt 

verwaarloosd) 

1----i Au= f li;fyi •f~ X;lx}dx -2[~-\i] 

i ( 6/rl = de arbeid verricht door de belasting op de plaat) 

Voor het balkelement (ondergrond5 geldt 

A =R; (y)_= ki [2t/-'Îr\ dx ~-"i (kf 'k'idx+ 2t/Xk-\dx )] 

( R.fyJ = de arbeid verricht t.g.v. de spanningen en vervormingen in 
/ 1 

.de ondergrond) 

De beschrijving van de totale arbeid 
1 i 

l At= f ~-.\jdx +J~~y+ X;fx/dx-2( ~,~j X; 1 + G/Yi -1 R;fy/ 

geeft met ~
3 voor de verschillende krachten en momenten 

D = 12/1-1,2/ 
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n 
Mx =-D r (µw,;•xk+ wkx,;.') 

k :1 

My·=-D f (wtxk+l'wkx;;) 
k:1 

. n ( ) ' . ' 
H=Hx=-Hy=·D i: 1-11 WkXk 

k:I 

N = -D f (~-'Îr + ~Xj;') 
X k:1 

Ny =-DJ, (w;;xk +w,;x;;) 

Q =-D Ï [(2-µ)W.knxk' +W, r."] 
X k:I 1('7< 

a,=-D !,[w;xk + 12-µ)Wkx;J 

Voor de functies 

app. I 

Deze notaties zijn overgenomen uit 

Vlasov (oorspronkelijk Russisch), 

zodat men er rekening mee dient 

te houden dat deze termen achter

eenvolgens voorstellen: 

M = buigmoment 

H = wringrnoment 

N = dwarskracht 

Q = gemodificeerde dwarskracht 

1. X,fxl = de verdelingsfunctie van de vervormingen over de breedte van 

de plaat 
2. wkwJ = de beschrijving van de vervormingen over de lengte van de 

--- -- ·-- plaat 

dienen nu geschikte uitdrukkingen gevonden te worden 

Voor X/xJ I kan men gebruik maken van eigenfuncties 

xfxJ = C1sirl~~ + C2cosïf + { 3 s inhix + C4 cosh7/ 
·-------· ··- --·· -- -- - -- - -

Voor een plaat die aan twee einden is opgelegd 
X 

ia XixJ=sinkbx 

en wordt de uitdrukking gereduceerd tot een 

trigonometriàche ui tdrukldng. 
J y 

Wanneer deze uitdrukking eveneens gebruikt wordt voor de beschrijving 

van een plaat met vier vrije randen, wordt de totale uitdrukking 

.. ,,., 1 il 11 i ,,,, I i 1({((?('
11 ·~-~··· ,, ' 

w(x,y} = "lc,(y} (1-i) Ï Wksin kbrrx m~, k:2,4,G .. 
k:2 

~''~"" 

voor symmetrische belasting 

voor antimetrische belasting 

Ook met behulp van evenwichtsToorwaarden ( en een aangenomen Xk(xJ ) 

kan een uitdrukking voor W(x,y) gevonden worden (zie lit. (1)). 
Uitgaande van een stijf plaatelement ( W(y}=Ca, X

0
::t ) kan dan het 

evenwicht bepaald worden, waarbij ook de belastingen/reacties die op 

de randen van het plaatdeeltje werken in rekening gebracht moeten 

worden. 

met 
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De reacties die op het plaatelement werken zijn: 

q: verdeeld over de plaat Q=k~ 

Q: verdeeld over de lengterand 0= 2 atCc, 

T : last op de breedte rand T = C0 (2afb+3t) 

Hiermee kan ook de arbeid in rekening gebracht worden die verricht 

wordt t.g.v. de zakkingen in de ondergrond buiten de randen van de 

plaat. Deze zakkingen nemen exponentieel af. 

w(x,yJ = C
0

eav 

w(x.y J = Co earx.t,2!e<ty 
-ar. b1 · ,.,, w(x,y J = C0 e .,- 2 e-, 

Uitgaande van het voorgaande kan voor w(x,y) de volgende benadering 

gehanteerd worden 
w(x,yJ w(x,y) =Ca+C1cos!Jl +C2cos~ + C3cos~cos;f-

waarin coëfficiënten in eenheid van lengte zijn. 

.• 

X 
ü 

2/ 

V 

De arbeidsvergelijkingen, behorende bij deze plaat belast met een 

gelijkmatig verdeelde belasting, zijn 

ff [kw-p]dxdy + 2/0lx + 2/qdy+4R 

verwaarloosbaar,en 

en met 
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kan men dan de momenten en dwarskrachten vinden 

Mx= ~lf jJ;cosif + C1cos~ + (1+~)CfOS~cos;f] 

D7r2[ b2c rry C 1r:x b 2 ,r :rr:x :rr:y] My= 
4

b2 "[2. 2 cos21 + µ 1cosui+(Ï2+µ,- 3coswcos21 

N. = Dh33rc2sin~+(1+l) c cosrcx sin1!.Y.] r s I r 21 /jl 3 2/J 2, 
De constanten [0 .••. [

3 
zijn met behulp van de randvoorwaarden te vinden. 

Voor de beschrijving van de vervormingen onder invloed van een puntlast 

wordt overgegaan op een beschrijving met poolcoördinaten. 

De gecombineerde plaatvergelijking voor een ronde plaat belast met 

een puntlast is in poolcoördinaten 

met r'==of S4=.fs_ en D 

In dit geval (axi-symmetrie) geldt verder V,,2W= ! dW 
p dp 

Wanneer de straal p van deze cirkel vormige plaat vervangen wordt 

door r = -f- waarbij L
0
:-yff;[ wordt de vergelijking 

:, Lo V2"2W 2,...,:z,., W plo4 
t vl - 2 'ö V$ l'Y + = 0 

Om deze vergelijking op te lossen wordt eerst de homogene vergelijking 

beschouwd v2v2w- 2r2 v2 w + w-o t t O !. -
Dit levert een twee-tal complexe wortels W1 en W2 , waarbij 

N = de verplaatsing van de plaat beschrijft 

Wz 
Er geldt 

= de verplaatsing van de ondergrond beschrijft 

WiftJ = B11a{l/ö.!) +B/f/NäsJ 

~fsJ =~oNä.sJ +8/{;f-lá.t) 
.!1l C2l 

Hierin z1Jn 81 .•. 84 constanten en zijn J0 H0 H0 Besselse en 

Hankelfuncties van de nul.de orde en de eerste en tweede soort. 

(zie appendix II). 

De alge~ene oplossing wordt nu gedef~nieerd als 

W=~+~+Wp 

waarbij ~ een particuliere oplossing is, zodat 
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fo(tJ :Re 11;,0r-m~, = H'otlf,flI'{)/H: (./ä~J 

9. r,J = lm ff_'l1(vll!) = Hol)fvrJ.t) ~,l;>f.m.{/ 
O!, 0 

21 

app. I 

De constanten C, ..... [4 zijn weer uit de randvoorwaarden te bepalen. 

Het gedrag van de functie voor de verplaatsingen buiten de rand van de 

plaat is te beschouwen m.b.v. een co~stijve plaat, belast met een 

puntlast. 
W,= Co 

~ = [,Jalap) + ½. K0 ( ap} 

waarbij «=Vlf 
en Io en K0 gemodificeerde 

Besselse functies ~ijn. 

Uit 
p=R - W2=Co 

1 p--+ co --v W2:0 
c, =0 

Op een zelfde manier wordt een oneindige plaat belast met een puntlast 

beschouwdo 

Uit 

De algemene uitdrukkingen voor de momenten en dwarskrachten zijn nu 



met 

j 

J 

~ 
1 

1 

1 j 

1 . 

11 (l) - u1(t)cos,- o1 (!)sin,, I 
11 (l)- u1 (!)sinf + •• (E)cc,s,, •.m- f,(!)cos,-.r, (!)>ir.,, 
l,(l) - f1 (1),lnf + g,(l)co,,; 

M1 (!)- u.(!)cos2,-v,(l)sin~. 1 
M,(!) - •• (f)sin 2f + u,(E)co, 2t, 
M,(l)- f,(E)cos 2,-.r,(t)sin 2,, 
M, U) • f, (t) sin 2, + g, (!) cos 2,; 

M,(U- l (u,(l)cos,-u,(!)sin'I'(, 

M,m-{1u.Cêlsint+ ••<•>cos,J. 

M1 (l) = T !f,C!)cos,-g,ee)sin 'PI, 

Äf,(l)- f (l,Cl)sinf + t,C!)cos,J; 

Q. m- u,(l)cos:l'f'-•,CU•in:l'f'.

1 
Q,m- u,(!)sin:lf + o,(!)cos:i,,, 
Q1 (l)- f1 (l)cos3t-11d!)sin:l'f', 
q,m- ,. (E)sin:l'f' + ,. (Ucos3t, 

1 
•-2•r10: 

app. I 

Deze methode is dus nogal 

bewerkelijk, hetgeen de 

geschiktheid voor ontwerp

situaties niet ten goede 

komt. 
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APPENDIX II 

Een korte beschrijving van enkele verschijningsvormen en het gebruik 

van Besselfuncties 
T.v.Karman en M.Biot :"Mathematical methods in Engineering" 

(New York 1940) p. 47-69. 

Bij het oplossen van lineaire differentiaalvergelijkingen van de 2e orde 

of hoger wordt vaak gebruik gemaakt van zg. Besselfuncties. 

Deze Besselfuncties zijn in feite oplossingen van de "differentiaal-

vergelijking van Bessel" : d
2 

· 1 d ( J' ~+-!!l.+t-E.. =0 
dx 2 x dx x 

Deze vergelijking heeft als oplossing een paar van Besselfuncties van de 

orde v. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Besselfuncties"van de eerste 

soort"(eindig voor x:0) en Besselfuncties "van de tweede soort". 

Voor v =0 (nulde orde) wordt de vergelijking dy 1 dy 
-+ - -+y=O 

Dit is de zg. basisvergelijking. dx2 xdx 

Als voor het oplossen hl.ervan een machtreeks gebruikt wordt (een oplos

sing die ook bij Timoshenko (zie lit.(2)) terug te vinden is) in de vorm 

y= ao+ a2 x2+ a3x3+ q.x"+ . ..•. 

geeft dit als oplossing 

Voor a0 = 1 wordt dan gevonden de Besselfunctie van de 1 8 soort en de Oeorde 
x2 x4 x& 

JofX)=1-2+P ~+ ..... 

Zo is 

bekend als de Besselfunctie van de 28 soort en de 08 orde.(Hierbij is 

y = de constante van Euler = 0,5772 •• ) 

1.0 

0.8 

0.6 
0.4 

0.2 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 
lO 

'\ 

I 

,Jo 

\"' 
I {o . .,,.. 

" ,,-\ \ / / \Î" / /"" z \ ~\ V6; 8 
r,. IO" i/11 / 14:i 

1\. 1/ __.. 

·7 
-The Beesel funr.tions o( S("ro order. 

kleine waarden van x 

grote waarden van x 

In de grafiek is te zien dat de 

Besselfuncties analogieën 

vertonen met zowel exponentiële 

als trigonometrische functies. 

Zo kan men benaderingen 

formuleren in de vorm : 

Jc:fxl 

cos(x-Ij-) 

V½11X 

Yc,(x/ 

sin(x-¾J 

V½11X 

56 



J 

J 

1 
! 

---1 
j 
' 

De oplossing van 

y = C1y1+C,y2 

app. II 

kan ook geformuleerd worden met behulp van 

Voor grote waarden van x wordt dan gevonden 
-Ïlt 

y2 =consf. }x-

De reële gonometrische beschrijvingen hiervan zijn·hierboven reeds 

gegeven. 

Soms worden ook combinaties van JJxJ en ~(x} gebruikt. Veel gebruikt zijn : 

H~'(x} =.la(xJ+iYo(x} Dit zijn ·de zg. Hankelfuncties van de nulde orde, of 

H~,Tx}=JJxJ-iYo(xJ ook wel Besselfuncties van de derde soort en Oe orde. 

Voor grote x : en ei(X-}4) C!l _ e-i<x-%> 
Ho (x J = V½nX Ho (X} - \fÏh nx 

In praktische gevallen wordt de basisvergelijking vaak: $+iff!+ko/=O 
Dit kan met k x = ~ omgeschreven worden naar : <tf.2 1 rJ.r.. 

df "' I dt + y = 0 

De algemene vergelijking heeft 

ofwel : <f1+ ~ddy +{ 1- fiJ y =O 
dt ~ ~ ~ 

dan de vorm: 

Voor k = i : ,12,., 1 l v2 ri+- -{1+~y=0 
dx-X'X X 

Dit leidt tot de zg. "gemodificeerde Besselfuncties". 

Zo is 

en is Kvfx) = !2 [ I (x)-I (x)] s,nvn --v v 

de gemodificeerde Besselfunctie van de 

1 8 soort en de orde v , 

de gemodificeerde Besselfunctie van de 
e 2 soort en de orde v • 

Als benadering voor grote waarden van x kunnen gehanteerd worden: 

1.0 

0.8 

KJz) 

0.6 
1 

02 

00 

1/ 50 

'•~ 

1 /1 t 
\ / :o: 61 

\ .. 

'Ko(xl I0 {x)j 

1\ X 
?IJ 

\ V 
1 "- b / 

~ 
IO 

::9-
1 0 

1 2 J 4 S.x 6 
-Modificd Beucl functions of aero ordt'r. 

Io( x)~ V2e:x KixJ:::::/lx e-x 

Deze gemodificeerde functies worden vaak 

gebruikt bij het formuleren van het 

probleem van de elastisch ondersteunde 

plaat. 
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APPENDIX III 

De theoretische afleiding van spanningen en vervormingen van plaat en 

ondergrond, uite;aande van enkele praktische toepassingen 

m.b.v. S.P.Timoshenko en S.Woinovsky-Krieger: "Theor:- of plates and 

shells" (Tokyo 1959) P• 259-281 

Door Tirnoshenko w9rdt 

gel:i,.jkmatig verdeelde 

plaatvergelijking: 

Gesteld wordt : 

een cirkelvormige plaat beschouwd, belast 

belasting q, en hij komt tot de volgende 

. (g_\ ! dVd\1d) = q-kw 
/lil z+z = 0 dfl rdr°A.iffi r dr D 

met een 

Er wordt getracht een oplossing te formuleren m.b.v. de machtreeks a0 x0
, 

dus 

waarbij blijkt : a 
n-4 

On =n2(n-2f 

Deze oplossing voldoet echter niet helemaal omdat ze convergeert voor 

x = O. Er wordt daaróm een logaritmische functie toegevoegd aan de 

oplossing. De algemene oplossing van de differentiaalvergelijking 

z = A..X1'x) +A)(/xJ +A:)(3'x) +~~(x) wordt dan : 

Hoewel dit een vrij omvangrijke formule is, is m.b.v. de randvoorwaarden 

een betrekkelijk eenvoudige uitdrukking te vinden. 

Voor een cirkelvormige plaat (straal a) met vrije randen, belast met 

een puntlast P, geldt dan : { á1w 1 dw) d(dw fdw\ 
dr2 +vrdr r=a= 0 en drdr+rdrLa=0 

alsook ua:rd0~=l + p =0 zodat A4 =s~/3 en A3= o, waarmee A1 en A2 
0 

eenvoudig te bepalen zijn (zie lit.(2)). 

In de algemene oplossing zijn zonder veel moeite de reeksen te herkennen 

die de Besselfuncties beschrijven. 
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Een oplossing m. b.v. Besselse functies voor t,.'t,.'z-z=O wordt door 

Timoshenko als volgt gegeven : {t,.' = d2 +1 tj_ t=xff) 
dt2 t dt 

z = B1'JJxVl)+BJJxiv;) +8.jÇ,(xv;)+B4'(JxiV:) 

Dit kan met behulp van IJxl/i!) = ber x :t bei x 

KJx Vil)= ker x ± keix 

geschreven worden als 

w=C, ber x + C2 bei x+ [ 4 ker x +C 3 keix 

De functies ber x, bei x, kei x, en ker x kunnen worden benaderd met 

kleine X rote X 

x4 '2xV2 
ber X 1 - 64 + ..... _e_ cos(t;, xVi- '% ) 

vvrx 2 

x2 x& ½x\/i 7r 

bei X 4- 2304 + .. ...... ~sin(½xvi-1/a) 
27lX 

x2 7r x2 -½x'V2 7l 

kei X -(4)/nx- 4 +(1+/n2-y)4 + V~X sinf1tzXV2 + 1/a) 

ker nx2 -l-t{\12 
X -In x+ ln2-y+ 16 + .. .... e , o/. Vvïx cos( ~x V2 + a) 

2 X 

Hierbij is y = de konstante van Euler = 0,5772 •• 
Met behulp van de randvoorwaarden kunnen de constanten bepaald worden. 

Zo is voor een er, grote plaat, belast met een puntlast c, = [ 2 =[4 = o 
Dus ; w = [ 3 kei x 

Door de belasting gelijk te stellen aan de totale dwarskracht wordt 

a = D çf ( ó1w + !d<M)= k,~(i-n: + ...... ) 
r /3 dx\dx2 x x 

gevonden 

hetgeen betekent : [
3 

= ~:J; 
De maximale zakking (in het midden, bij x = 0) wordt 

Algemeen kan nu voor de verschillende momenten gevonden worden: 

1° voor een puntlast Mr=l:~1+vJ{ln~1-p)-¼f1-v~ 

2° voor een ringlast 
Mr=Mt-= ¾[t1+v)/n ~ + 1] 

dit is het moment in het midden ( a=straal plaat C= straal ringlast 
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app. III 

Voor een rechthoekige plaat leidt Timoshenko de volgende uitdrukkingen 

af: 1° belasting= puntlast 
sin m;x sin n6r 

hierbij zijn[, en~ de coördinaten van de puntlast 

2° belasting= q-last co co . mnX . !1!!Y. 
..,_1sq ...- ~ sma sm b. 

- ,r2 L ~ [ r{m2 n2)2 J 
m=l,3,s .. n=ns. mn 7l'4...,\~ + a1- +k 

Dit resulteert voor een a, grote plaat belast met een puntlast in: 

a 1 

X 
b 

Vy 

W. =_EJ,2 
IIYJK 8K waarbij ),-4= ~ 

De maximum gronddruk is dan: B2 
Prrat =k "<mx = a 

De maximum spanning aan de onderkant van de 

plaat beschrijft Timoshenko m.b.v. de 

formules van Westergaard (zie lit.(6)) : 

urmax :0,275(1+vJt log%~: 
De verschillende gebruikte Besselse functies zijn in tabellenboeken 

op te zoeken. Daarnaast is bekend uit die literatuur m.b.t. Bessel-

functies : berx= Re(Jofxe;~4l] 

bei x = .. :-lm{J0(xei~J] 

ker x=- iRe[Yi/xei'¼J]- i lm[JJxei'¼J] 

kei x = ~ lm [ Yafxeï'r4 J] - ~e[JJxei'f'4J] 

Uitgaande van de uitdrukking: W=C, ber x + [ 2 bei x+ [ 4 ker x +C 3 kei x 

kan met behulp van het 

de formules van Vlasov 

bovenstaande een parallel 

(zie appendix I) : 

aangegeven worden met 

waarbij : 

W = CiuJ!) +C2vof[)+C/,,{[,I + Çg/r,J 

fö{[,l =Re /fol'Jf,[(Jû 

V0 (V = lm J0 fvö.tl 

Daarbij is fi}xJ= lofx)+i '(,(x) 

#'x)= JJxJ- i YJx) 

g
0

fr,J = lm l.f
0
'/J(l/ä.t) 

(zie appendix II) 

zodat duidelijk wordt dat aan beide oplossingen dezelfde Besselfuncties 

te grondslag liggen. 
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APPENDIX A 1 1-'- 0 b:J > N (1) 1-'• (1) ~ "'d 

(l) • • • ..,. 'i (1) "'d 
(1) Ol 'i (1) (1) 

~ Het gebruik van de Shell handleiding 1963 voor het ontwerpen van flexibele 

1 

< "'d n tr.l 0 1:$ 1:$ 1-' 
0 n ~ ;:I:I 0 t:l' SI> O" (1) t:l 

wegconstructies. 0 :,:,. 

~ 
0 1-'• 0 H 

'i 1 1 ~ 1-' :!; ~ <I ~ a s 1-' 0 ::a 0 
(T (1) <D 1 1-' <D 'i 0 H 

Vier Nlan1rlJk• punten spelen bll het ontw•rp een rol. 0 (T (T s 1-'- t:1 p. 'i < (l) ::T' ~ (l) (T p. (i) O" 
Punt 1 D• ontwerpberekeningen zijn gebaseerd op de dynamische elasticiteitsmodulus van 

"d 0 0 (T • (l) ~ Cl) 
SI> p. p. p" - (1) 

DE EIGENSCHA,P•EN YAN de grond. Het direct meten hlerYan Is niet eenYoudlg, maar deze kan bij benadering Ol Cl) Cl) 0 '° 0 <D 1-' 
DE ONDERGROND worden Yerkregen uit de resultaten Yan ,ebruikeliJke proeYen zoals de CBR of plaat- o' p. ......, ~ ~ p,. 

druk proeYen. Sl> Cl) ......, ct- ~ Cl) 
Sl> :!; (1) ~ Grafiek 1 geeft herleidlngsfactoren waaruit de dynamische modulus Yan de grond (E) 'i > <D 1-' 

kan worden afgeleid. Voor de praktijk kan worden aangenomen dat E gelijk Is aan ~ 0 'i (1) < 
100 CBR kg/cm1. 

Cl) t:l' "d SI> 
1-'• (T El 0 :::, 

Punt 2 M•n schat het totale aantal asbelastlng•n per Yerkeersstrook gedurende de beoogde p. Cl) Cl) :::s 
Ol 'i c-t- ct- 0 Vl!llKHllSINT!NSIT!IT EN levensduur Yan de weg. alsmede de rrequentleYerdellng Yan de Yerschlllende groepen 0 (1) t:l' =:! :::s Yl!RK El!RSLASTEN asbelastlngen. Voor wegen met meer dan één strook behoeft slechts de strook die het < (l) 0 (1) (T 

grootste aantal zware asbelastlngen te Yerwerken krijgt, In beschouwing te worden (1) t:::i p. "1 =:! 
genomen. 'i < <D "d (1) 

:!; 0 t:1 ()q "i 
(l) 1-' 'i 

Lichte Yoertulgen, zoals personenwagens en bestelwagens, dragen nauwelijks bij tot ~- ()q ~ Sll El 
het bezwijken van een wegconstructle, en hun a.:antal kan dan ook praktisch worden (l) f-J· H) (l) 

verwaarloosd; daarentegen kan een betrekkelijk klein aantal zware as belastingen reeds t:!I t:f c+ 1-'• c-t-
(Jq Ol (l) l:î' 

zeer belangrijk zijn ten aanzien van de levensduur van de constructie. Voor het ont• (l) p. ~ 0 
werp wordt In deze handleiding het gemengde verkeer uitgedrukt als een equivalent ::s ~ (l) (l) p. 
aantal asbelastlngen (N) van 10 ton (10.000 kg). Deze waarde komt overeen met de In 0 ;;, (t) 

vele landen wettelijk Yoorgeschreven limiet. De keuze Is evenwel geheel willekeurig 
"d s ::,! 1::1 

SI> Cl) Cl) (t) 
en heeft g••n enkel• lnvlo•d op het g•brulk van d• grafieken or d• daaruit verkregen 'i ~ (Jq t:t < 
resultaten. • (t) 0 

SI> l:j < 0 
Punt 3 Als de modulus (E) v•n de grond en het ontwerpgetal (N) zijn bepaald. kan uit de I\J SI> 0 'i 
IEl'ALING VAN DE DIKTI! bijbehorende ontwerpgr;ifiek een ontwerpkromme worden gekozen. • :;.s O" 0 
DER W!GCONSTRUCTII! I\J 0 'i < • i:l, p O" (t) 

Er zijn twee alternatieve series grafieken. Cl) ::,! (t) 'i 
(l) p' 

Serie 1. •o (Jq 1-' S).) 

Elk der grafieken 4 t/m 8 os gebaseerd op een bepaalde waarde van de E modulus. 
'i Cl) p. 'i 
p. Oq p p. 

In deze grafieken behoren de verschillende ontwerpkromm•n elk bij een bepaalde (D Cl) 1-'· 1-'· 
waarde van N. < (T 1::1 

-- (l) ~ 
1::1 <D Cl) 

Seri• ll. • 'i ~ 
Elk der grafi,ken 9 t/m 11 Is gebaseerd op een b~paalde wurde van het ontwerp• ~ 
geul N. In deze ,rafiek•n behoren de verschlll•nde ontwerpkromm.en •Ik bij een be- 1-'· r::: 

:;:1 1-'· 
paalde waard• van E. (Jq (T 

Cl) 

Beide series kunnen worden gebruikt afhankelijk van hetgeen op d~t moment het :;:$ p. 
meest voor de hand ligt. Serie Il kan bijvoorbeeld de voorkeur genieten als er over de (1) 

< 1,ngte van het ontworp•n wegcracé een aanzi,nlljke Yarlatie is In d• grondeigenschap• s» 
pen (E), of voor het Yergelijk•n van ontwerpen van wegen op grondsoorten mee ver- ~ 
schillende eigenschappen. 

°' 
De coord1naten van elk punt op de kromme geven een geschikte constructiedlkte van 

1-' het wegdek. De v•rtlcale as geert de geum,nlljke dikte van dichte asfalt dek- •n run-
d~r1ngslagen, en de horizontale as geeft de gezamenlijke dikte Yan de lagen van niet• 

gebonden materiaal (de pak- en spre,dlagen). 
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Punt 4 Ofschoon de vervormingen van het wegdek In grote mate worden bepaald door de 
eigenschappen van de ondergrond, tal het niet door bitumen gebonden granulaire 
moteroaal in de fundering geschikt moeten tijn om een voldoend hoge E modulus te 
ontwikkelen, alsmede weerstand tegen plaatselijke afschuiving. Ten einde hierin enige 
aanwiJ<1ng te geven, tonen de stippellijnen in de ontwerpgrafieken de 1ewenste 
minimum CBR-waarde die voor het niet-gebonden materiaal in elke funderlngslaag is 
vermt. Het gebruik van dete lijnen wordt toegelicht In voorbeeld 1. 

KWALIT!ITS!ISEN 
IIETIIEFFENDE 
MATERIALEN VOOII 1'AK• 
EN/OF SPREIDLACEN 

O'\ 
N 

Samenvattend tien •wij dus 4 fasen in de ontwerpprocedure. 

Punt 1 Het bepalen van de eigenschappen van de ondergrond (graftek 1) 

Punt 2 Het bepalen van de Belastlngverdelingsfactor (B). (graflek 2) 

Het bepalen van het Ontwerpgetal N. . . . . . . . (grafiek 3) 

Punt 3 Het bepalen van de een aantlen van draagkracht gelijk• 

waardige constructies . . . . . . . . . . . . . . (ontwerpgrafleken) 

Punt 4 Het bepalen der kwaliteitseisen voor i,anulaire mate• 

roalen voor de pak- en/of spreidlagen . . . . . . . (ontwerpgrafleken) 

VOORBEELD 

Er moet een weg worden 33ngelegd op een ondergrond met een CBR-waarde gelijk aan 

5. Men verw3cht dat ~e verkeersintensiteit op de riJStrook met het zwaarste en lang
t>amste verkeer 15.000 asbelastlngen per dag ui bedragen; de levensduur van de weg 
moet worden gesteld op 20 jaar. 

De ve"wachtc :ubel:ntingverdeling op deze strook is: 

lichter dan 3.500 kg 
3.500 - 7.000 kg 

7.000 - 9.000 kg . 
9.000 - 11.000 kg . 
zwaarder dan 11.000 kg 

75% 
20% 

4% 
1% 
0% 

100% 

l'unt I De modulus (E) van de ondergrond wordt verkregen met behulp van grafiek 1 die 

aangeeft dat voor een CBR-waarde gelijk aan 5, E gelijk is aan 500 kg/cm1• · 

l'unt l De Belastingverdelingsfactor (B) wordt verkregen uit graftek 2 door het optellen van 

de waarden op de horizontale as voor elke asbelastingscategorîe. 

·-·----··-···----- ll. IIIIIUl..lll 
,, .... llLIJ L_ L__;__ 

Asbelastingsgroep Percentage Bijdrage tot de 8 
kg 

lichter dan 3.500 75 0,4 
3.500 - 7.000 20 1,8 
7.000 - 9.000 " 1,6 
9.000 - 11.000 1 0,9 
zwaarder dan 11.000 0 0,0 

Totaal 4,7 

Het ontwerpcetal van een equivalente 10 tons asbelastln& (N) wordt verkregen uit 

grafiek 3 (zie inzet). Voor dit voorbeeld Is N • S x. 101
• _ • _ 

l'unc l In grafiek S met E • 500 kg/cm' levert de kromme voor N • 5 x 10' (w~lke is ver

kregen na logaritmische interpolatie als aangegeven on figuur )) de volgende alter• 
natieve oplossingen. 

GcumcnhJke dikte van Gezamenlij~c dikte v:tn 
Conscrucl1c dichte bitumineuze 13gcn pak• en sprc,dlagen Totale dikte 

cm cm cm 

1 30 - 30 
2 28 10 38 
l 25 18 4l 
4 20 30 50 
5 14 43 57 

flpur J MODULUS VAN DE ONDERGROND E • 500 ks/cml (CBR waarde S) 

_,.....": 

--·-·-·-· ~:=:-=== 

1W!~ ;~r .... ~ ... ,4 ·---~ 
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P'unt 4 Neem als voorbeeld constructie nr. S uit de v,>rlge tabel. Uit figuur 3 zijn dan de mini
mum kwaliteitseisen voor de pak- of spreid lagen af te lezen. 
Van d~ snijpunten van d• ontwerpkromme N • 5 x 10• met de stroeplljnen die de 
materio,le,genschappen van de pak- of spreidlaag weergeven, worden verticaal lijnen 
getrokk-en naar de hor1zontale as van de grafiek. De snijpunten met de horizontale 
as geven de laagdlktes aan van een materiaal met een bepaalde CBR-waarde. Deze 
laagdikte Is maxi maal voor de pak- of spreid laag mee een lage CBR-waarde en mini mul 
voor de pak- of spreid laag met een hogere CBR-waarde, 

Gesloten bitumineuze deklaag . . . . . . . . . 

Bitumineuze funderlngslaag (met hoge stabiliteit) 

Gezamenlijke dikte van bitumineuze lagen . 

Pak- of spreid laag met mln. CBR-waarde 80 

Pak- of spreiding met mln. CBR-waarde '40 

Pak- of spreiding met mln. CBR-waarde 20 

Gezamenlijke dikte van pak• en/of spreidlagen 

Totale dikte wegconstructle ....... , 

'4cm 

10 cm 

1S cm 

10 cm 

18 cm 

Opm.1: 
Opm. 2: 

1-4 cm of dikker volgens de grafiek. 
21 cm of minder volgens de grafiek. 

1-4 cm 

(zie opm. 1) 

(zie opm. 2) 

-43 cm -
S7 cm 

Wordt als alternatief een typisch bitumineuze constructie (constructie 2) overwogen 
dan kan deze als volgt zijn opgebouwd. 

Gesloten bitumineuze deklaag 

Bitumineuze funderlngslaag 

Gezamenlijke dikte van bitumineuze lagen 

Pak- of spreidlaag met mln. CBR-waarde 20 

Totale dikte wegconstructie 

10 cm 

18 cm 

28 cm 

10 cm 

38 cm 

Bij vergelijking van deze twee ontwerpen wordt 33 cm (-13-10) pak- of spreldlug In 
constructie S vervangen door een 1-4 cm (28-1-4) dikke bltumineuxe funderingsiaag in 

constructie 2. 
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GLOBALE BEPALING VAN DE DYNAMISCHE ELASTICITEITS
MODULUS VAN DE ONDERGROND (E) 

Ontwerp ,,., .... "'· 
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BEREKENING VAN DE BELASTINGVERDELINGSFACTOR {B) Grafiek l 

O'\ 
..;:.-

~6 van de 
totale asbelastingen 

% van de 
totale asbelastingen 
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Opm.: Lijnen voor specifieke asbelastingen af andere asbelastingsgraepen 
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APPENDIX B 

Het gebruik van de CBR-ontwerpgrafiek van het TRRL. 
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ONTWERPCUI\V! VOOR 

1011-------,1--+--+-+--+-1 +-1 -+-1 --il VER<EERSKLASSE E 11 ! 1 1 1 j 

Gegeven: Weg met verkeersklasse E 

Ondergrond klei CBR= 3% 

Materialen: zand A: CBR= 10% 

zand B: CBR= 20% 

Steenfundering CBR= 60% 

[ 

Wil het dz,aagvermogen van de ondergrond niet worden overschreden, dan moet 

de constructie minimaal o,57 m dik zijn. Evenzo moet boven zand A minimaal 

0,28 m materiaal met hogere CBR-waarde worden aangebracht. 

Daar de steenfundering een CBR-waarde heeft van 60%, wordt de asfaltlaag 

0,10 m dik. Zo ontstaat het ontwerp II. In ontwerp I is zan~ A vervangen door 

zand B. Bij vergelijking van I en II ziet men dat door toepassing van een 

draagkrachtiger zand B de dikte van de steenfundering sterk kan worden gere

duceerd (kostenaspekt). 

L _J ILU L_ --L-.. ~ 

APPENDIX C 

Het dimensioneren van ongewapende betonverhardingen volgens de PCA-methode. 

1. karakteriseer de verkeersbelasting. De voertuigen, welke de weg zullen gaan 

belasten, worden daartoe ingedeeld naar aslastgrootte. 

- vul in: kolom 1 van tabel 1 de aslastgrootte in kips (= 453.6 N) 

- de Laad Safety Factors (LSF) dienen als veiligheid in de berekening te 

worden meegevoerd (zie tabel 2); 

vul in: kolom 2 van tabel 1: aslastgrootte x LSF. In dit voorbeeld is 

LSF = l,2 
• vul in: het verwacht aantal aslastherhalingen (kolom 6 van tabel l) 

2. Kies een dikte voor de betonplaat, afgerond op 0,5 inch(= 0,0125 m); in 

dit voorbeeld is gekozen: plaatdikte = 8 inch. 

Bepaal eo k-waarde van de ondergrond/fundering; hier gekozen: k = 100 

3, Bepaal voor de betonsoort, welke in de verharding wordt toegepast, de re

latie spanningsniveau - toelaatbaar aantal belastingsherhalingen. 

In.dit voorgeeld is deze relatie weergegeven in tabel 3, 

4, Bepaal middels de figuren 4 en 5 de optredende spanning in de betonplaat 

als gevolg van de (aslast x LSF) voor enkele-assen resp. tandem-assen en 

plaats dit in kolom 3 van tabel 1, 
5, Bereken het quotiënt van optredende spanning en eenmalig toelaatbare 

trekspanning (stress ratio) en plaats dit in kolom~ (tabel 1), 

6, Bepaal m.b.v. tabel 3 de bij de waarden uit kolom-4 behorende toelaatbare 

aslastherhalingen en vul deze in kolom Sin (tabel 1), 

7. Plaats in kolom 6 (tabel 1) het verwachte aantal aslasten per aslast

categorie, 
8. Bereken in kolom 7 de in de verharding gepompte energie per aslast volgens 

Miner: het verwachte aantal aslasten (in kolom 6) gedeeld door het toe

gestane aantal aslastherhalingen (in kolom 5) in procenten. 

9. Bereken het totaal voor kolom 7; deze som dient kleiner te ziJn dan 125 \. 

Is de som groter dan 125 %, dan met een grotere plaatdikte de berekening 

herhalen. 
10, Bereken alternatieve verhardingsconstructies teneinde een zo optimaal 

mogelijke verharding te kunnen toepassen, Sl> 
'd 
'd 
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CALCULATION OF CONCRETE PAVEMENT THICl<NESS 

(Use with Case I Single & Tandem Axle Design Charts) 

Project:· Design Bemelen-'t Rooth 

Type: Rural Interstate-Rolling Terrain No. of Lanes_!L 

Subgrad1k:-lQ.Q.._pci., Subbase**, 4-in, Granular Untreated Subgrade 

Combined k:....l.J.!L_pci., Load Safety Factor:--1.,.2_(L.S.F.) 

l 2 3 4 5 6 7 
Axle Axle Stress Stress Allowable Expected Fa.tigue 

L 

Loads Loads Ratios Repetition• Repetitions Resistance 
*** X/2 Used 

L.S.F. 

kips kips psi No. No. percent 

* Trial depth: 9.0 in, M,R, 650 psi k: 130 pci 

30 

28 

25 

24 

22 

54 

52 

A 

** 
*** 

50 

48 

46 

44 

li2 

40 

SINGLE AXLES 

36.0 340 • 52 300,000 3100 

33,6 325 .50 Unlimited 3100 

3l.2 <.50 " 6200 

28,8 " " 163,200 

26,4 " " 639,740 

TANDEM AXLES 

64.8 382 .59 42,000 3100 

62.4 368 .57 75,000 3100 

60.0 358 , 55 130,000 30,360 

57 .6 348 ,54 180,000 30,360 

55.2 333 ,51 400,000 48,140 

5l.8 318 <.50 Unlimited 150,470 

50,4 " " 171,360 

48.0 " " 248,060 

Total = 64 

M,R, Modulus of Rupture for 3rd pt, loading. 

l 

0 

0 

0 

0 

7 

4 

23 

17 

12 

0 

0 

0 

Cement-treated subbases result in greatly increased combiued k values 
Total fatigue resistance used should not exceed about 125 percent. 

Tabel l, Ontwerpberekening volgens de PCA-methode voor geval I. 

__ __JL ______ _ 

l .... lllJJ L_ u__, 

i 

L,S,F. Verkeerstype 

l.O Gering volume aan vrachtverkeer 

l.l Gemiddeld aanbod aan vrachtverkeer 

1.2 Nagenoeg ononderbroken verkeersstroom met een groot 

percentage vrachtverkeer 

Tabel 2, • . Load Safety Factors naar wegklassificatie. 

* Stress Allowable Stress Allowable 

·ratio repetition ratio repetition 

** 0,51 400,000 0,69 2,500 

0.52 300,000 0.70 2,000 

0,53 240,000 0.11 l,500 

0,54 180,000 0,72 1,100 

0.55 130,000 0,73 850 

0.56 100,000 o.74 650 

0.57 75,ÓOO o. 75 490 

0,58 57,000 o.76 360 

0.59 42,000 0,77 270 

0.60 32 ,ooo 0,78 210 

0,61 24,000 0.79 160 

0,62 18,000 0.80 120 

0,63 14,000 0,81 90 

0,64 11,000 0.82 70 

0.65 8,000 0,83 50 

0.66 6,000 o.84 40 

0.67 4,500 o.85 30 

0.68 3,500 

* Load stress divided by lPOdulus of rupture, 

** Unlimited repetitions for stress ratios of o.50 or less. 

Tabel 3, Stress Ratio and Allowable Load Repetitiona, 
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Single-oxle lood, kip1 

Figuur q, .. PCA-ontwerpgrafiek voor een "nassige last voor geval I, geba

seerd op invloedskaart no. 6 van Pickett en Ray. 

Voorbeeld: enkele aslast 26 kips; k = 100; plaatdikte 8"; 
spanning: 325 psi, 
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Figuur S, • PCA-ontwerpgrafiek voor een last met tandemassen voor geval 

I, gebaseerd op invloedskaart no. 6 van Pickett en Ray. 

Voorbeeld: tandem-aslast ~O kips; k = 100; betonplaatdikte 

B"; spanning: 325 psi. 

I 

!l,l 
't:I 
't:I 
• 
H 
< 



J 

0 

1 
-! 

~ 

ii 
::! 

APPENDIX V 

Voorbeeld van een classificat'ietabel 

van grond 

1. class.tabel volgens USCS 
(zie lit.(10)) 

2. eenvoudige tabel voor ontwerp

situaties (zie lit.(2)) 
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(2) Ta1.11 V .&LCD or TID MoouLua or 8t111o&&Dm 

Modulus 1• 1n lb/sq lnJln. 
IÓO 1 150 1 1 1 l2óo 2$0 1 <M 1 18 )o 

General 1011 ratino 01 auborode, subbose or bost 

V.-., poor ald>vode f ,ut~~de j Fair to QOOd suborade Excellent Good subbose Good Best 
subqrode base base 

P-!"oorf,fNdtcl 1 1 
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, __ 
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APPENDIX VI 

Enkele-rekenvoorbeelden van de beschreven dimensioneringsmethoden 

Bij de volgende rekenvoorbeelden wordt uitgegaan van 

1" de belasting 

In. de beschouwde opslagloods zijn pallets opgeslagen, max. 8 op 

elkaar, waarbij het gewicht van eem pallet ca. 1,5 ton bedraagt. 

De afmetingen van een pallet zijn 1,20 x 1,20 m2
• Dit betekent 

voor· een gelijkmatig verdeelde belasting maximaal: 

8 ~,~~~ = 83,33 ~ 85 kN/m
2 

Inclusief beton.vloer en 

stellages wordt nu gesteld: qmax = 100 kN/m2 

Als maatgevende puntlast wordt beschouwd : een heftruc op 1 punt: : 

eigen gewicht heftruc +pallet= 2,5 t +1,5 t = 4,0 t P= 40 kN. 

In. extreem geval (bijv. opslag van beton of staalelementen) 

waarbij een loo.pkraan wordt toegepast, kan deze puntlast oplopen 

tot. ca. 400 kN (e.g kraan l0t + element 30 t) 

De puntlast is verdeeld over een oppervlak van 10 x 10 cm2 

(cirkel: r = 56 mm; ellips: a= 46 mm,b= 69 mm) 
2~ de ondergrond 

Er wordt eén be,ddingskonstante 

= 15 N/1000 mm3 = 0,015 N/mm3 

E = f ,r(l-11 ).r.k = 8,5 N/mm
2 

3. de betonplaat 

aangehouden van k = 1,5 kg/cm3 = 

(ca. 50 lb/in3 ) 

( V = 0,2 r = 375 mm) 

= 180 mm. In. eerste instantie wordt uitgegaan van 

(B 22,5 ; E = 2,8.104 N/mm
2 ;JI = 0,2) 

een dikte ht 

Eh3 
D = 12(1-;,-z.) 

10 
= 1,417.10 

2 Nmm /mm 

De afmetingen van de plaat bedragen 20 x 20 m2 Dit is voor een 

cirkel met R = 11,286 m dezelfde oppervlakte. 

Berekend wordt nu (voo.r zover mogelijk met de desbetreffende methode) 

a. het maximum momen.t en daarmee de maximum spanning 

b. de maximale zetting 

Achtereenvolgens komen aan de orde 

1. methode volgens Timoshenko 

2. ' , ,. , Westergaard 

3. , , , , Burmister 

4. , , , ,. SHELL 

5. , , ' , CBR 

6 •. , , , , PCA 
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app. VI 
Voo:rbeeld 1 

Met de uitdrukking w=C1berx+Czbeix+C4kerx+C3keix wordt de zakking van 

een plaat gegeven •. Voor- een onein~ig grote plaat 
-Pl 

is c1 = 92 = c4 = O en c3 = 2 11D zodat wmax 

belas~ met een puntlast 
Pl 

= 80 (x = O, kei X=-¼?n 

Met D = 1"417 •. 1010 !fmm
2

/mm enk= 0,015 N/mm3 
\ LJr-:_----:ï 2 

1 = v D/k = 9,86.-10 mm en r- = 56 mm = c 
5 . 5 4~10 .9,72.10 _ 3 43 

wmax = 10 - ' mm 
8"1,417 • .10 

en 

= r 'iT (l+V) (ln:
2

~ -3) .:.t(l-V) 

zodat 

wordt 

= 1,01.105 Nmm/mm 

Voor- v-_ ~ 18. N/mm
2 

max --1> h = 220 mm 2 
cr;ax = 17,23 N/mm 

lo 
D= 2,58.10 Nmm ; l = 1,14.103 mm : M max 

5 = 1,39.10 Nmm/mm ~ Z=2,51 mm 

Wanneer de dikte v/d verharding gehalveerd wordt: 

h_ -1.> fh D -f> 0,125 D 1-o 0,59 1 12 -t>0,35 12 ; 

w ---f> 2, 78 w M-t> 0,85 M de zetting neemt dus aanzienlijk toe 
_) 

Wanneer de belasting over een iets groter oppervlak verspreid wordt: 

c --f> 2c "; M.P 0,8 M dit heeft op w geen invloed 

Wanneen·de k verdubbeld wordt 

k ·-c>2k ; 1 -t> o,84 1 w-r>O, 71 w de zetting neemt iets af 

Op enige afstand van de plaats van belasting krijgt M een kleine r 
negatieve waarde 

Voo:rbeeld 2 

M p 

Met behulp van de formules 

,.. ... -Mr 

Oo½vifr-+--::::ï:=;;;~~::==!:--1 !, 4 5 6 x=xo 

0.0 h-1-------,',,r 

0.1 11=0.3 

70 



j 
\ 

1 

~ 

i ! 1 

l 
i 

1-----i 
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wordt gevonden: 

5 4 6 
V: = 3.4.10 fci+o, 2 ) ln 2,8.10 .5,83.106 + 2 co,8) 

r 8-,rlB02 [ 0,015" 10,93 •. 10 ~1 115 = 24,92 N/mm2 

} = 4.10
5 [l- 2116+u.761 

5 
ln 2,8.104 .5,83 •. 106 

·0,015"10,93"106 
19573 

8 • .0,015.,9, 72.105 16 ïT 9, 72.10 

-4 -4) = 3,43 (l-1,41.10 .13,81 - 4,0"10 = 3,42 mm 

Wanneer k verdubbeld wordt : k -t> 2k : tr;:-1> 0,95 CJ; 
z ~t z 

de samendrukbaarheid van de grond wordt kleiner, daarmee ook de 

zettïng, terwijl tevens een kleine ontlasting van de buiging van 

de plaat wordt bereikt. 

Wanneer h gehalv.eerd wordt D --P l /8 D 

\rr-0 0,85 v;. 
z -t> 2,87 z 

1 -t>0,59 1 

de st~jfheid van de plaat wordt kleiner en daarmee de spreiding 

van de belasting zodat de zetting (aanzienlijk) toeneemt 

Wanneer a en. b vergroot worden : a, b -t> 2 a, b 

a, b -1:, 5 a,b : 

v -t> vO 8 v 
r ' r 
z -t> z 

Yr --e. 0,53 rr;_. 
z -t> 0,95 z 

de spreiding van de belasting heeft het meeste invloed op 

de spanning in de plaat. 

Voor O" ~ 18 N/mm2 wordt h max h = 220 mm. 

Voorbeeld ,3 

Er wordt in dit voorbeeld gebruik gemaakt van een drielagen systeem 

i.v.m. het grot.e verschil in E-modulus tussen beton 
4 2 Ebt = 2,8 • .10 N/mm eon . 2 

Eondergrond = 8 , 5 N/mm 

(B 22,5) ~=dikte 

(k = 1,5 kg/cm3 ) 

en ondergrond. 

Voa;r de tussenlaag wordt aangenomen : Everbetering = 50 N/mm
2

, dikte h2 
Deze tussenlaag is te beschouwen als een grondverbetring, waarbij de 

waarde E = 50 te vergelijken is met een zand/grind samenstelling. 

De belasting is op 400 kN gesteld op een oppervlak 10 x 10 cm2 , d.i. 

een cirkel met straal 56 mm dus p = 40 N/mrn2 

1. Als zowel h1 = h2 = 18cm is h = 3,2 r 

Met grafiek no. 4 uit par. 2.1.3 wordt gevmnden 

E3/E .. 8,5;50 1 
= ~ /6 -◊ F = 0,32 2 w 

E2/E = 50 /28000::; 1 /600 -Pfw 1 = 0,045 
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De zakking is nu w = 1,18~ .Fw.rw = 1,184~;;6 
.0,32.0,045 = 

= 4,47 mm 

2'. Bij. w = 10 mm en h
2
· 

max · 

8 
~ . 

w = 1,1 E F f 
3 

w w 
met E2/E1 = 1/600 en fw 

dus hl= 1,3.56 = 72,8 

Voorbeeld 4 

= 18 cm kan ook h1 bepaald. worden 

f - 10.8,5 - 0 100 
w - 1,18.40.56.0,32-- ' 

= 0,10 geeft grafiek no. 4 h1 = 1,3 r 

mm. 

Er dienen in dit voorbeeld een. aantal zaken geschat te wmrden: 

1. asbelasting. In de loods wordt het verkeer (NB. deze methode is 

gebaseerd op verkeersbewegingen) bepaald door heftrucs, en een 

enkele keer door een vrachtwagen. De heftrucs hebben een aslast 

van ca. 2t (< 3,5 t), de vrachtwagens een aslast van ca. 7 t • 

Grofweg wordt de verdeling heftruc/vrachtwagen gesteld 80%/2CY%. 

D:it beteken.t dat m.b.v. grafiek 2 kan worden bepaald: 

B = 0,4 ( 80% <3,5t) + 1,8 (20"/4.::7t) = 2,2 

2 •. aantal aslasten" Dit zal sterk afhangen van het aantal heftrucs dat 

aanwezig is. In dit geval wordt gesteld: 1000 aslasten per dag 

(ca. 2 per minuut, bijv. 8-10 heftrucs) 

3" levensduur van de vloer. Dit zal weer sterk afhangen van de flexi

biliteit van het bedrijf. Gesteld is 20 jaren. 

4. Egrond: Volgens grafiek I kan voor matige ondergrond E = 500 kg/cm 

aangehouden worden. 

Met behulp van grafiek 3 kan nu bepaalf worden: N = 1,5.105 

(a = 2,2, b = 1000-t>c = 20,d= 20 -P e = 1,5.105) Dit betekent 

vloerdikte spreidlaagdikte totale dikte 

18 cm 0 18 cm 

14 cm 19 cm 33 cm 

10 cm 28 cm 38 cm 

Men dient er rekening mee tehouderu dat deze methode uitgaat van 

een bitumineuze vloer •. Voor betonvloeren kunnen deze waarden daarom 

slechts indicrotief zijn. 

Voorbeeld 5 

2 

B:iLj deze methode wordt uitgegaan van een aantal verkeerslasten (A t/m G) 

Voor het verkeer in opslagloodsen is het bepalen van deze klasse vrij 

arbitrair~ In dit geval is gekozen voor klasse D, hetgeen tamelijk 

druk verkeer betekent. 

Bij een ondergrond CBR+ 5 wordt als minimale totale dikte gevonden 

dt = 38 cm. Wanneer op de ondergrond een Erondverbetering wordt 
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aangebracht (bijv zand/grinid CBR= 20) kan bepaald worden dat deze 

verbetering een dikte van dv = 20 cm moet hebben •. 

De dikte van de verharding is dan db = dt-dv = 18 cm 
Ook hier is weer sprake van een flexibele verharding. 

Voo,rbeeld 6 

Deze methode maakt gebruik van een LSF (load safety factor) die echter 

volgens tabel 2 voor gering vrachtverkeer (zoals in opslagloodsen) 

geen verschil maakt: LSF = 1,0 •. 

De asbelasti.ng bedraagt 2t = 41+ kips ( tandemasgrafiek) 

De ondergrond wordt gesteld op 50 lb/in.3 (1,5 kg/cm3 ) 
Met een belastingherhaling van 1000 (zie ook Shell-methode) geeft dit 

een stress-ratio van 0,72 (tabel 3) Dit betekent dat de toelaatbare 

spanning is 0,72.650 = 470 lb/in2 (650 lb/1-n2 
·;.t:. 4,5 N/mm

2 is de max 

toelaatbare breuktrekspanning) Dit.geeft met de tandemàsgrafiek: 

d = 7 - 7,5 in d = 190 mm. 
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