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"Everything new has its opponent. Yet just as the mud throwing at horseless 

carriages did not stop the development of the car industry, progress in 

building will proceed in spite of all opposition". 

"Industrlallsed Bulldlng" 1964, R.K.E. Diamant, Ksc. 



~ VOORWOORD 

Het laatste onderdeel van mijn studie voor bouwkundig ingenieur aan de 

Technische Universiteit in Eindhoven is het afstudeerproject. Hierin heb ik 

een bouwsysteem ontwikkeld voor een parkeerdek/perronoverkapping dat is 

uitgewerkt bij de vakgroep Konstruktief Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde. 

Het afstudeerproject resulteert in een afstudeerverslag vergezeld van 

tekeningen en een maquette. Het afstudeerverslag bestaat uit twee delen: 

Deel A. Het ontwerp van het bouwsysteem. 

Deel B. De konstruktieve uitwerking van het bouwsysteem en een 

toepassing hiervan in Eindhoven. 

Graag wil ik van deze plaats mijn afstudeer-begeleidingscommissie - prof ir 

J.W.B. Stark, ir F. van Pelt en ir A.P. Thijssen arch HBO - bedanken voor hun 

kundige begeleiding en de wijze waarop zij het geheel in goede banen hebben 

geleid. Verder zijn er natuurlijk nog al die andere mensen, die op welke wijze 

dan ook hieraan hebben bijgedragen. Waarvoor mijn welgemeende dank. 

Wal ter Hoff. 
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~ SAMENVATTING 

Inspelend op de parkeerproblemen van elke grote en middelgrote stad is een 

bouwsysteem ontwikkeld met behulp waarvan boven het spoor c.q. station kan 

worden geparkeerd. 

Het bouwsysteem is opgedeeld in twee deel-systemen, namelijk: 

het plaatsingssysteem en het indelingssysteem. De flexibiliteit van het 

plaatsingssysteem zorgt ervoor dat het bouwsysteem in elke situatie kan worden 

neergezet. De flexibiliteit van het indelingssysteem heeft betrekking op de 

eisen die per situatie kunnen verschillen, zoals; het aantal parkeerplaatsen, 

de plaats en grootte van de lichtstroken in het parkeerdek, de 

verschijningsvorm en de plaats en manier van verticaal transport. Om dit te 

realiseren wordt het indelingssysteem opgebouwd uit één standaard eenheid, het 

moduul, waarop zestien auto's kunnen worden geparkeerd. De konstruktie van 

het moduul bestaat uit gestandaardiseerde konstruktie-elementen die ook 

demontabel zijn, zodat veranderingen in de eisen later kunnen worden aangepast 

door het indelingssysteem. 

De 11 flexibiliteit" van het bouwsysteem wordt aangetoond door in drie 

willekeurig gekozen situaties - Breda, Eindhoven en Tilburg - drie varianten 

te bepalen met ieder telkens andere eisen. Om te laten zien hoe het 

bouwsysteem kan functioneren wordt het toegepast in Eindhoven. Hierbij wordt 

tevens aandacht besteed aan de vormgeving van het parkeerdek. 
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krantenartikel 1. (Bron: Eindhovends Dagblad). 

Figuur 1. 1. Het autobezit in Nederland over de laatste twintig jaar. (Bron: CBS) 
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~ HOOFDSTUK 1 DE INLEIDING .• 

Een kranteartikel uit 1988 berichtte over het idee van de ex-wethouder Timmers 

om het parkeerprobleem van de binnenstad van Eindhoven op te lossen door het 

plaatsen van een parkeerdek boven het spoor c.q. station (kranteartikel 1). 

Het idee was al eerder zonder succes gepresenteerd, maar werd weer uit de kast 

gehaald omdat het parkeerprobleem in Eindhoven nog steeds actueel is. Deze 

stad trekt veel mensen aan door de daar aanwezige woon-, werk- en 

recreatiefaciliteiten. Om in Eindhoven te komen kiezen de meeste mensen de 

auto als transportmiddel. 

Dat de auto een geliefd transportmiddel is blijkt uit het feit dat Nederland 

op dit ogenblik ongeveer 5 miljoen autobezitters telt. Dit betekent dat één op 

de drie Nederlanders een auto heeft. Een overzicht over de afgelopen vijftien 

Jaar geeft aan dat, hoewel de stijging sinds 1980 afneemt, het autobezit toch 

steeds stijgt (Figuur 1.1). Ondanks de langzaam veranderende mentaliteit in 

verband met onder andere milieuaspekten is het niet te verwachten dat hier 

binnenkort een einde aan komt. De auto blijft een grote aantrekkingskracht 

uitoefenen op de mens, die deze onafhankelijke manier van transport niet snel 

kwijt zal willen. 

Bij deze manier van verplaatsen moet rekening worden gehouden met de 

drieëenheid [1] die met dit transportmiddel samenhangt: 

1. Stallen van het voertuig nabij de woning. 

2. Rijden met voertuigen op de weg tussen herkomst- en 

bestemmingsgebied. 

3. Parkeren van voertuigen nabij bestemmingspunt. 

Wordt de auto als transportmiddel gebruikt dan zal ook rekening gehouden 

moeten worden met de aspekten van de stilstaande auto. Het grootste deel van 

zijn bestaan staat de auto nu eenmaal stil. Er is dus behoefte aan 

parkeerplaatsen, maar deze vragen veel ruimte. Dit levert dus problemen op 

dáár waar de ruimte schaars is en de behoefte groot, zoals in de stad. Een 

oplossing hiervoor is een parkeergarage. 
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krantenartikel 2. (Bron: Eindhovends Dagblad). 
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krantenartikel 3. (Bron: Seniorenwijzer van de Nederlands Spoorwegen). 

Probleemloos parkeren 
bij P+R 

Veel mensen rijden met de auto 
naar het station om daar op de 

trem te stappen voor een ianger tra1ect 
Een goede methode om orukke auto
routes te vermijden. Bij de meeste sta• 
t1ons is parkeerge!egenheid aanwezig. 
He!ernaal riant en grat!S parkeert u bij 
ce :ogehe,eri P -'- R-stat1cr.s. P - R 
staat voor ?arkee~ en Reis. Rono ae .10 
stations dragen deze aandu1cmg en dat 
ceteker.t jat ze rwf'T'e parkeergelegen• 
"e:o voer de ceur hebberi. Ze znn a1t1Jd 

goed per auto bereikbaar en bovendien 
gemakkelijk te vinden. want al vanaf de 
snelweg geven de bekende blauwe 
ANWB-borden de richting aan. 
Dit zijn de P + R-stations: 
Almere Muziekwijk - Alphen a/d Rijn• Amers• 
toort - Amsterdam Bijlmer" • Amsterdam 
Sloterdijk - Assen - Bergen op Zoom• Bilt· 
hoven - Breukelen• Bussum Zuid -Culemborg
Dordrecht· Driebergen-Zeist• Ede-.Vagenin
gen - Geldermalsen - Goes - Gouda - Den Haag 
Manahoeve • Haren • Heemstede-Aerdenhout -
Heerenveen • Heerhuiiowaard - Helmond • 
Hoogeveen - Hoorn - Lage Zwaluwe• Leeuwar
den - Nijmeg'!n - Roosendaal - Rotteroam 
Alexander· Schagen - Sittard - Sliedrecht -
Steenwijk - Weert - Weesp - Zaltbommel -
Zwijnorecht. 



Bij een parkeergarage spelen altijd drie essentiële punten [2] een rol: 

1. De beschikbare ruimte in verhouding tot de gewenste kapaciteit. 

2. De situering t.o.v. het centrum. 

3. De plaatsingsmogelijkheden voor de op- en afritten. 

De eerste twee punten zijn vaak moeilijk tegelijk te realiseren. Daar waar 

een parkeergarage zou moeten staan is vaak geen of onvoldoende ruimte 

aanwezig. 

Het idee van ex-wethouder Timmers om de parkeerplaatsen boven het 

spoor/station aan te brengen zorgt ervoor dat de eerste twee punten geen 

problemen meer opleveren. De meeste grote en middelgrote steden zijn 

bereikbaar via de trein en het centraal station ligt dikwijls vlak bij het 

centrum. Door een parkeerdek boven het centraal station aan te brengen, wat 

tevens functioneert als perronoverkapping, zijn de parkeerplaatsen daar 

aanwezig waar de behoefte het grootst is. 

Wanneer de ruimte boven het spoor wordt gebruikt voor het parkeren dan kan de 

schaarse en dure bouwgrond in het centrum van de stad efficiënter worden 

benut. Tevens wordt het centrum ontlast van automobilisten die op zoek zijn 

naar een parkeerplaats waardoor een vlottere afwikkeling van de verkeersstroom 

plaats vindt. 

Het plaatsen van een parkeerdek boven een station heeft ook in een ander 

opzicht nog voordelen. Hierbij wordt geduid op de nieuwe ontwikkelingen in de 

samenwerking tussen het autoverkeer en het openbaar vervoer om het 

file-probleem het hoofd te bieden (kranteartikel 2). Dit probleem wordt voor 

een belangrijk deel veroorzaakt door het woon-werk-verkeer. Door de keuze van 

het vervoer voor dit verkeer te veranderen van auto naar trein, kan 

het file-probleem gedeeltelijk worden opgelost. Hierbij moet de keuze voor de 

trein, als alternatief van de auto, zó aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden. 

Een onderdeel van het aantrekkelijk maken van het treinvervoer is, dat de 

stations makkelijk per auto bereikbaar zijn. Hiervoor moeten dan bij 

de stations voldoende parkeerplaatsen aanwezig zijn, die kostenloos of tegen 

een geringe vergoeding zijn te gebruiken voor mensen die met de trein reizen. 
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Deze vorm van vervoer wordt aangeduid met de term "Parkeer en Reis" 

(krantenartikel J). Op het moment zijn parkeerplaatsen bij stations nog 

schaars. Ook hier zorgt een parkeergelegenheid boven het station voor een 

goede oplossing, zodat de "P+R"-vervoersmethode overal kan worden toegepast. 

Parkeerproblemen zijn er niet alleen in Eindhoven, maar ook in andere steden. 

Het ligt dan ook voor de hand om een flexibel bouwsysteem voor het parkeerdek 

te ontwikkelen zodat dit boven elk willekeurig spoor of station kan worden 

geplaatst. Een nadeel van een systeem is dat de konstruktie wordt 

gedimensioneerd op de zwaarst mogelijke belasting, waardoor er meer 

konstruktie-materiaal gebruikt wordt dan nodig is. Een systeem is dus duurder 

aan materiaalkosten, maar dit wordt goedgemaakt door een kortere ontwerpfase, 

goedkopere fabricage door veel standaard-onderdelen en een kortere bouwtijd; 

zodat de totale kosten van een systeem-oplossing toch lager kunnen zijn dan 

van een maatoplossing. 

Voor de definitie van het afstudeerproject is uitgegaan van het volgende 

scenario: 

Om de mogelijkheden voor het realiseren van een flexibel bouwsysteem te 

onderzoeken, is de bouwkundig student W.J. Hoff (vakgroep Konstruktief 

Ontwerpen aan de Technische Universiteit in Eindhoven) gevraagd om hiervoor in 

zijn afstudeerproject een ontwerp te maken. De flexibiliteit van het systeem 

betreft ook het later eenvoudig en snel doorvoeren van aanpassingen in de vorm 

van uitbreiding en inkrimping van de parkeeroppervlakte. 

Dit heeft geleid tot de volgende doelstelling voor dit afstudeerproject: 

Het ontwerpen van een flexibel bouwsysteem voor een parkeerdek boven een 

willekeurig spoorwegtracé/station, dat tevens kan functioneren als 

perronoverkapping. Als voorbeeld wordt dit bouwsysteem toegepast bij de 

stations van Breda, Tilburg en Eindhoven. 
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~ HOOFDSTUK 2 DE PROBLEEMSTELLING. -

Met behulp van het bouwsysteem kan een parkeerdek boven een 

spoorwegtracé/station worden gerealiseerd dat tevens functioneert als 

perronoverkapping. De eisen die hierbij gesteld kunnen worden zijn in twee 

groepen te verdelen: 

1. De eisen die algemeen gelden voor een parkeerdek/perronoverkapping. Deze 

worden behandeld in paragraaf 2.1. 

2. De eisen die voortkomen uit de keuze van een bouwsysteem dat "flexibel" 

moet zijn zodat het kan worden toegepast in wisselende situaties. Deze 

worden behandeld in paragraaf 2.2. 
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2.1 HET PROGRAMMA VAN EISEN VOOR EEN PARKEERDEK/PERRONOVERKAPPING. 

Het parkeerdek heeft in deze toepassing een dubbele functie, namelijk: 

1. Een parkeergarage ( § 2. 1. 1). 

2. Een perronoverkapping ( § 2. 1. 2). 

Voor beide functies zijn aparte programma's van eisen op te stellen. Deze 

worden nu nader toegelicht. 

2.1.1 HET PROGRAMMA VAN EISEN VOOR EEN PARKEERGARAGE. 

A. Het functionele aspekt. 

1. De aan- en afvoerwegen. 

2. Een autocirculatie bestaande uit rijbanen en op - en afritten. 

3. De parkeerindeling. 

4. De voetgangerscirculatie. 

5. De bewegwijzering voor zowel de auto als voetgangerscirculatie. 

6. Het kontrole/betalingssysteem. 

7. De personeelsruimte: - verblijfsruimte. 

- verkleedruimte. 

- toilet. 

B. Het bouwtechnische aspekt. 

1. De sterke, stijfheid en stabiliteit. 

2. De brandveiligheid: - brandwerendheid 

- toevoer bluswater. 

- bliksemafleiding. 

- vluchtwegen. 

3. Het klimaat - ventilatie. 

- verlichting. 

4. De waterafvoer van regen en sneeuw. 
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Figuur 2. 1. De maatgevende auto. 

Figuur 2. 2. De maatgevende parkeerplaats. 
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C. Het esthetische aspekt. 

1. De massa. 

2. De gevelindeling. 

3. Het stede bouwkundige beeld. 

4. De konstruktieve vormgeving. 

D. Het economische aspekt. 

1. De materiaalkosten. 

2. De bewerkingskosten. 

3. De uitvoeringskosten. 

4. De onderhoudskosten. 

5. De bedrijfskosten. 

6. De restwaarde. 

Voor het ontwerp van een systeem voor een parkeerdek moeten de aspekten A en B 

nader worden bepaald. De aspekten C en D gelden voor het totale systeem en 

komen daarom pas later in het ontwerpproces terug. Voor het bepalen van 

de aspekten A en B worden de richtlijnen van NPR 2443 "parkeergarages" (3] 

geraadpleegd. Hiervan wordt afgeweken bij het bepalen van de parkeerindeling. 

Wat deze afwijking inhoudt volgt in de volgende paragraaf. 

2.1.1.1 DE PARKEERINDELING. 

Als uitgangspunt neemt NPR de maatgevende auto (Figuur 2.1). In 1978, waren 

95% van de auto's kleiner of gelijk aan deze maten. Om te controleren of deze 

maten nog kloppen werden ze vergeleken met de afmetingen van nu in 1989 

gangbare auto's (Bijlage A). Hieruit blijkt dat de maatgevende auto van NPR 

2443 (3] nog steeds voldoet. Dit zal 66k voor de toekomst gelden omdat 

alle voorzieningen voor de auto hierop zijn afgestemd, zoals wegen, tunnels, 

parkeerplaatsen e.d. De bruikbaarheid van een auto zal worden beperkt als deze 

afwijkende maten heeft, d.w.z. grotere maten dan de maatgevende auto. Daarom 

zullen fabrikanten auto's ontwikkelen die binnen deze maten vallen. 
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Figuur 2. 3. De perkeereenheid en de parkeerhoek. 
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Figuur 2. 4. Parkeren "vooruit-in" zonder meesturen in de bocht. 
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Nu kan de maatgevende parkeerplaats worden bepaald. Bij de breedte van de auto 

moet aan beide kanten 0,35 meter extra worden opgeteld, zodat er voldoende 

ruimte wordt gecreëerd voor het in- en uitstappen van de geparkeerde auto. In 

de lengte wordt een speling van 0,20 meter opgenomen om het parkeren te 

vergemakkelijken. De afmeting van de maatgevende parkeerplaats is dus 2.5 

meter breed en 5.0 meter lang (Figuur 2.2). 

De auto kan op verschillende manieren worden geparkeerd. Dit wordt bepaald 

door twee varianten: 

A. De hoek waaronder wordt geparkeerd en waardoor de breedte van de 

rijstrook wordt bepaald (Figuur 2. 3). 

B. De manier van parkeren: 

1. "vooruit-in" zonder meesturen in de bocht (Figuur 2. 4). 

2. "vooruit-in" met meesturen in de bocht (Figuur 2. s). 

3. "achteruit-in" (Figuur 2.6). 

Bij elke manier van parkeren is de parkeerhoek gevarieerd waardoor de 

afmetingen van de parkeereenheid (Figuur 2. 3) veranderen. Hierbij wordt 

uitgegaan van de volgende veronderstellingen [4]: 

1. De rijstrook is recht. 

2. De bestuurder parkeert de auto via de kleinst mogelijke draaicirkel. 

3. Zowel vooruit als achteruit beschrijft de auto hetzelfde vlak. 

4. Het ruimtegebruik bij het inparkeren van een parkeerplaats naar rechts 

is gelijk aan het inparkeren naar links. 

5. De naast liggende parkeerplaatsen worden bij het in- en uitparkeren 

niet overschreden. 

6. De overgangsboog die de auto aflegt als de bestuurder aan het stuur 

draait, om van rechtdoor naar de kleinst mogelijke draaicirkel te 

komen, wordt verwaarloosd. 

7. Het inparkeren verloopt in één beweging. Meerdere keren voor- en 

achteruit insteken moet worden vermeden. 
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Figuur 2. 5. 

Figuur 2. 6, 

Parkeren "vooruit-In" met meesturen In de bocht. 
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Figuur 2, 7 Drie manieren van parkeren. 
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Op deze manier ontstaan er drie lijnen (Figuur 2. 7). Alle onderzochte 

parkeermanoeuvres zijn nader beschreven in bijlage B. 

Toelichting figuur 2.7. 

lijn 1. 

lijn 2. 

lijn 3. 

Deze komt overeen met de minimale maten die worden gegeven in 

NPR 2443 [3]. Belangrijk hierbij zijn de gehanteerde 

uitgangspunten: 

A. Grote auto's profiteren van de ruimtewinsten die kleinere 

auto's geven. 

B. Parkeren kan zonodig niet in één maar meerdere bewegingen 

geschieden. 

C. Er kan achteruit geparkeerd worden. 

Dit zijn de manoeuvrematen als "vooruit-in" zonder meesturen in 

de bocht wordt geparkeerd. Deze maten zijn bepaald aan de hand 

van NPR 2443 [3]. 

Dit zijn de manoeuvrematen als "vooruit-in" met meesturen in de 

bocht wordt geparkeerd. Deze maten zijn bepaald aan de hand 

van Merkblatt 211 [s]. 

Voor de normale parkeermanoeuvre wordt de NPR geciteerd: 

"De normale parkeermanoeuvre bij niet-stille wegen is "vooruit-in" en 

"achteruit-uit" om het rijdende verkeer zo min mogelijk te hinderen". 

Dus de bepalende maten waarop het parkeerdek wordt gebaseerd worden 

weergegeven door lijn 3. Niet lijn 2 omdat de mensen al automatisch meesturen 

als ze "vooruit-in" parkeren en niet lijn 1 omdat het verkeer te veel wordt 

gehinderd bij het "achteruit-in" parkeren. 

De uiteindelijke maten zijn weergegeven in de plattegronden bij verschillende 

parkeerhoeken (Figuren 2. 8 t/m 2. 12). 
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Figuur 2.11. 60 parkeeropstelling. 
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Figuur 2.13. Het ruimtegebruik. 
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De verschillende parkeeropstellingen worden met elkaar vergeleken op de 

volgende punten: 

1. Het benodige oppervlakte per auto. 

Voor het bepalen van het oppervlakte wordt uitgegaan van de parkeereenheid 

die ook wordt gehanteerd in N.P.R. 2443 (3). 

Daarna worden deze omgerekend in het aantal vierkantemeters per auto 

(Tabel 2. 1). Deze resultaten zijn uitgezet in een figuur (Figuur 2.13). 

Hierbij kan worden opgemerkt dat het aantal vierkantemeters per auto bij de 
0 90 opstelling het kleinst is. 

Tabel 2. 1. Het ruimtegebruik (Zie f"iguur 2. 3). 

2 

Hoek (ex) B (M) L (M) A (M 2 ) K auto / 

45° 3.55 14. 10 50.06 25.00 

60° 2.90 15.70 45.33 22.80 

10° 2.70 16.45 44.42 22.21 

80° 2.55 16.95 43.22 21. 61 

90° 2.50 17.00 42.50 21. 25 

2. Het parkeergemak. 

Bij de 45° opstelling is het parkeergemak het grootst. Dit betekent dat bij 

deze opstelling het parkeren de minste inspanning van de automobilist 

vraagt. 

3. De eenduidigheid van de rijstrook. 

Eenduidigheid betekent dat de rijrichting van de parkeeropstelling van te 
0 voren vast ligt. Bij de 90 opstelling kan de rijrichting nog variëren 

terwijl dit bij de andere opstellingen niet meer mogelijk is. 
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Figuur 2.14. In elkaar val lende parkeeropstel l Ing. 



Opmerking. 

De parkeeropstellingen, uitgezonderd de 90°, passen in elkaar als de 

rijrichting van naast elkaar liggende rijstroken telkens verandert 

(Figuur 2.14). Hierbij wordt het ruimtegebruik iets gunstiger omdat de 

anders wegvallende hoeken nu worden gebruikt. Dit stelt wel strikte 

eisen aan de schakeling van parkeeropstellingen. 

12 



2.1.2 HET PROGRAMMA VAN EISEN VOOR EEN PERRONOVERKAPPING. 

A. Het functionele aspekt. 

1. De perronoverkapping moet het treinverkeer ongehinderd laten passeren. 

2. Bescherming tegen weersinvloeden: - regen. 

- sneeuw. 

- wind. 

3. De kolommen van de kap mogen het perronverkeer niet hinderen. 

4. Informatievoorzieningen voor het perronverkeer. 

5. De bouw van de perronoverkapping mag het treinverkeer niet hinderen. 

B. Het bouwtechnische aspekt. 

1. De sterkte, stijfheid en stabiliteit. 

2. De brandveiligheid: - brandwerendheid van de materialen. 

- bliksemafleiding. 

- vluchtwegen. 

3. Het klimaat: - verlichting. 

4. De waterafvoer van regen en sneeuw. 

C. Het esthetische aspekt. 

1. De massa. 

2. De gevelindeling. 

3. Het stedebouwkundige beeld. 

4. De konstruktieve vormgeving. 

D. Het kosten aspekt. 

1. De materiaalkosten. 

2. De bewerkingskosten. 

3. De uitvoeringskosten. 

4. De onderhoudskosten. 

5. De bedrijfskosten. 

6. De restwaarde. 

Voor deze aspekten geldt hetzelfde als voor de aspekten uit het programma van 

eisen voor een parkeergarage. 
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Figuur 2. 15. Profiel van vrije ruimte van de trein (Bron: N.S.). 
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Dit betekent dat de aspekten A en B, voor zo ver nodig, nader worden 

toegelicht en de aspekten C en D later worden behandeld in het ontwerpproces. 

Al HET ONGEHINDERD LATEN PASSEREN VAN HET TREINVERKEER. 

De afmetingen waaraan een perronoverkapping moet voldoen zijn vastgelegd 

door de Nederlands Spoorwegen in een profiel van vrije ruimte (Figuur 2.1s). 

Deze dwarsdoorsnede verandert niet over de lengte. De perronoverkapping heeft 

een lengte van ongeveer 140 meter. Dit stemt overeen met de lengte van de 

treinen zodat de hele trein onder de overkapping past. 

A2 DE BESCHERMING TEGEN WEERSINVLOEDEN. 

De perronoverkapping is een tijdelijke verblijfplaats voor de treinreiziger 

die op de trein staat te wachten. Dit oponthoud moet in een aangename 

ruimte gebeuren. Daarom moet de reiziger beschermd worden tegen 

regen, sneeuw en wind. 

A3 DE KOLOMMEN VAN DE PERRONOVERKAPPING MOGEN HET PERRONVERKEER NIET 

HINDEREN. 

De kolommen op het perron mogen het perronverkeer niet hinderen in hun 

bewegingsvrijheid. Deze beperken de oriëntatie van het perronverkeer waardoor 

er ongelukken kunnen gebeuren. Voor de plaatsing van de kolommen wordt de 

strokentheorie© (§ 2.2.1.1.) ontwikkeld. Hierin wordt bepaald waar de 

kolommen in de langs - en dwarsrichting mogen en kunnen staan. 

A4 DE INFORMATIEBORDEN VOOR HET PERRONVERKEER. 

De informatieborden moeten de treinreizigers naar de Juiste trein leiden. Dit 

gebeurt door middel van bewegwijzering naar de perrons en informatie over de 

treinen. Tevens moeten op elk perron klokken aanwezig zijn. 

AS DE BOUW VAN DE PERRONOVERKAPPING MAG HET TREINVERKEER NIET HINDEREN. 

Het treinverkeer moet dag en nacht kunnen rijden omdat het stil leggen hiervan 

te veel ongemakken oplevert voor de treinreizigers. Dit zou tijdelijk nog 

kunnen maar voor een langere periode is dit uitgesloten. 

Dan blijft de mogelijkheid om alleen 's nachts te bouwen als het treinverkeer 

stil ligt. 
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B3 DE PERRONVERLICHTING. 

De verlichting is te realiseren door middel van kunstlicht en/of natuurlijk 

licht. 

Als het parkeerdek een dicht vlak boven het perron vormt moet de verlichting 

worden verzorgd door kunstlicht. Hierbij moet gemiddeld op de perrons 30 lux 

aanwezig zijn. Dit is de algemene eis voor de verlichtingssterkte van een 

vloer, Neufert [6]. Dit in combinatie met het natuurlijke licht dat de perrons 

bereikt vanaf de zijkanten van het parkeerdek. 

Het parkeerdek kan ook als een vlak met openingen worden voorgesteld waardoor 

natuurlijk licht kan toetreden. Voor de hoeveelheid natuurlijk licht zijn geen 

eisen gesteld door de Nederlands Spoorwegen en hiervoor bestaat geen algemene 

richtlijn. Daarom wordt in dit ontwerp een globale lichtstrook-breedte 

aangenomen die gelijk is aan eenderde van de perronbreedte, zodat het hele 

perron door direct natuurlijk licht wordt beschenen. Dit betekent dat alle 

perronaktiviteiten zich in het natuurlijke licht afspelen. Naast dit 

natuurlijke licht moet tevens kunstlicht worden aangebracht voor het geval 

dat er niet voldoende natuurlijk licht is, zoals in de avond en nacht. 
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Figuur 2.16. De onderverdeling van het bouwsysteem. 

é 
" Cl ..., 
111 
>, 
111 
111 
c,, 
C 

~ -- 1 Cl u- û 
"O 

é C 
.~ - l Cl r [r· ·7J Cl ..., ..., 

Cl 
111 :c 
>, 
l1J 

Cl - - _ _J '° é 

{ 
1-· ..., 
~-· -~ 

1 
0 Cl ·---~-~ ,--- ~ 

..., 
Cl 

1 

..., ..., >, 

" l l1J :c l1J 

~ 
c,, LJ C -111 ..., 

.~ '° '° - -C. 

..., 
" :c 



2.2 HET PROGRAMMA VAN EISEN VOOR DE FLEXIBILITEIT" VAN HET BOUWSYSTEEM. 
Il 

De eisen die per situatie verschillen vragen om een "flexibel" bouwsysteem dat 

hieraan kan voldoen. Het ontwikkelde bouwsysteem wordt opgesplitst in twee 

deel-systemen, ieder met hun eigen flexibiliteit (Figuur 2.16). 

A. Het plaatsingssysteem. 

De flexibiliteit in de plaatsing betekent dat het bouwsysteem in een 

willekeurige situatie kan worden geplaatst. 

B. Het indelingssysteem. 

De flexibiliteit van de indeling van het parkeerdek houdt in dat het 

parkeerdek per situatie kan worden aangepast voor wat betreft: 

- Het aantal parkeerplaatsen. 

- De hoeveelheid natuurlijk licht dat op de perrons valt. 

- De verschijningsvorm van het parkeerdek. 

- De plaats en de keuze voor de manier van verticaal transport, voor 

zowel de auto als de voetganger. 

Bij het ontwerp van het parkeerdek wordt met deze eisen rekening gehouden. 

Hierin kunnen later veranderingen optreden en omdat het systeem, opgebouwd 

uit standaard onderdelen, demontabel is kunnen deze veranderingen door het 

parkeerdek worden verwerkt. Zo kan bijvoorbeeld de vraag naar het aantal 

parkeerplaatsen veranderen. Tevens kunnen gemakkelijk onderdelen worden 

vervangen die niet meer naar behoren functioneren. 

Ad A. Het plaatsingssysteem. 

Het plaatsingssysteem bestaat uit een overgangskonstruktie die het parkeerdek 

boven het spoor draagt en waarop het parkeerdek kan worden gesitueerd. In deze 

konstruktie kunnen de kolommen vrij worden geplaatst om op elke situatie te 

kunnen inspelen. Om te bepalen welke plaatsingsvrijheid de kolommen moeten 

bezitten, worden de drie gekozen situaties geänalyseerd in paragraaf 2.2. 1. 
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Ad B. Het indelingssysteem. 

Het indelingssysteem is opgebouwd uit modulen van 20.0 x 17.0 M1 (zoals 

behandeld In § 4.1) die zijn samengesteld uit standaard elementen. De indeling 

van dit moduul bestaat uit een rijstrook met een aantal parkeerplaatsen. 

Afhankelijk van de vraag naar het aantal parkeerplaatsen, wordt het aantal 

modulen bepaald die worden geschakeld op de overgangskonstruktie. De vorm van 

de plattegrond is afhankelijk van het aantal benodigde modulen en van de 

manier waarop deze worden geschakeld. Het is mogelijk de modulen los van 

elkaar te plaatsen zodat er openingen ontstaan waardoor natuurlijk licht naar 

binnen kan schijnen en waarin het verticale transport kan plaatsvinden. Door 

de modulen in verschillende situaties anders te schakelen krijgen de 

parkeerdekken ook andere verschijningsvormen. Naast het parkeermoduul zijn er 

modulen die voor het verticaal transport van auto's en personen zorgen. Deze 

passen in het systeem en kunnen 11 overal" worden geplaatst. De konstruktie van 

de parkeermodulen bestaat uit gestandaardiseerde konstruktie-elementen die van 

te voren zijn bepaald en in elk ontwerp kunnen worden toegepast. Andere 

konstruktieve mogelijkheden, bepaald op basis van een ontwerp-variant in een 

specifieke situatie, zijn in overweging genomen, maar deze bezitten de 

volgende nadelen: 

- De konstruktie moet voor elke ontwerp-variant apart worden bepaald. 

- Het ontwerp is later niet meer te veranderen omdat de konstruktie dit 

niet toelaat. Deze hoort namelijk bij één bepaalde ontwerp-variant. 

Gekozen is dus voor een konstruktie van de modulen opgebouwd uit standaard 

konstruktie-elementen: 

De konstruktie-elementen zijn onafhankelijk van het ontwerp en hoeven 

daarom niet voor elk ontwerp opnieuw te worden bepaald. 

- De flexibiliteit van de plaatsing van de modulen en de indeling van het 

parkeerdek blijft gewaarborgd. Tevens zijn de elementen van de 

konstruktle niet moeilijk hanteerbaar en demontabel zodat veranderingen 

van de indeling van het parkeerdek makkelijk kunnen worden doorgevoerd. 

- De produktie van de konstruktieonderdelen kan optimaal geregeld worden 

omdat de modulen alle uit dezelfde standaard konstruktie-elementen 

worden opgebouwd. 
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- Een snellere bouwtijd omdat de konstruktie bestaat uit dezelfde 

standaard konstruktie-elementen waardoor de inwerktijd van de bouwvakker 

korter zal zijn. 

- Een hogere kwaliteit van de konstruktie-elementen omdat het monteren 

van de konstruktie onder gunstiger omstandigheden gebeurt. 

Als konstruktle-materlaal voor de draagkonstruktle wordt gekozen voor staal. 

Dit materiaal biedt de mogelijkheid om uit kleinere onderdelen een groter 

geheel samen te stellen, waarbij de verbindingen demontabel blijven. In 

beton is dit niet realiseerbaar. 

De twee deel-systemen samen vormen het totale bouwsysteem. Voor belde systemen 

geldt dat het aantal basiselementen hiervan zo klein mogelijk moet worden 

gehouden om de volgende reden: 

- Hoe kleiner het aantal basiselementen, hoe overzichtelijker het systeem. 

- Een goedkopere produktie door het gebruik van veel dezelfde elementen. 
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Figuur 2. 18. Situa ti e Til burg. 
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2.2.1 DE SITIJATIES. 

Met de situatie worden alle spoorwegstations en/of spoorwegtracés bedoeld 

bij grote en middelgrote steden. De kenmerkende elementen van deze situaties 

worden bepaald aan de hand van drie willekeurig gekozen situaties. 

Hiervoor worden de plattegronden van Eindhoven, Tilburg en Breda 

(Figuren 2.17, 2.18 & 2.19) naast elkaar gelegd, waaruit de volgende 

konklusies kunnen worden getrokken: 

1. De perronbreedtes zijn per situatie en per station verschillend. 

Deze zijn weergegeven in tabel 2.2. 

2. Een spoorbaan is altijd 4.0 meter breed. Tussen de perrons lopen twee 

spoorbanen zodat de totale spoorbreedte op 8.0 meter komt. 

3. De dwarsdoorsnede over de totale lengte van het perron verandert bijna 

niet. Dit betekent dat, als de dwarsdoorsnede over een spoorwegtracé 

eenmaal bekend is, deze over± 300 meter gelijk blijft. 

4. In de drie situaties loopt een verkeersweg evenwijdig aan het 

spoor en in de buurt van het station is ook ruimte gereserveerd voor het 

parkeren. Als de parkeerplaatsen boven het spoor komen te liggen kan de 

overgebleven ruimte worden gebruikt voor het plaatsen van de op- en 

afritten van het parkeerdek. Deze kunnen dan gemakkelijk worden 

aangesloten op de bestaande infrastruktuur. 

Tabel 2. 2. De perronbreedtes. 

perron (M ) 

plaats 1. 2. 3. 

Breda 12.0 12.0 

Tilburg 10.0 12.0 

Eindhoven 16.0 12.0 16.0 

Na deze algemene beschouwing wordt de perronsituatie specifiek bekeken op de 

plaatsingsmogelijkheden van de kolommen van de overgangskonstruktie. 

Om te bepalen welke eisen deze situaties stellen wordt de strokentheorie 

ontwikkeld. 
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Figuur 2.19. Situatie Eindhoven. 
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Figuur 2. 20. De strokentheorie. 
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2.2.1.1 DE STR0KENTHE0RIE ©. 

In deze theorie wordt de perronsituatie geanalyseerd door verschillende 

stroken te benoemen die over het perron vallen in zowel langs- als 

dwarsrichting. 

A. Stroken in de dwarsrichting. 

1. De perronstrook; de breedte van het perron. 

2. De spoorstrook; de breedte van het spoor 

3. De kolomvrije strook; de kolommen kunnen niet overal op het perron 

worden geplaatst. Hiervoor wordt een kolomvrije rand van 3.5 meter 

aangeven op het perron. Deze maat wordt bepaald in bijlage C. 

4. De kolomstrook; de resterende ruimte op het perron kan worden gebruikt 

voor het plaatsen van de kolommen. 

B. Stroken in de langsrichting. 

1. De breedtestrook; de kolommen moeten niet te dicht op elkaar komen 

te staan, dit zou een te grote belemmering opleveren voor de 

bewegingsvrijheden van de treinreizigers. Neufert [6) geeft hiervoor 

minimale maten aan van 10.0 - 15.0 meter. Hoe groter deze afstand, hoe 

minder hinder voor de treinreizigers, die liefst geen 

kolommen op het perron zouden willen hebben. Deze hart op hart afstand 

van de kolommen wordt aangegeven door De breedtestrook. Hiermee wordt 

meteen de breedte van het moduul bepaald. 

2. De kolomstrook; de ruimte nodig voor het plaatsen van de kolommen. 

Al deze stroken kunnen worden weergegeven in één tekening (Figuur 2.20). Daar 

waar de kolomstrook dwars op het spoor samenvalt met de kolomstrook 

evenwijdig aan het spoor zijn de gebieden waar kolommen kunnen worden 

geplaatst. Tevens kan een minimale maat worden aangegeven voor de 

overspanning. Deze maat is gelijk aan twee maal de kolomvrije rand plus één 

spoorstrook, ((2 x 3.5)+ 8.0) = 15.0 meter. Dit is De tussenstrook. In alle 

andere gevallen is de overspanning groter. Met behulp van de strokentheorie© 

kunnen in elke situatie de plaatsingsgebieden van de kolom worden aangegeven. 
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2.3 DE VOLGORDE IN HET ONTWERPPROCES. 

Het uiteindelijke ontwerp moet aan alle eisen voldoen die worden gesteld 

door de twee programma's van eisen samen. Hoewel deze eisen elkaar beïnvloeden 

is het toch mogelijk om in het ontwerpproces een volgorde aan te geven. 

Het indelingssysteem is afhankelijk van het plaatsingssysteem omdat het hierop 

moet worden geschakeld. Daarom wordt eerst het plaatsingssysteem bepaald 

waarbij tevens reeds wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het 

indelingssysteem. Daarna wordt het indelingssyteem bepaald. 
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Figuur 3. 1. Een tulkonstruklle. 
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~ HOOFDSTUK 3 HET PLAATSINGSSYSTEEM. -

Het plaatsingssysteem bestaat uit een overgangskonstruktie. De eisen die 

hieraan kunnen worden gesteld zijn: 

- Mogelijkheid tot plaatsen in elke situatie door schakeling van de 

standaard elementen van het systeem. 

- Het perrongebeuren zo min mogelijk beïnvloeden voor wat betreft de 

kolommen. 

- Het waarborgen van de schakelingsmogelijkheden van de modulen. 

Voor het realiseren van deze konstruktie bestaan verschillende mogelijkheden: 

A. Alle modulen worden geplaatst op een gezamelijke konstruktie die 

het spoorwegtracé in één keer overbrugd (F'lguur 3.1 & 3. 2). 

B. De kolommen van de konstruktie van het moduul worden verlengd 

(F'lguur 3. 3) 

C. Alle modulen worden geplaatst op een gezamelijke konstruktie met 

meerdere flexibel te plaatsen kolommen (nguur 3. 4). 

Ad A. - De te overspannen lengte is per situatie zeer verschillend omdat 

alleen aan de rand kolommen staan. Hierdoor is de konstruktie in elke 

situatie weer kompleet anders en dit past niet in het uitgangspunt. 

Tevens vraagt de konstruktieve oplossing om veel ruimte naast het 

spoorwegtracé en die is niet altijd aanwezig. 

- Er staan geen kolommen op het perron die de reizigers kunnen hinderen. 

- De schakeling van de modulen is niet vrij omdat de konstruktie in de 

weg zit. 

Ad B. - Het is gemakkelijk om één extra moduul aan te sluiten want elk moduul 

heeft zijn eigen standaard konstruktie. Hierdoor komen veel kolommen 

op het perron te staan die hinderlijk zijn voor de treinreizigers. 

- De schakeling van de modulen is gebonden aan de 

plaatsingsmogelijkheden van de kolommen en is daarom niet vrij. 

Ad C. - Het aantal kolommen van de overgangskonstruktie is kleiner dan bij 

variant B én het aantal kan aan de situatie worden aangepast. 

- De plaatsing van de modulen is hier wel vrij, er hoeft "geen" rekening 

te worden gehouden met de onderliggende overgangskonstruktie. 
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Figuur 3. 5. De overspanning In de langsrichting. 
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Er wordt gekozen voor konstruktie-mogelijkheid C omdat deze de meeste 

vrijheden biedt in het plaatsen van de overgangskonstruktie in een 

willekeurige situatie en de schakeling van de modulen. Dit terwijl de 

konstruktie kan worden opgebouwd uit standaard elementen. Bij deze 

konstruktie-mogelijkheid kan nog variatie worden aangebracht in de richting 

van de overspanning. Hierbij moet worden gelet op de volgende punten: 

- De overgangskonstruktie moet de veranderingen in de breedte opvangen. 

- Er moet vrijheid zijn in het plaatsen van de kolommen. 

- De gehele overgangskonstruktie vormt een rooster waarop de modulen 

kunnen worden geschakeld. Hierbij is het van belang dat deze modulen een 

vaste afmeting en konstruktie hebben omdat het moduul de basis is van 

het indelingssysteem. 

- De plaatsing van de kolommen wordt bepaald door de strokentheorie© 

(§ 2.2.1.1). 

De drie te realiseren varianten zijn: 

A. De overspanning in de langsrichting, evenwijdig aan het spoor 

(Figuur 3. 5). 

B. De overspanning in de dwarsrichting, loodrecht op het spoor 

(Figuur 3. 6). 

C. De overspanning schuin op het spoor (Figuur 3. 7). 

Ad A. Bij variërende breedte verandert de konstruktie van het moduul mee, 

afstand x is steeds anders. 

De overgangskonstruktie heeft telkens dezelfde h.o.h.- afstand, maar de 

belasting verandert. Dit betekent dat ook de overgangskonstruktie steeds 

mee verandert. 

Een voordeel is dat het eerste parkeerdek begint op een hoogte die 

gelijk is aan de maatgevende hoogte van de trein (h1). De 

overgangskonstruktie kan omlaag worden geschoven omdat in de 

langsrichting boven het perron de benodigde ruimte lager is. 

Nadeel is dat de kolommen in de lengterichting in één lijn moeten 

staan omdat er anders knikken in de liggers komen. 
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Figuur 3. 7. De overspanning schuin op het spoor. 
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Ad B. Als de breedte varieert wordt dit opgevangen door de overgangskon

struktie, waarbij de afmetingen van het moduul gelijk blijven. 

Nadeel is dat de hoogte van het eerste parkeerdek (h2) vrij groot is. 

Bij de maatgevende hoogte van de trein (h1) komt de konstruktiehoogte 

(k) van de overgangskonstruktie. 

Ad C. Hier vangt de overgangskonstruktie de verschillen in overspanning op, 

maar deze overspanningen nemen wel proportioneel toe. Tevens verandert 

de vorm van het moduul, de ruit wordt meer of minder uit elkaar 

getrokken. 

Voor de hoogte van het eerste parkeerdek (h2) geldt hetzelfde als voor 

variant B. Bij de hoogte van de trein (h1) komt de 

konstruktiehoogte (k). 

Er wordt gekozen voor variant B. De variaties in de breedte kunnen 

worden opgevangen zodat de kolommen "vrij" in de situatie kunnen worden 

geplaatst, zonder dat dit invloed heeft op de vorm van het moduul. 

Hiermee is het konstruktie-type gekozen dat in deel B van dit afstudeerverslag 

verder zal worden uitgewerkt. Bij de uitwerking wordt een beperking 

aangebracht wáár het indelingssysteem kan aangrijpen op de overgangs

konstruktie, omdat: 

- Een willekeurige plaatsing van de kolommen van het indelingssysteem een 

te grote vrijheidsgraad is om tot een reële oplossing te komen voor het 

plaatsingssysteem. 

- Uit de varianten van het parkeerdek/perronoverkapping (Bijlage 

tekeningen) blijkt dat dit een werkbare beperking is (Hfdst. 3, Deel B). 
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~ HOOFDSTUK 4 HET INDELINGSSYSTEEM. -

Een parkeergarage kan op drie principes [7] worden gebaseerd: 

1. Het zelf parkeren van de auto. 

2. Het laten parkeren van de auto door parkeerpersoneel. 

3. Het mechanisch parkeren. 

Van de drie principes wordt gekozen voor de eerste. Deze is het eenvoudigste, 

vrij van technische problemen, goedkoop en heeft een vloeiende verkeersstroom 

zonder files. 

De verdiepingen van het parkeerdek worden horizontaal uitgevoerd. Een 

alternatief is de parkeerhelling. Hierbij heeft het parkeerdek een lichte 

helling zodat de automobilist hoogte overwint al zoekende naar een 

parkeerplaats. Op deze manier zou elk moduul een andere konstruktie krijgen en 

kan niet meer vrij worden geschakeld, wat niet overeen komt met de 

uitgangspunten. Tevens heeft dit grote invloed op de beleving van het 

parkeerdek vanaf het perron. 

Dit betekent dat de basis van het indelingssysteem wordt gevormd door het 

parkeermoduul die de horizontale circulatie verzorgt. De verticale circulatie 

voor zowel de auto als de voetganger wordt verzorgd door de circulatiemodulen. 

Eerst wordt het parkeermoduul bepaald (§ 4.t): Welke schakelmogelijkheden er 

zijn op één verdieping en op meerder verdiepingen én hoe de konstruktie hier 

invloed op heeft. Daarna worden de circulatiemodulen bepaald(§ 4.2). 
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4 .1 HET P ARKEERMODUUL. 

De vormgeving en indeling van dit moduul worden bepaald door de volgend eisen: 

A. Als de modulen met elkaar worden geschakeld ontstaat er een geheel dat 

moet functioneren als parkeerdek. Hieruit volgt dat het moduul de 

indeling van een parkeeropstelling moet hebben. 

B. Aan de schakelingsmogelijkheden van de modulen worden verschillende 

eisen gesteld: 

1. Bij het schakelen moet de indeling van het moduul kunnen worden 

aangepast zodat de circulatie voor zowel de auto als de voetganger 

kan worden gerealiseerd. 

2. Door de schakeling kunnen openingen ontstaan waardoor natuurlijk 

licht kan toetreden en waarin circulatiemodulen kunnen worden 

geplaatst. 

C. De konstruktie van het moduul moet worden opgebouwd uit standaard 

elementen. 
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Figuur 4.1. Het rooster. 
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Figuur 4.2. De ondergrenssituatie. 
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4.1.1 DE VORM EN INDELING VAN HET PARKEERMODUUL. 

Het moduul moet worden geschakeld op een rechthoekig rooster dat dwars op het 

spoor staat. Dit rooster wordt gevormd door de overgangskonstruktie van het 

plaatsingssysteem waarvan de h.o.h.- afstand nog onbekend is (Figuur 4.1). 

In eerste instantie legt de situatie en het verticaal transport van personen 

de breedte vast van het parkeermoduul. Een dwarsdoorsnede over de perrons 

levert twee constante maten op. Een spoorbaanbreedte van 8.0 meter (voor een 

tweebaans spoor) en een kolomvrije strook van 3.5 meter. Deze maten zijn 

aangegeven in de strokentheorie® (§ 2.2.1.1). Vanuit het parkeerdek moet het 

mogelijk zijn om op de verschillende perrons te komen en vise versa. Voor dit 

verticaal transport van personen wordt een strook van 3.0 meter breedte op het 

perron gereserveerd. Deze maat is zo gekozen dat hierbinnen een trap, lift 

en/of een roltrap kan worden geplaatst. Dit houdt in dat het perron minimaal 

10.0 meter breed moet zijn, ((2 x 3.5)+ 3.0 = 10.0). Dit is de situatie met de 

kleinste afmetingen waarin dit systeem nog kan worden toegepast (Figuur 4.2), 

de ondergrenssituatie. 

De ondergrenssituatie is in stukken van 18.0 meter te verdelen zodat elk stuk 

dezelfde relatie heeft met de situatie eronder. Deze 18.0 meter is de 

systeembreedte waar binnen de moduulbreedte moet vallen. Als in deze breedte 

verticaal transport mogelijk is en er zijn voorzieningen voor het toetreden 

van licht, dan is dit voor de hele dwarsdoorsnede van de ondergrenssituatie 

mogelijk, doordat de modulen eenvoudigweg naast elkaar gelegd kunnen worden. 

In elke andere situatie zijn de perrons en/of het spoor breder, zodat hierbij 

een grotere vrijheid ontstaat in het plaatsen van de modulen. 

Voor toepassing van dit systeem moet het perron minimaal 10.0 meter breed 

zijn. Een perron van 10.0 meter is vrij klein voor een station van een grote 

of middelgrote stad. Dit blijkt uit de drie gekozen situaties waar de perrons 

van de stations aan deze eis voldoen (Tabel 2.2). Dus deze ondergrens levert 

geen problemen op voor het toepassen van het systeem. 
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Figuur 4. 3. De circulatie met de rijstrook schuin op het moduul. 

Figuur 4.4. De circulatie met de rijstrook langs op het moduul. 

Figuur 4.5 De circulatie met de rijstrook dwars op het moduul. 
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De indeling van het moduul wordt beïnvloed door de volgende faktoren: 

A. De plaatsing van de rijstrook op het moduul t.o.v. spoor. 

B. De parkeeropstelling, bepaald in paragraaf 2. 1.1. 

A. De plaatsing van de rijstrook op het moduul t.o.v. het spoor. 

Hierin zijn drie categorieën te onderscheiden: schuin, evenwijdig en dwars aan 

het spoor. Deze plaatsing heeft grote invloed op de manier van circulatie 

(Tabel 4.1), die ontstaat door de modulen aaneen te schakelen. Bij de 

circulatie spelen de volgende punten een rol: 

1. Bij kruispunten moeten de automobilisten beter opletten - om 

ongelukken te voorkomen - waardoor opstoppingen ontstaan. Het 

aantal kruispunten moet daarom zo gering mogelijk worden 

gehouden. 

2. De automobilist moet zich gemakkelijk kunnen oriënteren. 

3. De circulatie moet de automobilist langs veel parkeerplaatsen leiden, 

waarbij de keuze voor het aantal circulatiemogelijkheden beperkt moet 

zijn. 

4. Vanuit de parkeerplaats moet de uitgang via een korte route bereikt 

kunnen worden. 

5. De circulatie moet zo min mogelijk parkeerplaatsen kosten. 

6. De wegen mogen alleen eenrichtingsverkeer toelaten. 

De invloed van deze punten wordt per categorie bepaald. 

Categorie 1, De rijsstrook schuin op het spoor (Figuur 4.3). 

Dit geeft een weg met veel kruispunten en bochten. Hierdoor wordt de 

oriëntatie verslechterd en er zijn veel keuzemogelijkheden voor de 

circulatie. De uitgang is op korte afstand bereikbaar. 

Categorie 2, De rijstrook evenwijdig aan het spoor (Figuur 4.4). 

Er zijn weinig kruispunten en bochten nodig. Dit bevordert de oriëntatie 

van de automobilist. Bij een eenmaal gekozen rijrichting komt men langs 

veel parkeerplaatsen. Bochten zijn eenvoudig aan te brengen waardoor de 

uitgang nooit ver weg is. 
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Categorie 3, De rijst rook dwars op het spoor (Figuur 4. s). 

Voor de circulatie zijn veel bochten nodig, die op hun beurt weer veel 

parkeerplaatsen kosten. Dit maakt het parkeerdek onoverzichtelijk. Men 

komt wel langs alle parkeerplaatsen. 

Tabel 4.1 De verschillende clrculat!emogel!Jkheden. 

Categ. 1 Categ.2 Categ.3 

1. Het aantal kruispunten en bochten. Veel Weining Veel 

2. Oriëntatie. Goed Goed Slecht 

3. Komt langs veel parkeerplaatsen. Ja Ja Ja 

4. Een korte route naar de uitgang. Ja Ja Nee 

5. Een bocht kost veel parkeerplaatsen. Ja Nee Ja 

Voor de verdere indeling van het moduul worden categorieën 1 en 2 gebruikt. 

Categorie 3 valt af omdat deze niet voldoet aan de eisen voor het 

indelingssysteem. 
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B. De parkeeropstelling. 

De verschillende parkeerhoeken zijn grofweg te verdelen in twee categorieën: 
0 - Categorie 1 is de 90 opstelling (Figuur 4.6). 

- Categorie 2 zijn alle andere hoeken vanaf 90° tot en met 45°. Als 
0 voorbeeld wordt de 45 opstelling genomen (Figuur 4. 7). De andere hoeken 

zijn niet wezenlijk anders. 

De twee categorieën worden met elkaar vergeleken waarbij de rijstrook 

evenwijdig aan het spoor loopt (Tabel 4.2). Er wordt gekozen voor categorie 1, 
0 de 90 opstelling omdat: 

- Het rooster waarop wordt geschakeld is rechthoekig, hierbij sluit de 90° 

opstelling goed aan en hierop is makkelijk te schakelen. 

- De 90° opstelling is niet eenduidig. Na plaatsing van het moduul ligt de 

rijrichting nog niet vast. Dit heeft voordelen bij het realiseren van de 

circulatie (Zie tabel 2.1). 

- De circulatie is eenvoudig aan te brengen door het veranderen van de 

indeling van het moduul. Hierbij verandert het moduul niet van vorm en 

het gaat niet ten koste van veel parkeerplaatsen. 

- De 90° opstelling vraagt de minste ruimte om een auto te kunnen 

parkeren. 

De parkeermanoeuvre is het moeilijkste, maar dit is acceptabel gezien de 

vele voordelen die deze opstelling biedt. 

0 0 
Tabel 4. 2 Categorie 1 en 2. De parkeeropstellingen van 90 en van 45 . 

Categ. 1 Categ.2 

1. Vorm moduul - vorm rooster. Goed Slecht 

2. De eenduidigheid. Nee Ja 

3. Het aanbrengen van bochten. Goed Slecht 

4. Het economische ruimtegebruik. Goed Slecht 

5. De parkeermanoeuvre. Slecht Goed 
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Figuur 4. 7. 0 
De rijstrook evenwijdig en de 45 opstelllng (Categorie 2). 
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De twee faktoren worden nu samen gebracht, waarbij alleen de overgebleven 

mogelijkheden in beschouwing worden genomen. Dit geeft twee varianten: 
0 - Variant A, de parkeeropstelling van 90 en de rijstrook evenwijdig aan 

het spoor (Figuur 4.8) 

0 - variant B, de parkeeropstelling van 90 en de rijstrook schuin op het 

spoor (Figuur 4.9). 

Deze twee varianten worden getoetst aan de gestelde eisen (blz. 24 en 

Tabel 4.3). Hierbij komt variant A als beste naar voren, omdat: 
0 - Bij zowel variant A als B wordt de 90 parkeeropstelling gebruikt. Bij 

variant B vallen er parkeerplaatsen weg omdat de rijstrook schuin is 

geplaatst waardoor het ruimtegebruik nadeliger uitvalt. 

- De schakelingsmogelijkheden van het moduul: 

1. Bij variant A ontstaan lichtstroken door de modulen van elkaar af 

te plaatsen. In dezelfde ruimte kan het verticaal transport 

plaatsvinden. 

Variant B heeft ook al openingen als de modulen tegen elkaar liggen, 

maar de vorm van deze openingen is ongunstig voor het plaatsen van 

verticaal transport. Deze vorm is van minder belang als de 

modulen van elkaar af worden geplaatst. 

2. Bij variant Ais er één moduul dat op verschillende manieren en vrij 

gemakkelijk kan worden geschakeld, waarbij de circulatie voor de 

auto steeds blijft gewaarborgd. Dit gebeurt door het aanpassen van 

de indeling, waardoor het moduul niet verandert. 

Variant B heeft meerdere modulen die vrij groot van afmeting zijn en 

maar beperkt geschakeld kunnen worden. Dit heeft een nadelige 

invloed op de circulatie. 

- Variant Ais eenvoudig te konstrueren uit standaard elementen en sluit 

goed aan op de overgangskonstruktie. 

Variant B sluit niet goed aan en heeft vele schuine elementen. Dit 

levert problemen op bij het realiseren van de verdiepingen. 
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F'iguur 4.8. De rijstrook evenwijdig en de 90 opstelling (Variant A). 
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Figuur 4.9. De rijstrook schuin en de 90 opstelling (Variant B). 
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F"lguur 4.10. De variabele lengte van het moduul. 
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Figuur 4.11. De verschillende eisen voor de lengte van het moduul. 
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Tabel 4.3 De rijstrook schuin of evenwijdig. 

Variant A Variant B 

1. De flexibiliteit. Goed Slecht 

2. De parkeeropstelling. 90° 90° 

3. De rijstrook op het moduul. Langs Schuin 

4. De perronoverkapping. Goed Goed 

5. De verschijningsvormen. Veel Weinig 

6. Konstruktie moduul -

overgangskonstruktie. Goed Slecht 

De lengte van het moduul is nog vrij te kiezen, waarbij de breedte toeneemt 

met n x 2.5 meter (n = 1, 2, 3, ... ). Dit is de breedte van één parkeerplaats 

en den staat voor het aantal parkeerplaatsen naast elkaar op het moduul 

(Figuur 4. 10). Het totaal aantal parkeerplaatsen is 2 x n. 

De lengte van het moduul bepaalt de h.o.h.- afstand van de 

overgangskonstruktie en daarmee de gebieden waar de kolommen komen te staan. 

Zoals al eerder is opgemerkt is er boven het spoor in de lengte voldoende 

ruimte aanwezig. Maar er zijn nog andere faktoren (Figuur 4.11) die de lengte 

bepalen: 

A. Afmetingen van het verticaal transport. 

Deze circulatiemodulen moeten binnen de systeemlengte vallen om overal 

geplaatst te kunnen worden. 
1 Voor het transport van personen is een vlak van 15.0 x 3.0 M (1 x b) 

nodig (§ 4.2.2). 

Het transport van de auto's gebeurt door middel van een spiraal met een 

straal van 10.0 meter, zodat de buitenafmetingen 20.0 x 20.0 M1 zijn 

(§ 4.2.1). 

B. De minimale kolomafstand. 

Hiervoor geeft Neufert [6] een afstand van 10.0 - 15.0 meter aan, 

waarbij de treinreizigers niet te veel last hebben van de kolommen op 

het perron. 
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Figuur 4.12. Het baslsmoduul. 

5 7 

17 

5 

I.J"l_ 
N 

0 
N 



C. De indeling van het moduul. 

De breedte neemt toe per 2.5 meter. Een moduul van 2.5 meter voldoet al. 

Hiermee kan ook een bocht (§ 4,1.2.1) worden gemaakt. 

D. De schakeling van de modulen. 

De lengte van het totale parkeerdek zal in de buurt van de 150.0 meter 

liggen. Dit in verband met de circulatie voor de voetgangers en de 

auto's. Het is niet altijd mogelijk de voorzieningen voor deze 

circulatie overal te plaatsen, waardoor bij een lang parkeerdek de loop

en rijafstanden groot worden. 

Bij een moduullengte van 10.0 meter zijn er 15 modulen nodig. Bij een 

lengte van 30.0 meter nog maar 5. In dit laatste geval zijn het aantal 

schakelingsmogelijkheden beperkt. Hierdoor kan er moeilijker worden 

ingespeeld op de onderliggende situatie. Dus: hoe kleiner de lengte van 

het moduul, hoe groter de variatie in schakeling. 

E. De uitvoering. 

Als de h.o.h.- afstand groter wordt zijn er minder kolommen te plaatsen 

en is de eerste verdiepingsvloer eerder te realiseren. Dit verkort de 

bouwtijd die het treinverkeer zou kunnen hinderen. Voor de bouwtijd 

is een grote h.o.h. - afstand voordeliger. 

Aan de hand van deze faktoren is gekozen voor een moduullengte van 20.0 meter 

(Figuur 4.12). Dit is gebaseerd op de volgende overwegingen: 

- Binnen deze maat is de circulatie voor zowel de auto als de voetgangers 

mogelijk. 

- De kolommen staan ver genoeg uit elkaar om de treinreizigers niet te 

hinderen in hun bewegingen. 

- De 20.0 meter is gelijk aan 8 x 2.5 meter (n = 8). Een moduul bezit 16 

parkeerplaatsen. 

- Op 160.0 meter zijn er acht modulen nodig waarmee genoeg varianten 

zijn te maken. 

- Het aantal te plaatsen kolommen is niet erg groot zodat de eerste 

verdieping vrij snel is te bouwen. 

- Een overspanning van 20.0 meter is groot maar konstruktief te 

realiseren. 
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Figuur 4.13. De verschuiving van de modulen. 

Figuur 4.14. De verschuiving. 
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4.1.2 DE SCHAKELINGSHOGELIJKHEID VAN HET PARKEERM0DUUL. 

Tussen de modulen moet een ruimte worden gecreëerd waarin het licht kan 

toetreden en het verticaal transport kan plaats vinden. Hiervoor moeten de 

modulen van elkaar af worden geplaatst, waardoor de circulatie van de auto en 

de voetganger wordt onderbroken. Dit kan worden hersteld d.m.v het plaatsen 

van bruggen tussen de modulen. Beter is het om de modulen t.o.v. elkaar te 

verschuiven, dwars op het spoor (Figuur 4.13). Op deze manier kunnen zonder 

één extra moduul de openingen worden gerealiseerd en de autocirculatie blijven 

gewaarborgd. 

4.1.2.1 DE VERSCHUIVING VAN DE PARKEERH0DULEN. 

De modulen krijgen een verschuiving van 3.0 - 5.0 meter t.o.v. elkaar 

(Figuur 4.14). Hiervoor is gekozen om de volgende reden: 

1. De automobilist moet merken dat er een bocht is, maar deze mag ook niet 

zo scherp zijn dat het passeren van deze bocht moeilijk is en 

opstoppingen veroorzaakt. 

Meerdere scherpere bochten achter elkaar zorgen er voor dat de 

automobilist zijn oriëntatie verliest. Een hoek van 30° is niet te 

scherp maar geeft wel het idee van een bocht. 

De hoek heeft ook invloed op de parkeerindeling. Een flauwe bocht werkt 

verder door in de parkeerindeling. Deze invloed moet zo klein mogelijk 

gehouden worden om de parkeerindeling zo min mogelijk te storen. Een 

hoek van 30° beïnvloedt maar vier parkeerplaatsen. Wordt de hoek groter 

gemaakt dan blijft deze vier parkeerplaatsen beïnvloeden. 

2. Er moet voldoende >Uimte tussen de modulen ontstaan voor het 

plaatsen van verticaal transport en het toetreden van natuurlijk licht. 

Het verticaal transport is 3.0 meter breed, zie ondergrenssituatie 

(§ 4.1.1). De lichtstrook is aangenomen op ongeveer eenderde van de 

perronbreedte (§ 2.1.2). De perronbreedtes varieren tussen de 10 à 16 

meter. Als de lichtstrook 3.0 - 5.0 meter breed is wordt hieraan 

voldaan. 

De verschuiving wordt gerealiseerd door het basismoduul en toevoegings

elementen. Het aantal elementen kon worden beperkt omdat de bocht symmetrisch 

is verdeeld over de twee modulen. 
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Figuur 4. 15. De verschuiving op een moduul. 
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Figuur 4.16. Variant A. De parkeerplaatsen loodrecht op de rijstrook. 



Zou dit niet zo gebeuren en zou de verschuiving in het moduul plaatsvinden dan 

ontstaat er een extra moduul dat het systeem weer complexer maakt en dat 

problemen oplevert bij de konstruktie (Figuur 4.15). 

Voor de parkeerindeling van de bocht zijn verschillende varianten mogelijk. 

Bij variant A staan de parkeerplaatsen loodrecht op de rijstrook 

(Figuur 4.16). Bij variant B blijven de parkeerplaatsen evenwijdig aan het 

spoor (Figuur 4.17). Bij variant C staat de ene helft loodrecht op de 

rijstrook en de andere helft evenwijdig aan het spoor (Figuur 4.10). 

Bij de drie varianten zijn er altijd twee parkeerplaatsen die wat moeilijker 

te gebruiken zijn. Variant Bis gekozen omdat: 

- De parkeerindeling over het hele parkeerdek hetzelfde is wat 

verwarring voorkomt. 

- Er geen parkeerplaatsen wegvallen of vreemde vormen ontstaan. 

- Het idee van een bocht in een rechte lijn wordt versterkt. 

Hoe de modulen t.o.v. elkaar op één verdieping schuiven is nu bekend. 

Als het parkeerdek meerdere verdiepingen heeft kan dezelfde plattegrond van de 

eerste verdieping ook worden gebruikt voor de overige verdiepingen. 

De verdiepingen van het parkeerdek kunnen ook verschillende indelingen hebben 

(Figuur 4.19), dan verschuiven de verdiepingen t.o.v. elkaar. Dit heeft het 

voordeel dat: 

De openingen voor het licht kunnen worden vergroot om zo meer licht naar 

binnen te laten schijnen. 

- Aan een specifieke vraag naar parkeerplaatsen kan worden voldaan. Zodat 

een bepaalde concentratie van parkeerplaatsen op het parkeerdek kan 

worden verkregen waarbij de circulatie kan blijven gewaarborgd. 

- Het aantal verschijningsvormen van het parkeerdek wordt vergroot. 
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Figuur 4.17. Variant B. De parkeerplaatsen evenwijdig aan het spoor. 
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Figuur 4.18. Variant C. Een combinatie van variant A en B. 



Figuur 4.19. De verschuiving op een hoger gelegen verdieping. 
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Figuur 4.20. Het konstruktie-element gelijk aan een parkeermoduul. 
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4.1.3 DE KONSTRUKTIE VAN HET INDELINGSSYSTEEM. 

Het indelingssysteem is opgebouwd uit parkeermodulen. De konstruktie van een 

moduul bestaat uit een systeem dat is opgebouwd uit standaard 

konstruktie-elementen. Deze elementen zijn onafhankelijk van het ontwerp in 

een bepaalde situatie en kunnen daarom in elk ontwerp worden toegepast. 

De flexibiliteit in het plaatsen van de modulen stelt de volgende eisen aan de 

konstruktie van de modulen: 

A. Alle schakelingsmogelijkheden van de parkeermodulen moeten door 

toepassing van standaard konstruktie-elementen kunnen worden 

gerealiseerd. 

B. De bouwkonstruktie moet demontabel zijn. 

Ad A. Het moduul kan worden gezien als een zelfstandige eenheid, bestaande uit 

een vloer met kolommen die ook als dusdanig wordt geschakeld (Figuur 4.20). Op 

deze manier bezit het systeem alle schakelingsmogelijkheden van het 

parkeermoduul. Dit konstruktie-element kan echter niet als een zelfstandige 

eenheid worden geschakeld omdat het te zwaar en te log is. De stalen 

konstruktie weegt 

± 30 ton en samen met een betonnen vloer komt het gewicht op± 120 ton, 

waardoor dit element te zwaar is om te monteren. De konstruktie is moeilijk 
1 hanteerbaar door de afmetingen van de elementen van 17.0 x 20.0 M. Dit 

betekent dat het parkeermoduul uit meerder konstruktie-elementen zal worden 

opgebouwd. 

Ad B. Het demontabel zijn van de konstruktie houdt in dat deze kan worden 

veranderd en/of worden weggehaald. Hieruit volgt dat de konstruktie-elementen 

in het bouwproces niet veranderen. Dit is belangrijk in verband met de keuze 

van de vloerkonstruktie. Als de vloer wordt uitgevoerd als een betonnen vloer 

betekent dit dat deze niet op het werk kan worden gestort, maar uit 

prefab-elementen zal bestaan. Het nadeel hiervan is dat deze elementen vrij 

zwaar zijn en in zijn geheel moeten worden getransporteerd en gemonteerd. 
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Figuur 4.21. De opdeling van de dwarsligger. 

tri 
.-

r--,,..,· 
N 
N• 

4,25 4,25 4,25 4,25 

17,0 



Een alternatief is een vloer van staal die relatief licht van gewicht is, 

zoals een orthotrope plaat die bij de bruggenbouw wordt gebruikt. Voor deze 

gewicht-besparing moet wel worden betaald. Het gewichtvoordeel van een stalen 

vloer wordt verlopig onvoldoende belangrijk gevonden. Een stalen vloer is 

ook minder stijf en dus trillingsgevoeliger. Daarom wordt gekozen voor 

de geprefabriceerd beton als vloer-elementen. 

Het demontabel zijn van de konstruktie en het behouden van alle 

schakelingsmogelijkheden heeft grote invloed op het konstruktie-principe van 

de dwarsligger. Om aan deze eisen te voldoen wordt de dwarsligger opgebouwd 

uit vier kleinere elementen, die alle dezelfde lengte hebben (Figuur 4.21). 

Alle liggers zijn via knoop-elementen met elkaar verbonden waarop en/of -onder 

kolommen kunnen worden bevestigd. De ligger kan op deze manier altijd 

eenvoudig worden uitgebreid of aangepast (Figuur 4. 22). De verschuiving van 

het moduul (Figuur 4.14 & 4.19) komt hierbij vast te staan op 4. 25 Meter. De 

dwarsligger wordt daarbij dus uit twee elementen opgebouwd: 

1. Het ligger-element. 

2. Het knooppunt-element. 

Uit economisch oogpunt biedt het systeem ligger-elementen aan met vier 

verschillende lengtes (1 = n x 4.25 meter, n = 1,2,3,4). Het aantal 

knoop-elementen kan zo worden beperkt en daarmee de kosten per dwarsligger. 

Dit heeft invloed op de flexibiliteit van het systeem bij latere 

veranderingen. Om deze flexibiliteit te handhaven moeten sommige dwarsliggers 

worden uitgewisseld. 

Voorlopig is gekozen voor een vakwerkligger als ligger-type. Deze biedt op het 

eerste gezicht de meeste mogelijkheden en heeft het voordeel dat leidingen 

eenvoudig kunnen worden geplaatst. 
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Figuur 4. 22. De invloed van hel schakelen van hel parkeermoduul 

op de opbouw van de dwarsl lgger. 
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Figuur 4.23. Drie konstruktle-prlnclpes. 
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4.1.3.1. DRIE PRINCIPES VOOR DE INDELINGSK0NSTRUKTIE 

De konstruktie bestaat uit meerdere konstruktie-elementen. Voor de opdeling 

van het parkeermoduul zijn verschillende principes mogelijk (Figuur 4. 23): 

1. De breedte van het moduul wordt in één keer door het vloer-element 

overspannen. De afmetingen van deze elementen zijn ongeveer 3.0 x 
1 17.0 M en wegen± 15 ton. 

Alle belastingen worden via de langsligger op de kolommen overgebracht. 

De dwarsligger zorgt voor de dwarsstabiliteit en voor de 

schakelbaarheid. 

2. Het moduul wordt in twee of meerder vlakken verdeeld. De afmetingen van 
1 de elementen zijn ongeveer 3.0 x 8.5 M en wegen± 5 ton. Er treedt een 

belastingsspreiding op over de dwars- en langsliggers. 

3. Het moduul krijgt een roosterverdeling. Het grote voordeel hiervan is 

de gelijkmatige verdeling van de belasting over de dwars- en 

langsliggers. Deze verdeling treedt alleen op onder bepaalde 

voorwaarden: 

- De vloer moet één geheel vormen. 

- De liggers moeten in de knooppunten van het rooster momentvast met 

elkaar worden verbonden. 

Om een keuze te kunnen maken tussen de drie principes kan het volgende worden 

gezegd over de principes 1 en 3. 

Bij principe 1 wordt gebruik gemaakt van zware en logge elementen die niet 

eenvoudig zijn te monteren en te vervoeren. 

- Het monteren van een element van± 15 ton vraagt om een zeer zware 

kraan die meestal een klein bereik heeft en daardoor vaak moet worden 

verplaatst. Voor het verplaatsen moet ruimte aanwezig zijn en deze 

extra verplaatsingen kosten geld. 

- De afmetingen van de te vervoeren elementen per trein of over de weg 

zijn aan maximale maten gebonden (Figuur 4.24). Vervoer per trein is 

mogelijk maar beperkt de mogelijkheden van het systeem omdat zowel 

de fabriek als de bouwplaats altijd in de buurt van het spoor moeten 

zijn. 

- Er treedt geen belastingsspreiding over de langs- en dwarsligers op. 

Om deze redenen wordt niet gekozen voor principe 1. 
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figuur 4.24. Laadprofiel van vervoer per trein en per auto. 
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Figuur 4.25. ~onstruktlemogelljkheid 2A. 
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Voor principe 3 geldt dat het rooster moet worden opgebouwd uit kleinere 

elementen. Om deze elementen samen een rooster te laten vormen worden hoge 

eisen gesteld aan de verbindingen, die hierdoor ingewikkeld worden wanneer 

deze tevens demontabel moeten blijven. 

Een roosterverdeling is niet gunstig als het uit kleinere elementen moet 

worden opgebouwd. Om deze reden wordt niet gekozen voor principe 3. 

Principe 2 biedt de meeste voordelen voor het systeem. Van de drie 

mogelijkheden is gekozen voor mogelijkheid A (Figuur 4.25 & 4.23), omdat: 

- De konstruktie de belasting verdeelt over de dwars- en langsliggers 

waardoor een zekere roosterwerking optreedt. 

- De vloer-elementen zijn eenvoudig te hanteren en met normale kranen 

te monteren. Het transport kan zowel over de weg als per trein 

plaatsvinden. 

- Een functiecombinatie treedt op. De langsligger en de dwarsligger dragen 

de vloer en zorgen voor de stabiliteit en de schakelbaarheid. 

Bij de gebruikte verdeling van het moduul sluit de langsligger precies 

aan op de gelijkmatige verdeling van de dwarsligger, zodat aan de 

knooppunt-elementen van de dwarsligger ook de langsliggers kunnen worden 

aangesloten. Dit kan ook als de modulen t.o.v. elkaar verschuiven. 

- Voor het bevestigen van de vloer zijn minder verbindingen nodig. 

- Bij de overgangskonstruktie kan hetzelfde principe worden gehanteerd 

voor de eerste verdiepingsvloer. Dit betekent dat alle vloeren dezelfde 

konstruktie kunnen hebben. 

4.1.3.2. DE INVLOED VAN DE KONSTRUKTIE OP HET PARKEERMODUUL. 

Door de konstruktie veranderen de eerder aangenomen afmetingen van het 

parkeermoduul, waarbij de lengte op 20.0 meter was gesteld(§ 4.1.1). De 

kolommen kunnen zowel aan de rand als 4.25 meter naar binnen komen te staan. 

Hiermee moet rekening worden gehouden omdat er ruimte nodig is om uit de 

geparkeerde auto te kunnen stappen. N.P.R. 2443 [J] geeft hiervoor 

richtlijnen aan (Figuur 4.26). De buitenste parkeerplaatsen moeten daarom 

0.35 M breeder worden. Hierbij komt twee maal de halve breedte van de kolom, 

die 0. 4 M breed is. De totale lengte (Figuur 4. 21) komt zo op 

((8 x 2.5) + (2 x 0.35) + 0,4) = 21.10 meter. De breedte hoeft niet te worden 

aangepast en kan dus op 17.0 meter worden gehouden. 
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Figuur 4. 26. De invloed van de kolomplaatsing op de lndel ing (Bron: NPR 2443). 
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het bouwdeel 

Maat b 5 is afhankelijk van maat x van de kolom tot het theoretisch einde van het 
parkeervak. 
Maat b 5 mag niet kleiner zijn dan b 3 . 

Als de kolommaat c, in geval x ~ 1,5 m, de maat b3 nadert zal er nog een speling 
nodig zijn, zodat b5 = c + 0,3 m. 

Figuur 4.27. De afmetingen van het parkeermoduul. 
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Resumé, de konstruktie van het moduul wordt opgebouwd uit vier konstruktie

onderdelen, namelijk: 

1. Het vloer-element, dit heeft de globale afmetingen van 2.50 x 8.50 M1
. 

2. De langsligger, met een lengte van 21.00 M1. 
3. De dwarsligger die bestaat uit twee elementen. Het ligger-element en 

het knoop-element. De ligger heeft een lengte van 17.00 M1
• 

4. De kolom. Dit kolom-onderdeel wordt geplaatst op het knoop-element van 

de dwarsligger en de hoogte is gelijk aan de vereiste vrije hoogte van 
1 2.20 M. 

De maten van de onderdelen zijn in dit stadium alleen nog maar een goede 

indicatie voor de uiteindelijke maten. De konstruktie-onderdelen worden verder 

uitgewerkt in deel B van dit afstudeerverslag. 
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Figuur 4. 28. De hel l lngsbaan. 
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4.2 DE CIRCULA TIEMODULEN. 

De circulatie heeft betrekking op twee groepen die apart zullen worden 

behandeld, namelijk: De circulatie voor de auto's en de circulatie voor de 

voetgangers. 

Voor beide groepen geldt dat de verticale circulatie twee verschillende 

hoogtes moet overwinnen: 

- Het hoogteverschil tussen het parkeerdek en de begane grond. 

- Het hoogteverschil tussen de verschillende verdiepingen van het 

parkeerdek. 

4.2.1 HET CIRCULATIEMODUUL VOOR DE AUTO. 

Er zijn drie manieren om met een auto hoogteverschillen te overwinnen 

(Tabel 4. 4). 

Ten eerste via een hellingsbaan (Figuur 4.28). Een helling voor een auto mag 

maximaal 15% zijn [3]. Er moet een hoogteverschil van 8.0 meter worden 

overwonnen. Dit houdt in dat de helling een vrij lange smalle strook wordt die 

niet in elke situatie is te plaatsen. Om de parkeerverdiepingen te bereiken is 

deze minder geschikt omdat het berijden ervan onplezierig is. Er moeten 

achter elkaar te veel scherpe bochten worden genomen. 

Ten tweede via de lift (figuur 4.29). Dit is een vrij dure en technisch 

moeilijke oplossing. Hierbij is een grote bufferruimte nodig waar de auto's 

kunnen wachten voordat ze de lift kunnen gebruiken. Bij een technische storing 

wordt het parkeerdek onbereikbaar. 

Ten derde is er de spiraal (Figuur 4. 30). Deze biedt de meeste voordelen. Op 

een relatief klein stukje grond kan onbeperkt worden gestegen. Ook naar de 

verschillende verdiepingen. Daarom wordt voor deze mogelijkheid gekozen. 
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Figuur 4. 31. Kogel i Jke beschadigingen aan auto's (bron: HPR 2443). 

5.2.1.2 Bij het ontwerpen van hellingen dient te worden gelet op het gevaar van autobeschadiging, aan onder-, 
achter- en bovenzijde van de carrosserie, bij de overgangen naar en vanaf horizontale gedeelten. 

5.2.1.2 

Figuur 3 - Beschadiging 
ean onderziJde 
auto 

/ 

Figuur 4 - Beschadiging 
aan achterzi1de 
auto 

"iguur 5 - BeschadiQino 
aan bovenzijde 
auto 

Oe bedoelde beschadigingen kunnen worden voorkomen door toepassing van 
overgangshellingen of afrondingen bij hellingen die ca 8% te boven gaan. Aan
dacht dient te worden besteed aan de vrije hoogte ter plaatse van de overgangen. 

Figuur 4. 32. De minimale bocht (bron: HPR 2443). 

5.1.7 De minimumstralen ,. en R. voor bochten van rijbanen of rijstroken zijn respectievelijk 4,5 men 8 m. 
Zie de figuur in de toelichting op 5.2.4. 

5.2.4 

Figuur 6 - Rondgaande vrije helling met minimum-draaistralen R. en ,. 



Tabel 4. 4 De verschl ! lende manieren van hoogteoverwlnnlng. 

Helling Lift Spiraal 

Afmeting groot klein groot 

Verwerkingstijd snel langzaam snel 

Kosten laag hoog laag 

Bedrijfzekerheid goed slecht goed 

Berijdbaarheid slecht goed goed 

Bij het bepalen van de spiraal spelen de volgende aspekten een rol: 

A. Het stijgingspercentage. 

B. De hoogte die moet worden overwonnen. 

C. De straal van de cirkel. 

Ad A. N.P.R. 2443 (3) geeft als richtlijn een maximaal stijgingspercentage 

van 15 %. Bij stijgingspercentages groter dan 8 % zijn afrondingsvlakken 

nodig om beschadigingen aan de auto te voorkomen (Figuur 4. 31). Het 

percentage mag niet te groot zijn omdat anders automobilisten kunnen 

worden afgeschrikt en daarom geen gebruik zullen maken van het 

parkeerdek. Daarom wordt gekozen voor een stijgingspercentage van 

ongeveer 11 %. 

Ad B. De hoogte die moet worden overwonnen wordt bepaald door de 

gebruikshoogte en de konstruktie-hoogte samen. Voor de eerste verdieping 

komt dit neer op 8.5 meter en voor elke volgende verdieping 4.2 meter. 

Ad C. De straal van de cirkel wordt bepaald door de maatgevende auto. De 

straal van deze cirkel is vastgelegd in N.P.R. 2443 [3) 

(Figuur 4. 32). Hierbij hebben de wielen de grootst mogelijke uitslag. 

Om het berijden van de spiraal aangenaam te laten verlopen is het beter 

de straal van de cirkel groter te kiezen. 
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F'lguur 4. 33. De schakeling van de spiraal op de overgangskonstruktle. 



De invloed van deze drie aspekten op elkaar kan worden weergegeven in één 

formule [5]: 

h 
Stljglngspercentage = ------

(X ( 2nR) 

h = De hoogte (h = 4.20 meter). 

X = Het deel van de cirkel dat wordt gebruikt om te stijgen (x = 3/4). 

R = De afstand van het midden van de rijstrook tot het midden van 

de spiraal (R = 8.25m). 

Als buitenafmeting van de spiraal wordt gekozen voor 20.0 x 20.0 M1
. Dit is 

om de volgende reden gedaan: 

(1) 

A. Bij een buitenafmeting van 20.0 meter en een rijstrook van 3.5 meter is 

de straal (R) gelijk aan 8.25 meter (R = 6.25). Met behulp van 
mln 

formule (1) kunnen de stijgingspercentages worden bepaald die de 11 ¾ 

niet mogen overschrijden (Tabel 4.5). De 8.5 meter wordt in twee cirkels 

overwonnen en de 4.2 meter in één cirkel. Bij beide wordt 1/4 van de 

cirkel gebruikt voor de overgang tussen het stijgen en het horizontale 

vlak. 

B. De afmeting van de spiraal is gelijk aan de lengte van het 

parkeermoduul. Hierdoor kan de spiraal overal op de auto-circulatie van 

het parkeerdek worden aangesloten (Figuur 4.33). 

Tabel 4.5 De stljglngspercentages. 

Hoogte (K) straal (K) Percentage X 

8.5 8.25 9.4 7/4 

4.2 8.25 10.8 3/4 
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De spiraal heeft een grote vervoerskapaciteit. Op de spiraal wordt gereden 

met een snelheid van 10 Df/ uur (7). Een auto neemt 5.0 meter in beslag. 

Daarbij komt de tussenafstand van de auto's die achter elkaar op de spiraal 

rijden. Neem hiervoor 2.5 meter aan. Totaal neemt een auto 

((2 x 2.5) + 5.0) = 10.0 meter in beslag. Deze 10.0 meter wordt in 3.6 

seconden afgelegd. Dit betekent dat de spiraal een vervoerskapaciteit heeft 

van 1000 auto's/ uur. 

De spiraal is in één richting te berijden. Hiermee wordt een veilige, 

vloeiende verkeerstroom verkregen. Per parkeerdek zijn minimaal twee spiralen 

nodig, een als oprit en een als afrit. 
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Figuur 4. 34. De voetgangerscirculatie. 
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4.2.2 DE CIRCULATIEMODULEN VOOR DE VOETGANGERS. 

De horizontale circulatie voor de voetgangers is opgebouwd uit twee stroken 

(Figuur 4.34): 

Strook A: 

Deze strook loopt evenwijdig aan het spoor en is een virtueel onderdeel 

van de rijstrook van de modulen. Hierdoor is het mogelijk om één rij van 

een verdieping van het parkeerdek af te lopen. 

Strook B: 

Deze strook staat loodrecht op strook A en zorgt voor de verbinding 

tussen strook A en de verticale transportmiddelen (C). Deze strook 

wordt geplaatst over de parkeerplaatsen en in de openingen tussen de 

modulen. Strook B kan langs strook A worden verschoven zodat rekening 

kan worden gehouden met de maximale loopafstand van 50 á 60 meter. Door 

de twee modulen t.o.v. elkaar te verschuiven ontstaat er een ruimte 

waarin verticaal circulatiemodulen kunnen worden geplaatst. Deze modulen 

kunnen t.o.v. strook B worden verschoven zodat kan worden ingespeeld op 

de onderliggende situatie. 

Het verticale transport kan op verschillende manieren worden ingevuld. Hierbij 

kan een keuze worden gemaakt uit: 

- Een trap. 

- Een lift. 

- Een roltrap. 

De keuze voor een van de drie of een combinatie hiervan hangt af van o.a. het 

aantal parkeerplaatsen, de plaatsingsruimte, de kostprijs en het prestige van 

het parkeerdek. De verschillende manieren van transport worden hierna verder 

uitgewerkt. 
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Figuur 2.35. De trapvorm. 
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4.2.2.1 HET TRAPHODUUL. 

Drie faktoren spelen een rol bij het bepalen van een trap: 

- De helling. 
0 Er wordt gekozen voor een trap met een helling van 30. Hierbij past een 

optrede van 17 cm en een aantreden van 29 cm. Dit is een goed beloopbare 

trap voor een openbaa~ gebouw. 

- De trapbreedte. 

Een breedte van 1.80 meter biedt de mogelijkheid om met drie personen 

naast elkaar op de trap te lopen. Dit is nodig omdat de trap voor zowel 

het stijgen als het dalen wordt gebruikt. 

De breedte van de trap bepaalt de vervoerscapaciteit. Een trap 

van 1. 80 meter breed kan 72 pers/ minuut verwerken [s]. Als globale 

richtlijn wordt één trap op 150 á 200 parkeerplaatsen geplaatst. Deze 

richtlijn is bepaald aan de hand van het aantal trappen in bestaande 

parkeergarages. 

- De vorm. 

Om de plaatsingsvrijheid zo groot mogelijk te houden moeten de 

afmetingen van de trap zo klein mogelijk blijven. Daarom wordt de trap 

uitgevoerd in twee stukken met een bordes (Figuur 4. 35). Het trappenhuis 

krijgt een voorportaal zodat de mensen vanaf de loopbrug het trappenhuis 

kunnen betreden zonder daarbij andere mensen te hinderen die al op de 

trap lopen. 
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Figuur 4. 36. Voorbeeld llft-berekenlng. 
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4.2.2.2 HET LIFTMODUUL. 

Deze bestaat uit een standaard lift voor acht personen met een deurbreedte van 

1.00 meter. De liften zijn in eerste instantie bedoeld voor personen die 

niet van de trap gebruiken kunnen maken. 

Aan de vervoercapaciteit van een lift in een parkeergarage worden geen eisen 

gesteld. Daarom wordt de normale norm voor woongebouwen gehanteerd [9]. Per 

vijf minuten moet ten minst 7.5 ¾ van de bezetting van het gebouw worden 

vervoerd. Dit betekent dat er op 1000 personen 75 in vijf minuten moeten 

worden vervoerd. De vervoercapaciteit is afhankelijk van: 
. meter - De l1ftsnelheid. Deze wordt gesteld op 1.00 / seconde. 

- De vervoercapaciteit van de lift. Per lift kunnen er acht personen 

worden meegenomen. 

- Het aantal stopplaatsen. Dit is afhankelijk van het aantal 

verdiepingen. 

- De wachttijd per verdieping. Aangenomen wordt dat de lift 15 sec. wacht. 

Als voorbeeld wordt een parkeerdek van drie verdiepingen genomen 

(Figuur 4.36). Er moet 16.9 meter worden afgelegd. Met de gekozen snelheid 

betekent dat een reistijd van 16.9 sec. Per verdieping een wachttijd van 15 

sec. dus totaal een wachttijd van 45 sec. De totale reistijd is dan 

(16.9 + 45) = 61.9 sec., ongeveer acht personen per minuut. 

In vijf minuten veertig personen. Dus op 1000 personen zijn er twee liften 

nodig. Reken per auto op twee personen dan betekent dit globaal twee liften op 

500 parkeerplaatsen. Deze richtlijn komt redelijk overeen met het aantal 

liften in bestaande parkeergarages. 
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4.2.2.3 HET ROLTRAPMODUUL. 

Bij het bepalen van de roltrap spelen dezelfde faktoren een rol als bij de 

trap: 

- De helling. 

Deze is gelijk aan de traphelling, 30°. Dit is een aangename helling 

waarbij de opstap nog gemakkelijk verloopt. 

- De trapbreedte. 

Een breedte van 1.00 meter biedt de mogelijkheid voor mensen met bagage 

gebruik te maken van de roltrap. Een roltrap van 1.00 meter breed en 
. meter een snelheid van 0.5 / seconde heeft een vervoercapaciteit van 

9000 pers/ uur [10). Dit is ruimschoots voldoende voor een 

parkeergarage. 

- De vorm. 

Voor de plaatsing van de roltrap zijn twee mogelijkheden. De roltrappen 

naast elkaar en de roltrappen gekruist. 

De gekruiste variant heeft het voordeel dat de twee verkeersstromen 

ruimtelijk gescheiden zijn, zodat botsingen en opstoppingen worden 

voorkomen. Wel zijn hierbij twee loopbruggen nodig per verdieping 

terwijl dit bij de eerste variant telkens per verdieping wisselt. 
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~ HOOFDSTUK 5 CONCLUSIES .• 

De grote lijnen van het ontwerp van het bouwsysteem van een 

parkeerdek/perronoverkapping zijn vastgelegd. Hierbij is het systeem opgedeeld 

in twee deel-systemen. Ten eerste het plaatsingssysteem dat bestaat uit een 

overgangskonstruktie. Ten tweede het indelingssysteem dat bestaat uit 

parkeer - en circulatiemodulen. 

Om te laten zien hoe dit functioneert worden in elk van de drie willekeurig 

gekozen situaties - Breda, Eindhoven en Tilburg - drie mogelijke varianten 

bepaald voor een parkeerdek/perronoverkapping. Per variant wordt uitgegaan van 

andere eisen in dezelfde situatie, zoals o.a. het aantal parkeerplaatsen, het 

uiterlijk en de plaats en de grootte van de lichtstroken. Deze tekeningen 

(Nr.1 tot en met nr. 9) zijn apart bij dit afstudeerverslag bijgevoegd. 

Het systeem beantwoordt aan de gestelde eisen van flexibiliteit van het 

indelingssysteem en het plaatsingssysteem. Daarnaast zitten ook nadelen aan 

het bouwsysteem, zoals: 

- De automobilist bereikt het parkeerdek via een spiraal. Een spiraal 

naar beneden rijden levert geen problemen op. Maar bij een spiraal naar 

boven rijden moet ook voldoende gas worden gegeven. De kans op een 

opstopping is daarom aanwezig en hierdoor kan het hele parkeerdek 

onbereikbaar worden. 

- Om de overspanningen van het plaatsingssysteem binnen de perken te 

houden is het soms noodzakelijk om een spoorlijn enigzins te 

verplaatsen. 

- De verschuiving van de modulen gaat in stappen van 4.25 meter. Dit 

betekent dat de lichtstroken ook een veelvoud van deze breedte moet 

zijn. 

In het hierna volgende deel B van dit afstudeerverslag wordt het 

konstruktieve ontwerp verder uitgewerkt. 
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BIJLAGE A DE AFMETINGEN VAN PERSONENAUTO'S. 

TYPE LENGTE (CM) BREEDTE (CM) HOOGTE (CM) 

Maatgevende auto 480.0 180.0 160.0 

Alfa 164 455.5 176.0 139.7 

Audi 100 479.2 181. 4 142.2 

Austin mini 305.0 143.8 135.3 

BMW 320 432.5 164.5 138.0 

Cadillac Eldorado 485.6 181. 1 136.5 

Citoën 2CV 383.0 148.0 160.0 

Fiat panda 340.8 149.8 142.0 

Ford Scorpio 466.9 176.0 144.0 

Honda Legend 481. 0 173.5 139.0 

Lada 1200 407.3 161. 1 138.2 

Mazda 323 399.0 164.5 139.0 

Mercedes 190 442.0 167.8 138.3 

Opel Corsa 362.0 153.0 136.5 

Renault 25 462.3 177.2 140.5 

Rolls-Royce 527.0 188.5 148.5 

Saab 900 468.7 169.0 142.0 

Volkswagen Passat 454.5 169.5 139.2 

Volvo 760 484.4 176. 1 142.5 

(Bron: Autotest 88, 19de editie, ~luwer Technische boeken B.V.) 

A. 1 



BIJLAGE B DE PARKEERMANOEUVRES. 

De bepalende afmetingen van de verschillende manieren van parkeren worden hier 

gegeven. Deze waren: 

1. "vooruit-in" zonder meesturen in de bocht (§ B.1). 

2. "vooruit-in" met meesturen in de bocht (§ e.2). 

3. "achteruit-in" (§ B.J). 

Alle maten bij de tekenigen zijn in meters. 
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PARAGRAAF 8.1. "VOORUIT-IN" ZONDER MEESTUREN IN DE BOCHT. 
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PARAGRAAF 8.2. "VOORUIT-IN" MET MEESTUREN IN DE BOCHT. 
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PARAGRAAF B.3. "ACHTERUIT-IN". 
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BIJLAGE C DE BEPALING VAN DE KOLOMVRIJE STROOK. 

Een perron heeft verschillende functies. Hierop zijn twee zones aan te geven 

(Figuur 1). Zone A voor de aan- en afvoer van treinreizigers op het perron 

en zone B voor de in- en uitstappende treinreizigers. 

Zone A varieert met de breedte van het perron en dus met het totaal aantal in

en uitstappende reizigers per perron. Dit is ook duidelijk terug te vinden in 

de breedte van de trap die in zone A uitkomt. Een breed perron heeft ook een 

brede trap. 

Zone B heeft een constante maat. Als de trein stopt, vormt zich voor de 

deuren van de wagons een rij, meestal in de vorm van een halve cirkel met in 

het midden een ruimte om de personen uit de trein te kunnen laten stappen 

(Figuur 2). De straal van deze cirkel is constant, omdat elke treinwagon 

zijn beperkende vervoerskapaciteit heeft. Daarom verdelen de treinreizigers 

zich dan ook over de totale lengte van de trein. 

De meest voorkomende treinwagons hebben een kapaciteit van 50 personen en ze 

hebben twee deuren. Met dit gegeven is de maximale straal van de cirkel 

te bepalen. Uit observatie is gebleken dat deze straal 2.0 - 2.5 meter is. Bij 

deze maat wordt nog één meter extra opgenomen voor die reizigers die van wagon 

naar wagon lopen om een plaats in de trein te vinden. Zone B krijgt zo een 

totale lengte van 3.5 meter. 

In zone B mogen geen kolommen staan omdat deze de reizigers te veel hinderen. 

Dat er bijvoorbeeld een kolom voor een deur van de trein komt te staan is 

ondenkbaar. Vaak verloopt het in- en uitstappen snel, zodat kolommen in deze 

strook tot ongelukken zou kunnen leiden. Zone B wordt De kolomvrije strook 

genoemd. 

In zone A kunnen wel kolommen staan omdat hier de bewegingen langzamer zijn 

zodat de reizigers er minder last van hebben. Dit is De kolomstrook. Bij de 

plaatsing van de kolommen wordt er wel rekening gehouden met de perronindeling 

in de kolomstrook. 
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~ VOORWOORD 

Het laatste onderdeel van mijn studie voor bouwkundig ingenieur aan de 

Technische Universiteit in Eindhoven is het afstudeerproject. Hierin heb ik 

een bouwsysteem ontwikkeld voor een parkeerdek/perronoverkapping dat is 

uitgewerkt bij de vakgroep Konstruktief Ontwerpen van de faculteit Bouwkunde. 

Het afstudeerproject resulteert in een afstudeerverslag vergezeld van 

tekeningen en een maquette. Het afstudeerverslag bestaat uit twee delen: 

Deel A. Het ontwerp van het bouwsysteem. 

Deel B. De konstruktieve uitwerking van het bouwsysteem en een 

toepassing hiervan in Eindhoven. 

Graag wil ik van deze plaats mijn afstudeer-begeleidingscommissie - prof ir 

J.W.B. Stark, ir F. van Pelt en ir A.P. Thijssen arch HBO - bedanken voor hun 

kundige begeleiding en de wijze waarop zij het geheel in goede banen hebben 

geleid. Verder zijn er natuurlijk nog al die andere mensen, die op welke wijze 

dan ook hieraan hebben bijgedragen. Waarvoor mijn welgemeende dank. 

Wal ter Hoff. 
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~ SAMENVATTING 

Inspelend op de parkeerproblemen van elke grote en middelgrote stad is een 

bouwsysteem ontwikkeld met behulp waarvan boven het spoor c.q. station kan 

worden geparkeerd. 

Het bouwsysteem is opgedeeld in twee deel-systemen, namelijk: 

het plaatsingssysteem en het indelingssysteem. De flexibiliteit van het 

plaatsingssysteem zorgt ervoor dat het bouwsysteem in elke situatie kan worden 

neergezet. De flexibiliteit van het indelingssysteem heeft betrekking op de 

eisen die per situatie kunnen verschillen, zoals het aantal parkeerplaatsen, 

de plaats en grootte van de lichtstroken in het parkeerdek, de 

verschijningsvorm en de plaats en manier van verticaal transport. Om dit te 

realiseren wordt het indelingssysteem opgebouwd uit één standaard eenheid, het 

moduul, waarop zestien auto's kunnen worden geparkeerd. De konstruktie van 

het moduul bestaat uit gestandaardiseerde konstruktie-elementen die ook 

demontabel zijn, zodat veranderingen in de eisen later kunnen worden aangepast 

door het indelingssysteem. 

De "flexibiliteit" van het bouwsysteem wordt aangetoond door in drie 

willekeurig gekozen situaties - Breda, Eindhoven en Tilburg - drie varianten 

te bepalen met ieder telkens andere eisen. Om te laten zien hoe het 

bouwsysteem kan functioneren wordt het toegepast in Eindhoven. Hierbij wordt 

tevens aandacht besteed aan de vormgeving van het parkeerdek. 

IV 



flquur 1.1. De ltonstruktle van het aoduul. 
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~ HOOFDSTUK 1 INLEIDING 

Dit deel van het afstudeerverslag behandelt de konstruktieve uitwerking van 

het bouwsysteem dat in deel Ais ontworpen. Het bouwsysteem bestaat uit twee 

deel-systemen; het indelingssysteem en het plaatsingssysteem. Dezelfde 

indeling wordt aangehouden bij het bespreken van de konstruktieve aspekten. 

A. De konstruktie van het indelingssysteem (HFo.2). 

Het indelingssysteem is gebaseerd op één standaard moduul. Als de konstruktie 

van het moduul is bepaald, is tevens de konstruktie van het indelingssysteem 

bekend. In paragraaf 4.3 (Deel A) is in grote lijnen de konstruktie van het 

moduul vastgelegd (Figuur 1.1). Hierin is bepaald dat het moduul wordt 

opgebouwd uit vier konstruktie-onderdelen (de afmetingen die staan vermeld 

zijn de afmetingen van de gerealiseerde konstruktie): 
1 1. Het vloer-element. De afmetingen van dit element zijn 2.53 x 8.5 M. Het 

element overspant de 8.5 meter als een tweezijdig opgelegde plaat. De 

elementen zijn geprefabriceerd en door hun afmetingen en gewicht 

handzaam voor zowel het transport over de weg als voor het transport en 

montage op de bouwplaats. Een moduul heeft zestien vloer-elementen. 

2. De langsligger. De stalen ligger heeft een 

overspanning van 21.0 meter en een h.o.h. - afstand van 8.5 meter. Op 

deze liggers zijn de vloer-elementen opgelegd. Een moduul heeft maximaal 

drie langsliggers. Dit is afhankelijk van de schakeling. 

3. De dwarsligger. De stalen ligger heeft een overspanning van 17.0 meter 

en een h.o.h. - afstand van 21.0 meter. Op de dwarsligger kunnen de 

langsliggers worden aangesloten zodat de belasting wordt doorgegeven 

aan de kolommen. De dwarsligger is opgebouwd uit twee elementen, het 

vakwerk-element en het knoop-element. Met deze twee elementen zijn alle 

dwarsliggers samen te stellen die nodig zijn om de schakelingen van de 

modulen konstruktief te realiseren. Een moduul heeft maximaal twee 

dwarsliggers. 

4. De kolom. Deze heeft een lengte van 2.40 meter en kan op het 

knoop-element van de dwarsligger worden aangesloten, zodat de 

belastingen van de geschakelde modulen rechtstreeks naar beneden worden 

afgevoerd. Een moduul heeft maximaal vier kolommen. 
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fiquur 1.2. De konatruktie van het plaatalnqaayate-. 
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B. De konstruktie van het plaatsingssysteem (HFD.3). 

Het plaatsingssyteem (Hfd 3, Deel A) heeft een konstruktie die is te 

schematiseren tot een "portaal" dat dwars op het spoor staat met een h.o.h. -

afstand van 21. 0 meter (Figuur 1. 2). De kolommen hebben een beperkte 

plaatsingsvrijheid. waardoor de mogelijkheid ontstaat om op de verschillende 

11 situaties" in te spelen. 

De konstrukties van de twee deel-systemen zullen ieder apart in de hierna 

volgende hoofdstukken worden behandeld. Per hoofdstuk zal worden ingegaan op 

de eisen die worden gesteld, de keuzemogelijkheden en het uiteindelijke 

resultaat. De berekeningen van de gekozen konstruktie-onderdelen staan in de 

bijlagen vermeld. Op de konstruktieve uitwerking van de circulatie-modulen 

wordt niet ingegaan. 
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~ HOOFDSTUK 2 DE KONSTRUKTIE VAN HET INDELINGSSYSTEEM.~ 

2. 1 DE EISEN. 

Aan de konstruktie kunnen de volgende eisen worden gesteld: 

A. Het functionele aspekt. 

- Het demontabel zijn van het indelingssysteem. 

B. Het bouwtechnische aspekt. 

1. De sterkte, stijfheid en stabiliteit. 

2. Het plaatsen van leidingen. 

C. Het esthetische aspekt. 

- De vormgeving. 

D. Het kosten aspekt. 

1. De materiaalkosten. 

2. De bewerkingskosten. 

De invloed die deze eisen hebben op de verschillende konstruktie-onderdelen 

wordt per onderdeel in een aparte paragraaf behandeld: 

1. De vloer ( § 2. 1. 1). 

2. De langsligger (§ 2.1.2). 

3. De dwarsligger (§ 2.1.3). 

4. De kolom (§ 2.1.4). 

Hoewel de onderdelen hier onafhankelijk van elkaar worden gepresenteerd hebben 

ze ook invloed op elkaar. Waar nodig zal dit bij de relevante hoofdstukken 

worden toegelicht. 
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f"lc;iuur 2.1. De vooroespannen holle betonnen vloerplaat. 
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2.1.1 DE VLOER. 

1 Het geprefabriceerde vloer-element heeft een afmeting van 2.53 x 8.5 M met 

een overspanning van 8.5 meter. Als element kan worden gekozen voor de 

veelvuldig toegepaste voorgespannen holle betonnen vloerplaten (Figuur 2.1). 

Veel fabrikanten leveren de vloerplaten in alle gewenste afmetingen en voor 

verschillende soorten van belastingen. 

Als alternatief voor de betonnen vloer is gekeken naar een geprefabriceerde 

staalplaat-betonvloer als vloer-element (Figuur 2.2). Hierbij wordt de 

koudgevormde staalplaat gebruikt als bekisting en als wapening. 

Om een keuze tussen deze twee varianten te kunnen maken worden eerst de 

belastingen bepaald, waarna een vergelijking mogelijk is. 
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2.1.1.1 DE BELASTINGEN. 

Voor het bepalen van de maatgevende belastingen wordt N.P.R. 2443 

geraadpleegd. 

"De verticale veranderlijke belastingen op parkeervloeren worden onderscheiden 

in: 
2 a. een gelijkmatig verdeelde belasting van 2.0 KN/m; 

b. een geconcentreerde last van 7.5 KN werkend op een oppervlakte van 

0.5 x 0.5 M1 en aan te brengen op elk kruispunt van een ruitenstramien 
1 met een maaswijdte van ten hoogste 2.5 x 2.5 M; 

c. een geconcentreerde last van 10.0 KN op een oppervlakte van 0.1 x 0.1 M 

(Dit belastingsgeval geeft de reële kans op een krikbelasting weer. 

Daarbij kan het doorponsen van vloergedeelten een rol spelen.) 

d. een lijnlast van 5 KN/m1 op niet meer dan 0.1 meter van de buitenrand 

van de vloer. 

De onder a, b, c end genoemde belastingen worden geacht niet tegelijk op 

te treden". 

Redukties op de verticale belastingen zijn niet van toepassing omdat de 

vloer-elementen voor elke verdieping van het gebouw moeten kunnen worden 

gebruikt; daarom wordt met de volle 100% gerekend. 

De voorgespannen holle betonnen vloerplaat moet minimaal 200 mm hoog zijn 

vanwege belastingsgeval C, de krik-belasting. Een globale ponscontrole staat 

in bijlage A. Een vloerplaat van deze dikte is ook geschikt voor de overige 

belastingen. 
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2.1.1.2 DE KEUZEMOGELIJKHEDEN. 

Voor beide varianten wordt het vloer-element bepaald bij de gegeven 

belastingen en overspanning (BIJ lage A). Variant A is de voorgespannen 

betonnen vloerplaat en variant Bis de staalplaat-betonvloer. De beide 

elementen zijn demontabel en voldoen aan de sterkte- en stijfheidseis. Maar er 

zijn meer aspekten waarop ze kunnen worden vergeleken: 

1. Het gewicht. 

2. De kostprijs. 

3. De hoogte van het element 

Tabel 2.1 

Beton Staalplaat 

1. Het gewicht (kg) 6820 4670 

2. De kostprijs (f/m2
) 65,- 80,-

3. De hoogte (mm) 200 260 

De staalplaat is lichter maar ook duurder. Hierdoor vermindert de permanente 

belasting op de totale konstruktie waardoor kan worden bespaard op de 

staalkonstruktie en de montage van het indelingssysteem eenvoudiger wordt. 

Het is nog maar de vraag of deze besparing op de totale konstruktie opweegt 

tegen de meerprijs van de vloerelementen, waarvan er per moduul zestien 

nodig zijn. De hoogte van het element speelt bij een open parkeergarage 

geen belangrijke rol. 

Met het oog op de voortgang van het konstruktieve ontwerpproces is bij 

dit afstudeerprojekt gekozen voor de voorgespannen holle betonnen vloerplaat. 

Voor een meer gemotiveerder keuze zou ook de oplossing van de staalplaat

betonvloer verder uitgewerkt dienen te worden. 
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flquur 2. 3. De qekozen vloer. 
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2.1.1.3 HET GEKOZEN VLOER-ELEMENT. 

Zoals al eerder is vermeld worden deze vloeren door veel fabrikanten 

aangeboden. De keuze is vrij willekeurig gemaakt omdat de verschillende 

produkten elkaar niet veel ontlopen {Bijlage A). Toegepast wordt: 

Vloer-element: Echo VSN 20 {Figuur 2.J). 

Gegevens: Hoogte {mm) 200 

Breedte {mm) 2530 

Lengte {mm) 8500 

Gewicht 2 {kg/m) 317 

Gewicht per element {kg): 6820 

Er is niet voor een standaard breedte van 600 of 1200 mm gekozen. Maar gezien 

de grote hoeveelheid en de voordelen van een grotere breedte is gekozen voor 

de afwijkende maat van 2530 mm, omdat: 

- Er minder voegen per moduul zijn. Elke voeg die ontstaat moet worden 

afgedicht. Daarbij blijft een voeg een teer onderdeel van de 

konstruktie, zodat het aantal zo klein mogelijk moet worden gehouden. 

Het aantal voegen daalt sterk als het element twee maal zo breed is. 

- Een kortere bouwtijd gerealiseerd wordt aangezien er minder elementen 

moeten worden geplaatst. 

- De gekozen breedte nog over de weg kan worden getransporteerd. 

- Het element redelijk hanteerbaar blijft. 

Tussen de vloer-elementen worden verbindingen aangebracht zodat de totale 

vloer als een schijf kan werken. 
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flguur 2. 4. Ligger over twee steunpunten. 
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2.1.2 DE LANGSLIGGER. 

Voor een ligger in staal zijn verschillende mogelijkheden. In eerste instantie 

bepalen de belastingen en de overspanningen welke types kunnen worden 

toegepast. 

2.1.2.1 DE BELASTINGEN. 

De langsligger draagt de vloer-elementen en ligt 8.5 meter h.o.h .. De 

vloer-elementen veroorzaken een gelijkmatig verdeelde gebruiksbelasting 

op de ligger van 45.8 KN/m~ Voor de belasting van de ligger zijn 

twee situaties maatgevend. Ten eerste als ligger op twee steunpunten waaruit 

het grootste moment volgt (Figuur 2.4). Ten tweede als ligger over drie 

steunpunten waaruit de grootste dwarskrachten volgen (Figuur 2.s). Het 

monteren van deze liggers heeft invloed op de grootte van het 

midden-steunpuntsmoment. De twee liggers worden apart geplaatst en dragen 

eerst de permanente belastingen (o ). Hierna worden de twee liggers met elkaar 
1 

verbonden om gezamelijk de veranderlijke belasting op te nemen (o ). Een 
2 

situatie met een ligger over meer steunpunten dan drie geeft maatgevende 

krachten en momenten die kleiner zijn dan in de twee genoemde situaties. 

2.1.2.2 DE KEUZEMOGELIJKHEDEN. 

Uit het bepaalde moment volgt een weerstandsmoment dat nodig is. De staalsoort 

is op Fe 510 gesteld voor een gunstig materiaalverbruik. Als ligger-type zijn 

er de volgende mogelijkheden: 

1. Het walsprofiel. 

2. De raatligger. 

3. De plaatligger. 

4. De vakwerkligger. 

Er wordt bij dit afstudeerprojekt gekozen voor het toepassen van een 

vakwerkligger op grond van de volgende argumenten: 

- Uit ervaring is bekend dat bij deze belastingen en overspanningen de 

vakwerkligger een economische oplossing biedt. 

- Bij een vakwerkligger kunnen de leidingen eenvoudig binnen de 

konstruktielaag door de ligger worden gevoerd. 

- Esthetisch gezien komt een vakwerkligger niet massief over. 
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figuur 2.6. De aplraal. 
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Een nauwkeurig onderzoek op de aspekten hoogte, vormgeving en kosten moet bij 

een definitieve produktontwikkeling uitwijzen of de gevoelsmatige keuze 

inderdaad de juiste is. 

2.1.2.3 DE GEKOZEN LANGSLIGGER. 

De stalen ligger is van het type vakwerk. Een vakwerk wordt door vier 

variabelen bepaald: 

A. De hoogte. 

B. De verdeling van de wandstaven (N - of W - verdeling). 

C. De helling van de wandstaven. 

D. De profielen. 

A. De hoogte. 

De hoogte van de verdiepingen wordt bepaald door de vrije hoogte en de 

konstruktie-hoogte samen. De vrije hoogte staat vast op 2.20 meter voor een 

parkeergarage. De konstruktie-hoogte kan nog vrij worden gekozen. Bij een open 

parkeergarage wordt de totale hoogte ook bepaald door het verticale transport 

en hier specifiek door de spiraal. De spiraal (Figuur 2. 6) wordt bepaald door 

drie variabelen (4. 2.1. Deel A): 

1. De straal. 

De afmetingen van de spiraal staan vast omdat deze zijn afgeleid van de 

maten van het moduul ( R = 8.25 m). 

2. Het stijgingspercentage. 

Het stijgingspercentage mag niet groter zijn dan 15%. 

3. De hoogte. 

Als enige variabele blijft de hoogte over en het feit dat de 

verschillende verdiepingen van het parkeerdek in één cirkel-omwenteling 

bereikt moeten worden. 

De verdiepingshoogte wordt gesteld op 4.20 meter (Figuur 2.7). Met formule 1 

(Deel A) en de vastgelegde variabelen is het stijgingspercentage te bepalen: 
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etquur 2. 7. De Terdleplnqshooqte. 
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Stijgingspercentage= 
(X ( 2nR 

h 

(3/4 (2n X 8.25) =---------
4.20 

h = De hoogte (h = 4. 20 meter). 

(1) 

= 10. 8 % 

X = Het deel van de cirkel dat wordt gebruikt om te stijgen (x = 3/4). 

R = De afstand van het midden van de rijstrook tot het midden van 

de spiraal (R = 8.25m). 

Hieruit volgt dat het stijgingspercentage gelijk is aan 10.8 % • Dit mag 

maximaal 15 % zijn, maar er is gekozen voor een lager percentage omdat de 

spiraal uitnodigend en makkelijk te berijden moet zijn. De spiraal brengt 

immers elke automobilist naar en van het parkeerdek en is dus de slagader van 

het parkeerdek. 

De verdiepingshoogte is gesteld op 4.20 meter. Dit betekent dat voor de 

konstruktie een hoogte overblijft van (4.20 - 2.20) = 2.00 meter. In deze 

hoogte zit ook de vloerhoogte van 0.2 meter. Het vakwerk mag dus 1.80 meter 

hoog zijn. Hierbij behoort een schema-maat van 1.50 meter. 

B. De verdeling van de wandstaven. 

Er zijn twee categorieën aan te geven voor de verdeling (Figuur 2.a) van een 

vakwerk: 

Categorie 1: De N - verdeling. 

Categorie 2: De W - verdeling. 
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flquur 2. 9. De hoek ln het vakwerk. 
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Bij de gegeven belastingen, overspanningen en schemahoogte zijn twee vakwerken 

bepaald ieder met een andere verdeling (Bijlage B). De twee vakwerken worden 

op de volgende aspekten met elkaar vergeleken: 

1. Het gewicht. 

2. Het aantal knopen. 

De twee vakwerken zijn even zwaar, maar categorie 2 heeft minder knopen en 

dus minder verbindingen die moeten worden aangebracht, waardoor de fabricage 

goedkoper is. Categorie 2 wordt gekozen. 

C. De helling van de wandstaven. 

De hoek kan in drie categorieën (Figuur 2. 9) worden ingedeeld: 

Categorie 1: De hoek kleiner dan 45°, (a: ~ 45°). 

Categorie 2: De hoek is gelijk aan 45°, 0 
(a: = 45 ). 

Categorie 3: De hoek 0 groter dan 45 , (a: 2:: 45°). 

Bij de gegeven belastingen, overspanningen, verdeling en schemahoogte zijn 

drie vakwerken bepaald ieder met een andere hoek (Bijlage c). De drie 

vakwerken worden op de volgende aspekten met elkaar vergeleken: 

1. Het gewicht. 

2. Het aantal knopen. 

De hoek kleiner dan 45° steunt de bovenrand te weinig waardoor het overbrengen 

van de gelijkmatig verdeelde belasting naar de knopen maatgevend wordt voor 

het bepalen van het profiel van de bovenrand. Hierdoor zijn zwaardere 

profielen nodig dan bij de andere twee categorieën en is het vakwerk in totaal 

zwaarder. Daarom valt categorie 1 af. 

Categorie 2 & 3 ontlopen elkaar niet veel als ze worden vergeleken op gewicht. 

Categorie 2 heeft echter minder knopen. De keuze valt op een hoek van 45° en 

als hiervan moet worden afgeweken dan naar een grotere hoek. 
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l'l9uur 2. 10. De gekozen lan9sl iqger. 
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D. De profielen. 

Er is gekozen voor koker-profielen voor de boven- en onderrand omdat dit 

profiel gemakkelijk aan het knoop-element kan worden aangesloten (§ 2.2). 

Uitvoeringen in andere profielen zijn ook wel mogelijk maar zijn binnen het 

kader van dit afstudeerprojekt niet nader onderzocht. Verder kunnen de vloer -

elementen gemakkelijk op het profiel worden opgelegd. Voor de oplegging van de 

vloer-elementen moet minimaal (2 x 80) = 160 mm aanwezig zijn. 

Als diagonaal is ook gekozen voor het koker-profiel omdat het vakwerk dan met 

hetzelfde profiel-type kan worden samengesteld. Het vakwerk krijgt zo een glad 

uiterlijk met eenvoudige verbindingen, er treedt minder vervuiling op en 

het verf-oppervlakte is gering (figuur 2.10). In bijlage D is de langsligger 

gedimensioneerd. 
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fl9uur 2.11. Ligger over twee steunpunten. 
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2.1.3 DE DWARSLIGGER. 

Voor de dwarsligger wordt gekozen voor de vakwerkligger, om dezelfde redenen 

als bij de langsligger vermeld (§ 2.1.2.2), zodat een ruimtelijke struktuur 

ontstaat die in beide richtingen hetzelfde is. Voor het bepalen van deze 

ligger moeten eerst de belastingen bekend zijn. 

2.1.3.1 DE BELASTINGEN. 

De maatgevende belasting is een puntlast in het midden van de ligger 

veroorzaakt door de langsligger. Voor de belasting van de ligger zijn twee 

situaties maatgevend. Ten eerste als ligger over twee steunpunten waaruit het 

grootste moment volgt (Figuur 2.11). Ten tweede als 1 igger over drie 

steunpunten waaruit de grootste dwarskrachten volgen (Figuur 2.12). Het 

monteren van deze liggers heeft invloed op de grootte van het midden

steunpuntsmoment. De twee liggers worden apart geplaatst en dragen eerst 

de permanente belasting (F ). Hierna worden de twee liggers met elkaar 
1 

verbonden om gezamelijk de veranderlijke belasting op te nemen (F ). 
2 

Een situatie met een ligger over meer steunpunten dan drie geeft 

maatgevende krachten en momenten die kleiner zijn dan in de twee genoemde 

situaties. 
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2.1.3.2 DE GEKOZEN DWARSLIGGER. 

Voor dit vakwerk gelden dezelfde variabelen als bij de langsligger (§ 2.1.2.J) 

Alleen staat nu nog de keuze van de profielen open, de rest is vastgelegd. Bij 

het bepalen van de profielen spelen de volgende aspekten een rol: 

1. De grote krachten op het vakwerk. 

2. De ligger is opgebouwd uit twee elementen. Namelijk het vakwerk-element 

en het knoop-element. 

3. Het demontabel zijn van de elementen. 

Belangrijk bij dit vakwerk is dus hoe de grote krachten via de verbindingen op 

een eenvoudige manier kunnen worden overgebracht. De grootste krachten treden 

op in een sitatie met in het midden van een ligger over twee steunpunten een 

puntlast. Hierop moet de verbinding worden gedimensioneerd. Als profiel van de 

boven- en onderrand is gekozen voor HE300B: 

1. Het profiel wordt 90° gedraaid zodat de flenzen eenvoudig met bouten aan 

de flenzen van het knoop-element kunnen worden bevestigd. Het meeste 

oppervlakte aan staal zit in de flenzen en die worden op deze manier 

direkt aangesloten. Bij een buis- en/of kokerprofiel is de kracht 

evenredig verdeeld over het profiel waardoor bij de aansluiting 

spanningsconcentraties kunnen optreden. 

2. De kniklengte van de boven- en onderrand uit het vlak is 8.5 meter, de 

kniklengte in het vlak is veel kleiner; hierbij past een profiel met 
0 hoofd-traagheidsstralen die veel verschillen. In dit geval een 90 

gedraaid HE 300B - profiel. 

De keuze van het profiel van de diagonalen wordt bepaald door de manier waarop 

deze aansluiten op het 90° gedraaide HE300B profiel van de boven- en 

onderrand. Een diagonaal als koker of als buis levert problemen op bij de 

aansluiting. De diagonalen kunnen op het lijf van het HE300B profiel worden 

geplaatst maar dan is het onmogelijk om de lasverbinding te leggen. Sluiten de 

diagonalen aan op de flenzen van het HE300B profiel dan wordt maar een klein 

deel van het oppervlakte van de koker/buis aangesloten, terwijl bij de 

diagonaal de volledige doorsnede nodig is om de belastingen te kunnen opnenem. 
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i"lquur 2. 13. De qekozen dwarsl lqger. 
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Deze aansluitmoeilijkheden worden voorkomen als de diagonalen aan de 

buitenkant van de boven- en onderrand worden aangesloten. Daarom is voor de 

diagonalen gekozen voor twee UNP-profielen die op de buitenkant van het HE300B 

profiel worden gelast. De twee UNP-profielen worden gekoppeld tussen de boven

en onderrand om knikken uit het vlak te voorkomen. 

Nu kan de dwarsligger worden gedimensioneerd (Bijlage E en Figuur 2.13) . De 

dwarsligger wordt opgebouwd uit vier ligger-elementen (Figuur 2. 14) van 

verschillende lengtes, (L = n x 4.25 meter, n = 1,2,3,4). Hierdoor kunnen voor 

de dwarsligger zes varianten worden aangeboden. De verschillen zitten hierin 

dat het aantal knoop-elementen kan varieëren van minimaal twee tot maximaal 

vijf. Dit is overwogen omdat het knoop-element vrij duur is en in veel 

gevallen overbodig omdat het niet wordt gebruikt. Dit betekent dat bij 

eventuele aanpassingen die later na de realisatie van het parkeerdek plaats 

vinden, de dwarsligger moet worden verwisseld om alle schakelingen mogelijk 

te maken. Moet het systeem te allen tijde flexibel blijven dan wordt alleen de 

ligger met vijf knoop-elementen toegepast. De uiteindelijke keuze voor de toe 

te passen dwarsligger is aan de opdrachtgever. 
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figuur 2.14, De varianten. 
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f'lquur 2.15. De verticale belasting. 
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2.1.4 DE KOLOM. 

Voor een kolomdoorsnede bestaan zeer vele varianten. De belastingen van de 

kolom zijn van dien aard dat of de kolom speciaal moet worden gelast uit 

plaatmateriaal of moet worden samengesteld uit standaard walsprofielen. De 

kolom moet zowel de verticale als de horizontale belastingen opnemen en moet 

gemakkelijk op het knoop-element kunnen worden aangesloten. Bij de verticale 

belasting speelt de hoogte van het gebouw een rol. Daarom is bepaald dat het 

parkeerdek maximaal vier verdiepingen hoog mag zijn. Het aantal 

parkeerplaatsen bij vier verdiepingen is zo groot (± 2500 parkeerplaatsen) dat 

voor elke Nederlandse stad aan de vraag naar het aantal parkeerplaatsen kan 

worden voldaan. Bovendien wordt het parkeerdek voornamelijk in de lengte 

uitgebreid. Het is bovendien gewenst dat de kolom beperkte dwarsafmetingen 

heeft. In Deel A, § 4. 1.3.2 is ervan uitgegeaan dat de kolom maximaal 400 

x 400 mm1 mag zijn. 

2.1.4.1 DE BELASTINGEN. 

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de verticale belasting en de 

horizontale belasting. 

A. De verticale belastingen (Figuur 2. 1s). 

De belastingen van de vloer wordt naar de kolommen geleid. De kolom met de 

grootste belasting bevindt zich onderaan het portaal en moet drie vloer-velden 

dragen. Voor zijkolommen geldt de helft van de belasting van de midden-kolom. 

De rekenbelasting voor de middenkolom kan tot 11000 KN oplopen. 

B. De horizontale belastingen. 

Deze wordt veroorzaakt door de windbelasting, stootkracht op de kolom en door 

scheefstand. 

1. De windbelasting. 

De grootte van de gemiddelde stuwdruk wordt gesteld op 1.0 KN/m2
• Het 

gebouw is (8.5 + (3 x 4.2)) = 21.1 meter hoog (Figuur 2.16). Uit N.E.N. 
2 3850 volgt een stuwdruk op 21.0 meter van 1.120 KN/m aan de noordzeekust. 

Het uitgangspunt klopt redelijk. Bij de windbelasting speelt de richting 

een rol. D.w.z. de wind staat op de langs- of op de dwarsgevel. 
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flquur 2.17. Wind op lanqsqevel. 
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flquur 2.18. De kolombelastlng. 
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Hiermee wordt bepaald hoe groot de oppervlakte is waarop de wind aangrijpt 

en dus hoe groot de windbelasting is. Beide worden apart behandeld omdat 

deze ook beide apart voorkomen. De vormfaktor is op 1.0 gesteld in verband 

met de gedeeltelijk open gevel-oppervlakte. 

A. De wind op de langsgevel (Figuur 2.17). 

1 De gevel heeft een oppervlakte van 4.20 x 17.00 M (H • L). De 

windbelasting per moduul is dan gelijk aan (per verdieping): 

w = "( X q X A 
B ( I an g s ) s w ( I angs) 

1.5 x 1.0 x (4.20 x 21.00) = 132.3 KN 

Deze belasting grijpt aan op de konstruktie waardoor er momenten 

ontstaan. Hierbij wordt de kolom geschematiseerd alsn een zijde 

ingeklemd en aan de andere zijde een inklemming die horizontaal kan 

verplaatsen (Figuur 2. 1a). De schemalengte is gelijk aan de vrije hoogte 

van 2.20 meter. Het buigpunt ligt hierbij in het midden. De momenten 

kunnen nu worden bepaald. 

De verdeling van de momenten en de grootte van de normaalkracht worden 

door twee situaties bepaald (Figuur 2.19). Ten eerste als het portaal op 

zichzelf staat en ten tweede als er twee portalen naast elkaar staan. 

Hieruit volgen twee belastingscombinaties waarop de kolom moet worden 

berekend. 

B. De wind op de dwarsgevel (Figuur 2.20). 

1 De gevel heeft een oppervlakte van 4.20 x 17.00 M (H • B). De 

windbelasting per moduul is dan gelijk aan (per verdieping): 

WB (dwars) = "( s X qw X A (dwars) 

1.5 x 1.0 x (4.20 x 17.00) = 107.1 KN 

De momenten worden op dezelfde manier bepaald als in geval A. Er is 

aangenomen dat de windbelasting zich verdeeld over drie portalen 

(Figuur 2. 21). 
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f'lquur 2.19. Twee belastlnqa-altuatles. 

1054 2 KN 

45 36 KN 45 36 KN 4536 KN ! 4536 KN 

330K~ i ♦ 
330~ ! i 

l 1._ 165 KN l ... 110 KN 1 ... 110 KN 1 4-- 1é5 KN 110 l'.N 

f -t t Î t 

flquur 2.20. Wlnd op dwarsgevel. 

flquur 2.21. De belastlngs-altuatle. 

10542 KN 10542 KN 

l536 KN i J 45 36 KNH 

270 KN ~ t 
-+ 1 1 6 7,5 KN 1 67.5 KN 167,5 KN 6 7, 5 K N ... + + t ... t t t 



2. De stootbelasting op de kolom. 

Bij het parkeren kan een auto de kolom aanrijden. Deze botsing wordt 

volgens N.P.R. 2443 omgezet in een extra belasting op de kolom van 

10 KN op 1.00 meter boven de vloer. 

3. De scheefstand van de kolom 

De scheefstand veroorzaakt een extra moment in de kolom omdat de 

normaalkracht niet in het centrum van de kolom aangrijpt. De T.G.B.- staal 

(N.E.N. 3851) geeft hiervoor twee belastingen aan, waarvan de grootste moet 

worden toegepast: 

1 A. op elke verdieping uitsluitend een dwarskracht van van de 
300 

verticale krachten die tezamen in de kolommen van de desbetreffende 

verdiepingen werken. 

B. bij een raamwerk met meer dan vijf verdiepingen, de gevolgen 

van een scheefstand van de gehele konstruktie van 1 

1000 

Beide richtingen leveren belastingen op - momenten en normaalkrachten - die 

door de kolom moeten worden opgenomen. 
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fl9uur 2. 22. De kolom 
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2.1.4.2 DE GEKOZEN KOLOM. 

Bij het bepalen van de kolom is mede uitgegaan van de aan te sluiten liggers. 

Eerst worden de ligger geöptimaliseerd waarna wordt bekeken wat de 

mogelijkheden zijn voor de kolom, omdat een kolom altijd wel kan worden 

gerealiseerd. De vorm van de kolom hangt ook af van de verbindingen van het 

knoop-element (§ 2.2) 

Wordt de kolom samengesteld uit standaard walsprofielen, dan heeft dit de 

volgende nadelen: 

1. Er zit een groot verschil in de afmetingen tussen de kolom en liggers 

die op elkaar moeten worden aangesloten. Hierdoor zijn dikke 

pasplaten nodig, waardoor de verbinding gecompliceerder wordt. 

2. De verbindingen zijn moeilijker bereikbaar. 

De kolom (Figuur 2.22) wordt opgebouwd uit vier stukken plaatstaal en heeft 
1 een afmeting van 280 x 380 mm zodat de aangenomen belastingen kunnen worden 

opgenomen. De dimensionering is in de bijlage F gecontroleerd. 
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flquur 2.23. Verblndlnq knoop-el-ent ■et lanqsllgger. 
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2.2 DE VERBINDINGEN VAN HET KNOOP-ELEMENT. 

Op het knoop-element moet de langsligger, de dwarsligger en de kolom 

demontabel kunnen worden aangesloten. Als de verbindingen van dit element zijn 

bepaald zijn alle verbindingen bekend omdat alle verbindingen via dit 

knoop-element verlopen (één uitzondering daar gelaten, een dwarsligger zonder 

in het midden een knoop-element en toch een aansluiting van de langsligger). 

Het knoop-element is een voortzetting van de kolom; alleen de zijden lopen 

verder door. Hierdoor kunnen de liggers tussen de flenzen van de kolom worden 

geschoven en via bouten met de knoop demontabel worden verbonden. De 

verbindingen worden per aansluiting behandeld. De verbindingen worden zo 

eenvoudig mogelijk gehouden in verband met fabricage en montage. 

A. De verbinding tussen het knoop-element en de langsligger (Figuur 2. 23 en 

Bijlage G). 

De grootste krachten van de langsligger op het knoop-element komen voort 

uit een situatie van een ligger over drie steunpunten (Figuur 2.s). 

Uit het moment volgen de krachten die moeten worden aangesloten, boven trek 

en onder druk. De krachten zijn kleiner dan de krachten waarop de profielen 

zijn berekend (§ 2.1.2.1). Dit betekent dat de verbinding vrij eenvoudig 

kan worden gehouden. De krachten, inclusief de dwarskrachten, kunnen in de 

wanden van de koker worden voorgesteld. Bij de verbinding zijn alleen de 

wanden verlengd en steken als een vork tussen de flenzen van het 

knoop-element. Omdat de platen uit elkaar liggen zijn de bouten goed 

bereikbaar en gemakkelijk te bevestigen. Op deze manier worden de krachten 

rechtstreeks overgedragen zonder dat er extra momenten ontstaat. De breedte 
1 van de kolom van 280 mm wordt bepaald door de breedte van het aan te 

sluiten profiel en de dikte van de aangelaste knoopplaten met pasvullingen. 

B. De verbinding tussen het knoop-element en de dwarsligger (Figuur 2. 24 en 

Bijlage H). 

De grootste krachten op het knoop-element, veroorzaakt door de dwarsligger, 

komen uit de situatie met de knoop midden in een ligger over twee 
0 steunpunten (Figuur 2.11). Het 90 gedraaide HE300B - profiel vormt zelf al 

een vork die tussen de flenzen van het knoop-element past. 

Ook hier kunnen nu de krachten rechtstreeks worden overgebracht zonder dat 
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flquur 2. 24. Verblndlnq knoop-el-ent aet dwarsl lqger. 
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er extra momenten ontstaan of verstevigingsplaten moeten worden opgelast. 

Omdat de diagonalen buiten op het profiel zitten is er voldoende ruimte om 

de bouten te bevestigen. 

De breedte van de kolom wordt bepaald door de breedte van het aan te 

sluiten profiel, de pasplaten en de breedte van de lijven van de kolom, 

gelijk aan (300 + ((2 x 5) + (2 x 35)) = 380 mm1
. 

C. De verbindingen tussen het knoop-element en de kolom. 

Het profiel van de kolom loopt door in het knoop-element. De kolom kan via 

een kopplaat en een kolomplaat aan het knoop-element worden bevestigd. De 

bouten zijn makkelijk bereikbaar omdat de liggers op de flenzen van het 

knoop-element worden bevestigd en zo voldoende ruimte overlaten voor de 

bouten van de kolom. De kolomplaat hoeft niet zwaar te worden uitgevoerd 

omdat er alleen maar druk op de verbinding aangrijpt. Het moment 

veroorzaakt door de windbelasting valt in het niet bij de normaalkrachten 

die op de kolom werken. 
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f'iquur 2. 25. Het hoek-el-ent. 
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2.3 HET HOEK-ELEMENT. 

De uitwerking van het hoek-element valt buiten het kader van dit 

afstudeerprojekt. In deze paragraaf wordt alleen een idee gegeven hoe het 

element zou kunnen worden gerealiseerd. 

Door een uitkraging in de richting van de dwarsligger kan het hoek-element 

worden gerealiseerd (Figuur 2.2s). De belastingen op het hoek-element zijn 

klein en zijn op deze manier goed af te voeren. De zijdelings belasting grijpt 

aan op het gedraaide HEB profiel zodat deze belast wordt om zijn sterkste as. 

Verder wordt op dit element niet ingegaan. 
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~ HOOFDSTUK 3 DE KONSTRUKTIE VAN HET PLAATSINGSSYSTEEM ~ 

De overgangskonstruktie is vrij summier uitgewerkt. In het kader van het 

afstudeerprojekt moet wel worden aangetoond welke belastingen er eventueel 

kunnen worden verwacht en of hiervoor een aanvaardbare konstruktie te 

realiseren is. 

De overgangskonstruktie bestaat uit kolommen en liggers. Eerst worden de eisen 

bepaald voor deze konstruktie. Daarna wordt bepaald welke schematisatie voor 

de hele konstruktie wordt toegepast en welke belastingen hierop werken. In 

paragraaf 3.3 worden de verschillende onderdelen van de konstruktie apart 

behandeld. 

3. 1 DE EISEN. 

Aan de konstruktie kunnen de volgende eisen worden gesteld: 

A. Het functionele aspekt. 

1. De mogelijkheid tot het schakelen van het indelingssysteem op het 

plaatsingssysteem. 

2. Het kunnen inspelen op wisselende situaties 

B. Het bouwtechnische aspekt 

1. De sterkte, stijfheid en stabiliteit. 

C. De esthetica. 

De vormgeving 

De vormgeving is een belangrijk aspekt voor de overgangskonstruktie, 

omdat de treinreizigers hier direct mee worden geconfronteerd. De 

overgangskonstrukte bepaalt dus in grote mate de beleving en het beeld 

van de station/perronoverkapping. 

D. De kosten. 

1. De materiaalkosten. 

2. De bewerkingskosten. 
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fiquur 3. 1. Belastlngs■ogell Jkheden. 
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Ad Al. De modulen worden op de overgangskonstruktie geschakeld waarbij de 

schakeling bepaalt hoe de overgangskonstruktie wordt belast. Er is gekeken hoe 

het indelingssysteem bij de negen ontwerp-varianten wordt geschakeld op de 

overgangskonstruktie (Figuur 3.1). Er blijkt dat als de puntlast veroorzaakt 

door het indelingssysteem op vijf plaatsen kan aangrijpen op het 

plaatsingssysteem alle schakelingen dan kunnen worden gerealiseerd. Er is dan 

geen belemmering voor het toepassen van het systeem. De puntlasten kunnen 

2.125 meter uit elkaar staan en mogen maximaal 4.25 meter uit het centrum van 

de kolom aangrijpen 

Ad A2. De konstruktie bestaat uit een "portaal" waaronder de kolommen 

geplaatst kunnen worden. Voor het bepalen van de belastingen moeten de 

minimale en maximale overspanningen bekend zijn. De overspanning is een 

veelvoud van 2. 125 meter, (n x 2.125). Deze afmetingen zijn bepaald aan de 

hand van de negen ontwerp-varianten, waaruit volgt dat (Figuur 3.2): 

- De minimale overspanning gelijk is aan 17.00 meter, 

(n = 8, 8 x 2. 125 = 17.00 meter). 

- De maximale overspanning gelijk is aan 25.5 meter, 

(n = 12, 12 x 2.125 = 25.5 meter). 

Ad Bl. De overgangskonstruktie wordt geschematiseerd tot een ligger die 

doorloopt en plaatselijk wordt ondersteund door kolommen (Figuur 3.3). De 

kolom heeft een kolomkop waarop de puntlast op één van de vijf posities onder 

A.1 genoemd kan aangrijpen. Door het doorlopen van de ligger kan de fundering 

smal worden gehouden, zodat het perronverkeer tijdens de bouw hier geen hinder 

van ondervindt. 
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flquur 3. 2. Naxlaale en ■lnlaale overspanningen. 
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flquur 3. ,. De belastlnqs-sltuatles. 
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3.2 DE BELASTINGEN 

Als de puntlast maximaal 4.25 meter uit het centrum van de kolom mag staan kan 

worden bepaald welke situatie maatgevend is voor het dimensioneren van de 

liggers en de kolommen. Voor het berekenen van de overgangskonstruktie is 

gekeken naar twee belastingssituaties. Ten eerste als de modulen los van 

elkaar staan en ten tweede als de modulen naast elkaar staan (Figuur 3.4). 

Naast een verticale belasting treedt ook een horizontale belasting op, 

veroorzaakt door de wind op de gevels. 
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3.3 DE KONSTRUKTIE -ONDERDELEN. 

De belastingssituaties en de schematisatie zijn vastgelegd. Nu kunnen de 

verschillende onderdelen worden bepaald. De overgangskonstruktie bestaat uit 

drie onderdelen: 

1. De kolom ( § 3. 3. 1). 

2. De fundering (§ 3.3.2). 

3. De ligger (§ 3.3.3). 
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flquur 3.5. De randvoorwaarden voor de koloa. 
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3. 3.1 DE KOLOM. 

Aan de kolom kunnen de volgende randvoorwaarden (Figuur 3.s) gesteld worden: 

1. Op het perron mag de kolom niet breder zijn dan 3.0 meter 

( § 4. 1. 1 , Dee 1 A ). 

2. De kolombreedte bij de aansluiting van de stalen ligger moet de 

mogelijkheid bieden om vijf puntlasten te plaatsen en deze krachten 

af te voeren. 

3. Bij de vorm van de kolom moet rekening worden gehouden met de vrije 

ruimte van de trein (§ 2. 1.2, Deel A) 

4. In de dwarsrichting moet de kolom zo smal mogelijk zijn om het 

perronverkeer zo weinig mogelijk te hinderen. 

5. In de langsrichting speelt de afmeting van de kolom geen belangrijke rol 

omdat in deze richting ruimte voldoende aanwezig is. De kolom moet aan 

de voet wel worden ingeklemd om de overgangskonstruktie van stabiliteit 

in langsrichting te voorzien. 

6. Uit esthetische overwegingen wordt de kolom zo slank mogelijk gehouden. 

Als konstruktie-materiaal voor de kolom is gekozen voor beton. Het materiaal 

is uitermate geschikt voor het opnemen van een grote druk, zodat de 

kolom redelijk slank kan blijven. De kolom kan dan worden gezien als een 

voortzetting van de fundering waarop de stalen konstruktie steunt. Teve·ns 

biedt een betonnen kolom een vrijere vormgeving dan een kolom in staal en zal 

waarschijnlijk goedkoper zijn. 
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flquur 3.6. De qekozen kolom, vooraanzicht. 
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3.3.1.1 DE VORM VAN DE KOLOM. 

De uiteindelijk gekozen kolom heeft een rechthoekige bovendoorsnede van 

4.25 x 0.75 M1 en een cirkelvormige onderdoorsnede met een diameter van 1.50 

meter (Figuur 3.6). De brede bovenkant gaat vloeiënd over in de smalle 

onderkant. Juist in beton behoort dit tot de mogelijkheden. Omdat de afronding 

snel verloopt ondervinden de mensen op het perron geen hinder van de 

verbreding van de kolom naar boven toe. De excentrische puntlast die aangrijpt 

op de kolomkop wordt ontbonden in een horizontale trekkracht en een diagonale 

drukkracht. De trekkracht wordt in de kop van de kolom, die horizontaal 

voorgespannen is, opgenomen. De drukkracht wordt opgenomen door de console van 

beton. 

De andere zijde van de kolom verloopt van een smalle bovenkant vloeiënd naar 

een brede onderkant (Figuur 3.7). Boven op de kolom wordt alleen een smal 

vakwerk geplaatst terwijl aan de onderzijde een inklemming gerealiseerd wordt 

voor de stabiliteit in langsrichting. Op het vakwerk kunnen de langsliggers en 

kolommen van het indelingssysteem worden aangesloten zodat dit een onderdeel 

van de konstruktie van het eerste parkeerdek vormt. 

In het kader van dit afstudeerprojekt is de juiste krachtverdeling in de 

overgangskonstruktie - kolom, fundering en ligger, niet gedetailleerd bepaald. 
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flquur 3. 8. De funderinq. 
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3.3.2 DE FUNDERING VAN DE KOLOM. 

Een voorwaarde bij de bouw van het bouwsysteem is dat het treinverkeer hiervan 

geen hinder mag ondervinden. Dit is van belang bij de keuze van de toe te 

passen paalfundering. Een verdringingspaal veroorzaakt te veel overlast door 

de trillingen die bij het heien ontstaan. Daarom wordt gekozen voor de 

avegaar. Dit is een schroefpaal die bij het plaatsen geen hinder veroorzaakt. 

De fundering moet niet te breed zijn, omdat dan de hele perronbreedte nodig 

zou zijn om de fundering aan te brengen. Daarom is gekozen voor een avegaar 
1 van 700 mm met een draagkracht van 3000 KN die 3.0 meter uit elkaar worden 

gezet om ook het moment op te kunnen nemen. Totaal worden negen avegaars 

toegepast per kolom in een vierkant van 3.0 x 3.0 M
1

. De funderingsplaat 
1 krijgt dus een afmeting van 4.50 x 4.50 x 1.00 M (L • B • H) (Figuur 3.8). 
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figuur 3. 9. De llqqer. 

n = 8. 



3.3.3 DE LIGGER. 

De ligger wordt geplaatst tussen de vakwerkdelen van de kolomstukken en kan 

variëren in lengte. Het kolomstuk is 8.50 meter breed. De minimale en maximale 

overspanningen zijn bekend zodat ook de liggerlengtes (Figuur 3.9) bekend 

zijn. Deze variatie is vastgelegd in stappen van 2. 125 meter (n x 2.125. ). De 

mogelijke liggers die kunnen worden toegepast zijn: 

- Een minimale lengte die gelijk is aan 8.50 meter. 

n = 4, (8. 50 meter) 

Een maximale lengte die gelijk is aan 17.00 meter, 

n = 8, (17.0 meter). 

De ligger heeft de vorm van de dwarsligger van het indelingssysteem, maar de 

profielen zijn anders omdat de belastingen anders zijn. Naast een moment 

ontstaat er ook een druk in de ligger door de vervormingen van het portaal. 
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~ HOOFDSTUK 4 DE TOEPASSING VAN HET BOUWSYSTEEM IN EINDHOVEN~ 

Van de negen varianten uit deel A van dit afstudeerverslag wordt gekozen voor 

Eindhoven en variant C (Zie bijlage tekeningen: Tekeningen 7, 8 en C-1). 

Het parkeerdek bestaat uit twee verdiepingen en is voornamelijk in de lengte 

uitgebreid. Hierdoor past het parkeerdek goed in de omgeving en wordt de hele 

perronlengte overdekt. Doordat de modulen van elkaar af staan ontstaan er 

openingen waardoor licht naar binnen kan schijnen op de perrons en waarin de 

verticale circulatie-modulen zijn geplaatst. 
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GEGEVENS OVER HET PARKEERDEK/PERRONOVERKAPPING. 

Aantal onderdelen: Parkeermoduul :64 

Hoek-element : 32 

Spiraal-moduul :2 

Trap/lift-moduul :8 

Afmetingen: le verdieping :252 X 85 1 
(L • B). m 

2e verdieping :168 X 85 1 
(L • B). m 

Hoogte totaal : 13.8 meter 

(vanaf bovenkant spoor). 

Ruimtegebruik: 64 X (17.0 X 21.0) = 22848 

32 X 10. 5 

2 X (20.0 X 20.0) 

8 X (15. 0 X 3.0) 

Aantal parkeerplaatsen: le verdieping 

2e verdieping 

Ruimtegebruik: 24344 

940 

34 

= 
= 
= 

+ 

596 

344 

+ 

336 

800 

360 

24344 

940 totaal 

= 25. 9 m2 /auto 

2 
(Moduul) m 

2 
(Hoek-element) m 

2 
(Spiraal) m 

2 
(Trap/lift) m 

2 m 



~ HOOFDSTUK 5 SLOTOPMERKINGEN. 

Nu de konstruktie is bepaald kan er nog het volgende over worden gezegd: 

- Van de verdiepingshoogte is de helft nodig voor de konstruktie en de 

andere helft voor de benodigde vrije ruimte. Dit is vrij"veel maar komt 

voort uit de gekozen lengte van het moduul van 21.00 meter. Maar, de 

hoogte is bij een open parkeergarage niet zo belangrijk en het 

bouwsysteem wordt voornamelijk in de breedte uitgebreid. 

- Bij de bevestiging van de konstruktie-onderdelen aan het knoop-element 

zijn veel bouten nodig. Maar voor een moduul zijn in het algemeen maar 

vier knoop-elementen nodig. 
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BIJLAGE A DE TWEE VLOER-ELEMENTEN. 

INHOUD: 

A.1. De berekeningen en overige gegevens van de twee verschillende 

vloer-elementen. 

A.2. Overzicht van voorgespannen holle plaatvloer-elementen van diverse 

fabrikanten. 

A. 1 



A.1 DE BEREKENINGEN EN OVERIGE GEGEVENS VAN DE TWEE VERSCHILLENDE VLOER
ELEMENTEN. 

A. DE BETONNEN VOORGESPANNEN HOLLE PLAATVLOER. 

Het vloer-element dat voldoet aan de gestelde belastingen is 200 mm hoog, 

volgens gegevens van de fabrikant. Als vloer is gekozen voor Echo VSN 20, 

zonder afwerking. 

Gewicht: 

Gewicht per element: 

prijs: 

2 317 kg/m 

8.5 x 2.53 x 317 = 6820 kg. 
2 f 65,- / m 

De ponsberekening: Aangenomen is dat de betondikte boven de holtes 30 mm 

bedraagt. 

F 
d 

2(A + A 2(100 + 100) 
"[' = 

d 

"[' = d 

1. 
n h (h + d) 

2. 

17.0 E3 

1( X 30(30 + 127.3) 

A.2 

d = 

F = d 

= 

"[' 
1 

a b -----=-----
n 

'( X F = 
b g 

1. 14 N/mm 2 

n 

1 
= 127.3 mm 

1. 7 X 10 = 17 KN 

(B52.5) 2 Voldoet = 1. 3 N/mm , 



B. DE STAALPLAAT-BETONVLOER HET LIGGERS. 

1 Als staalplaat-betonvloer wordt gekozen voor PMF CF46/l.2mm, h = 100 mm .. 
t 

Pons berekening: 

(Berekend volgens art. 3.3.5.2. :Richtlijnen voor het ontwerp en de 

vervaardiging van Staalplaat-betonvloeren.) 

De maximale ponskracht bedraagt: 

T 1 X h 1. 0.75 N/mm 2 (B 30). = T X T = 
p 1 k b 1 

2. 1 ~ 1 = (2 X 87) + 
k 

b = (2 X 54) + 

3. h 54 1 = mm 
b 

T = 0.75 x ((2 x 274) + (2 x 228)) x 54 = 40 KN 
p 

100 = 

100 = 

274 

228 

mm 

mm 

Conclusie: De staalplaat-betonvloer kan de puntlast van 10 x 1.7 = 17.0 KN 

opnemen. 

De staalplaat betonvloer wordt ondersteund door twee IPE's 160, om de 

overspanning van 8.50 meter te realiseren. De totale element-hoogte komt 

zo op ht = 260 
1 mm. 

Belastingen per IPE 160 (Fe 360): 

1 

1 

1. E.G. vloer 

E.G. IPE 160 

1. 265 X 2. 06 = 2.60 KN/m1 

2. Veranderlijke belasting (2 KN/m2
) 

(Aangenomen als 

1.265 X 2.Q 

maatgevende belasting) q 

M = '1 X .!_ q L
2 

optreed b 8 

1 2 
= 1.7 x x 5.29 x (8.50) = 81 KNm 

8 

A.3 

r 

= 0.16 KN/m1 

= + 2.53 KN/m1 

5.29 KN/fü 



M 
max a 

= 240 x 2009 = 482 KN 

N' = k f x b ~ 
b e 

N' 
1. k 0.8 b = 

X = 
k f b 2. f 24 N/mm 2 

(B 30). = 
e 

3. b = 1265 mm 
e 

4. N' = N = 482 KN 
b a 

482 E3 
X = -------- = 20 mm 

0.8 X 24 X 1265 

De aanname klopt, de neutrale lijn ligt in het beton. 

M = N x arm 
max a 

= 482 E3 x ((100 - 1 (20)) + 80) 
2 

= 482 E3 x 170 

= 81. 9 KNm 

Conclusie: Het IPE 160 profiel voldoet: M 
max 

M 
optreed 

Gewicht per element: 

1. staalplaat betonvloer 206 X 2.53 X 8.5 = 

2. 2 x IPE 160 2 X 8.5 X 16 = 

A.4 

+ 

4400 kg 

270 kg 

4670 kg 



De prijs per vierkantemeter: 

1. staalplaat-betonvloer 

2. 2 x IPE 160, ~ 1. 

2. 

Prijs staal verwerkt: f 2,-/kg 

Gewicht 16 x 2 x 8.5 = 267 kg 

A.5 

f 2,- X 267 

8.5 X 2.53 
= 

55,-

25,-

+ 

f 80,-



A.2 OVERZICHT VAN VOORGESPANNEN HOLLE PLAATVLOER-ELEMENTEN VAN DIVERSE 
FABRIKANTEN. 

Het overzicht is overgenomen uit Bouwwereld 84-nr. 9a (29 april 1988), 

Blz 30 - 31. 
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laatvloeren 
~n fabrikaat na bestaan alle plaatvloeren uit grindbeton. 
In er in voorgespannen versies en In versies die gewapend 
net zachtstaal. Toepasbaar voor woningbouw, utiliteits
' zowel voor de begane grond, de verdieping als dak. 
vloeren zijn massief of voorzien van holle kanalen (ka-
•laatvloeren). · 

,en kanalen in deze geprefa
rde vloerelementen zijn in 

instantie bedoeld als. ge-
1- en materiaalbesparing. Na 
ge met behulp van meestal 
Ie montageklemmen, behoe
og slechts de voegen gevuld 
,rden om de constructieve 
te completeren. In de afwerk
runnen allerlei leidingen een 

krijgen. De onderzijde Is 
n wordt In de meeste gevallen 
ten. 
:n massieve plaatvloer komt 

bepulde voorwaarden in 
:rking als woningscheidende 

de geluidisolatie ia daarbij 
,evend. 
!isoleerde plaatvloeren zijn te 
iken als begane-grondvloeren 
andere vloeren waar thermi

solatie een rol speelt. 
~n belangrijk voordeel van 
1refab plaatvloer is de hoge 
~rkingssnelheid op de bouw
: snelle montage en een een-

voudige afwerking. Als nadeel 
kunnen we een moeilijker stabili
teitsverbinding noemen. 

De voorgespannen plaatvloer 
werd in 1964 op de Nederlandse 
markt geïntroduceerd. Vooral de 
laatste vijf jaar is dit type vloer qua 
marktaandeel sterk gestegen, voor
al In de eengezinswoningbouw als 
verdiepingsvloer. 

Al geruime tijd zien we dit type 
vloeren verwerkt worden in de uti
liteitsbouw; • de groeiende vraag 
naar grote kolomvrije overspan
ningen heeft dit gestimuleerd. De 
muimale vrije overspanning hier• 
bij ligt op dit moment op zo'n zes
tien meier; plaatdikten komen dan 
op circa 350mm. 

In het overzicht vindt u slechts 
één vloertype dat niet is samenge
steld uit beton. Duroll levert name
lijk een gewapende massieve vloer• 
plaat van gasbeton voor woning
bouw en utiliteitsbouw. 
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'eranclers 
dvloeren 
beton 
beton BV, 
IS 1201, 
lE Arnhem. 
35) 512221. 

beton BV, 
1s5. 
'G Koudekerk t/d Rijn. 
1714)9115. 

'IP 
Son BV, 
,s5, 
IA Son. 
1990)86911. 

chiphoft Verkoopmij. BV, 
s50. 
.B Weert. 
956)81 25. 

3asbeton BV, 
s23, 
A Gorinchem. 
830)5 0911. 

koopmaal9Chappij BV, 
;31, 
A Huissen. 
5)260911. 

dustrie EBM/Deslrebecq, 
1840, 
V Veenendaal. 
385)2 5055. 

V, 
12633, 
A Maastficht. 
12.11380346. 

• ÄfeSystama, 
1197, 
D OoslerhOIA (N.-Br.). 
620)50550. 

Vloeren Nederland BV, 
13023. 
3 Heythulsen. 
749)4000. 

) 

,BetonBV, 
1335, 
'l Tiel. 
140) 16837. 

1tum 
lWe Bouwmaat9chappl Ekmenlum 

IIW9g22, 
'l Maassluis. 
399) 1 3611. 

NERELD 14-N. 11a (29 aprl 1988) 

Plaatvloeren 
Merknaam Heembeton holle kanaalplaatvtoer K 160 Heembeton holle kanaalptaatvtoer K 220 

Leverancier Heembeton BV 

OmschrlJvlng Voorgespannen kanaalplaat, woning
bouw, U-bouw, niet-woningscheidend 

Samenstelling Grindbeton B 52,5 
Wapening: voorspanstaal FeP 1860 

Afmetingen Standaardbreedte 1.200 mm 
Pasptaten van 350, 500, 650, 800, 950 en 
1.100mm 
Lengte maximaal 7 ,20 m (netto) 
Dikte 160mm 

Afwerking onderzijde Glad, gaal, strak (malzijde) 

Gewicht 2,76 kN/m' 
Incl. voegvulllng, 
excl. afwerklaag 

Voegvulllng 5,5 liter zandcernentmortel perm' voeg 

Warmteweerstand (R. In m• K/W) 

Sparingen Sparingen t.b. v. technische installaties: 
geboord in het werk 

In Ie storten voorzieningen 

Ravellngen Raveelijzers 1.200 ol 2.400 mm lang, be
handeld met zinkcompund of thermisch 
verzinkt 

Maximale netto overspanning 7 ,20 m 

Maxlmalt belastlng bil maximale over- 6,0 
apaMlng (kN/m') 

KOMO-att11l-met-certlllc11t 20098/81 

Heembeton BV 

Voorgespannen kanaalplaat, woning
bouw, U-bouw 

Grindbeton B 52,5 
Wapening voorspanstaal FeP 1860 

Standaardbreedte 1.200 mm 
Pasptaten van 300, 600 en 900 mm mei 
aan beide zijden veilingkanten 
Lengte maximaal 9,90 m (netto) 
Oikte220mm 

Glad, gaaf, strak (malzijde) 

3,27kN/m' 

8,5 liter zandcementmortel perm' voeg 

Sparingen t.b. v. technische instaftaties: 
geboord in het werk 

D.m.v. raveelijzers 600, 900. 1.200, 1.800, 
2.100, 2.400 en 2. 700 mm lang. behan
deld met zinkcompound ol thermisch ver• 
zinkt 

9,90m 

3,0 

20098/81 

Jo:00:00:00)1~ ;+--;0:00:00:00:ot 
Verdleplngsvloer ~1=~48

•
5

1 300 1 
Heembeton holle kanaalplaatvloer. 1 1197 1 

Heembeton, type K220. 

A.8 
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atvloeren 
n Espff-vtoer HVP Plaatvloer IVP Plaatvloer 

Ier Schokbelon BV Beton Son BV Beton Son BV 

tlng Voorgespannen grindbelon platen, wo- Voorgespannen hone vloer pi aal, woning- Voorgespannen holle vloerplaat, gelso-
ningbouw, U-bouw bouw, U-bouw, al dan niet woningschel- leerd, begane grond 
Eventueel voorzien van Isolatie dend 

ln6types 

tftlng Grlndbelon B 60 Grindbelon B 52,5 Grindbelon B 52,5 ; 

Wapening: voorspanstrengen 0 9 In Wapening: FeP 1860 Wapening: FeP 1860 
lenglerichling en 0 12 in breedle Aantal en afmeting kanalen: afhankelijk Isolatie PS 15, minimaal 40 mm; normaal 
Isolatie: PS 15, dik 50 mm (vtamdovend) van type of brandvertragend 

en Standaardbreedte 1.200 mm; pasplalen In Slandaardbreedte 1.200 mm; pasplaten In Standaardbleedle 1.200 mm, pasplaten in 
overleg diverse breedlen OV81Ieg 
Lengte maximaal 14,00 m (netto) Lengle: woningbouw: circa 40 x de dikte. lengte maximaal circa 14,00 m. Afhanke-
Dikte 160, 200, ~ en 320 mm U-bouw: afhankelijk van oplegging en be- fijk van oplegging en belasting 

lasting. Maximaal circa 14,00 m Dikte: 150, 200 mm 
Dikte: 150, 160,200,265,305 mm 

i onderzlfd• Vlak en goed verdicht; spultklaar Klasse 1 b van SAW 

3, 121015, 14 kN/m' (1,20 m breed), afhan- 2,341014,89 kN/m', afhankelijk van dikte 2,57 kN/m' (150 dik); 3,32 kN/m' (200 dik) 
rvuntng, kelijk van dikte en type 
trklaag 

ng Voegspecie in langsvoegen ( 1 cement, 2 5,7 lol 12,9 rrter/m' voeg. afhankelijk van 5.7 resp. 8.8 liler/m' voeg. Beton- ol zand-
zand; m/m). 4.7 tol 13,91tter/m' voeg, af- type. Beton- of zandcernenlspecie cementspecie 
hankelijk van type 

11rst1nd (R. In m• l</W) 1,60 bij 50 mm PS-schutm 1,3 lot 3,0, afhankelijk van dikte isolatie 

Afhankelijk van overspanning en belasting 150 X 150,300 X 300, 0 30, 0 50, 150x 150,030,050,080, 0 100 
0 80, 0 100 mm. Grote sparingen in mm. Grote sparingen in overleg 
overleg 

en voorzieningen Electradozen en leidingen; luchtkanalen Electradozen Electradozen 
1.b.v hel Energon-principe 

!n Stalen raveelconstruclie ~rapgalen e.d.). Raveelijzers Ravee6jzers 

netto overapannlng 14,00m Circa 14,00m Circa 14,00m 

belasllng bll maxlmllt Afhankelijk van type en OV81spannlng. Afhankelijk van type en overspanning. Afhankefijk van type en overspanning 

1lng (kN/ml) Speciale draaggraliek bescilikbaar Speciale draaggrafiek beschikbaar 

ett-met-ctrllflcut 20099/81 20093/84, 20093187 20093/84, 20093/87 

11481 22e l 
Scfl9kbeton Etpfl, 285 mm dik. 

BOUWWERELD 14-nr. 9a (29 ap,I 1988) 
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1 Plaalvloer Durox GB 4/600 Plaatvloer Z60 

Durox Gasbeton BV VBI Verkoopmaatschappij BV 

·gespannen holle kanaalplaat,~ Gewapende gasbetonplaat, woningbouw, Voorgespannen kanaalplaat, woning-
bouw, U-bouw, niet woning9Cheidend U-bouw bouw, begane giond 

dbelon845 
enlngfeP 1860 voorspanstaal 

daardbreedle 1.200 m; pasplaten 
11300 mm mei sprongen van 100 nvn 
Ie variabel 
1150, 170mm 

!klaar 

kN/m'(170mm);2,56(150mm) 

r/m' voeg 

:lardsparlngen vierkart, rechthoekig, 
en hallverdep 

raaldozen, leidingdoorvoeren e.d. 

ielijzerl 

m 

171B1 .- ' .. 

IVWERELD 14-nr. Ie (21 aprll 1188) 

.. 

Massief gasbeton, karakteristieke kubus
druksterkte è!: 4 N/mm• 
Wapening: gepuntlaste wapeningsnetten, 
corrosiewerend behandeld 
Constructief en isolerend:~ • 0, 16 W/mK 

Breedte 750,,;oo mm 
Lengte opklimmend per 10 mm tol maxi
maal 6. 720 mm 
Dikte 150, 200, 250, 300 mm 

Spuitklaar, verfklaar 

Grindbelon B 45 
Wapening: strengen FeP 1670 
Isolatie: 40 mm PS 

Standaardbreedle600 mm 
Lengte maximaal 6,00 m (netto) 
Dikte 150mm 

1,07 kN/m' (150 dik); 1,43 kN/m' (200 2,35 kN/m2 
dik); 1, 79 kN/m' (250 dik); 300 kN/m' (300 
dik) 

5liter/m' 7,1 liter/m' voeg 

0,99(150dik); 1,30(200dik); 1,61 (250 
dik); 1,93 (300 dik) 

1,30 

Kepen tot max. 1/3 van breedte; vierkante 0 60, 0 150, te boren in de op de plaat 
of ronde gaten lol max. 1 /3 van breedte aangegeven stroken 

Niel mogelijk Leidingen in afwerklaag 

Aanpassing wapening; trapgaten d.m.v. Raveelijzers 
hangravellng 

6,50m 6,0m 

2,5kN/m' 1,5 

· 20138/81 20091/84, 20092/84, 20096t'B4 
(drie fabrieken) 

lsolatieplaatvloer C 250K, D 250K 

VBI Verkoopmaatschappij BV 

Voorgespannen kanaalplaat, U-bouw, 
begane grond 

Grindbelon B 45 
Wapening: draden, strengen FeP 
1770/1860 
Isolatie: 40/70 mm PS-schuim, brandver
tragend. K • mei gefsoleerde kopopleggng 

Standaardbreedte 1.200 mm. pasplaten 
300, 600, 900 mm 
Lengte maximaal 11,40 m (netto) 
Dikte250mm 

3,75kN/m2 

10, 1 liler/m' voeg 

1,3en2,2 

Ronde sparingen, rechthoekige sparingen 

Leidingen in afwerklaag 

Raveelijzers 

11,40m 

2,0 

20091/86, 20092/86, 20096/86 
(drie fabrieken) 
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1atvloeren 
lffl 

ieler 

r!Jvlng 

ltefflng 

,ng onderzijde 

!gvuftlng, 
1rerldaeg 

ntng 

WHrstend (R. In m• K/W) 

en 

rten voorzieningen 

aen 

Ie netto overepennlng 

Ie bel11tlng bil mulmele 
,nnlng (kN/ml) 

1tte1l-mel-certlflcut 

Plaatvloer A 250 

VBI Ve1koopmaatschapplj BV 

V001gespannen kanaalplaat, woning
bouw, U-bouw (niet b.g.), kelderdek 

Grindbeton B 52,5 
Wapaning: draden, strengen FeP 
1770/1860 

Slandaardbreedte 1.200 mm, pasplaten 
oplopend met 100 mm vanaf 300 mm 
Lengte maximaal 11,40 m (netto) 
Oikte250mm 

Spuitktaar 

3,75kN/m2 

10, 1 lffer/m' voeg 

Ronde sparingen, rechthoekige sparingen 

Centraaldozen in plaatelementen, 
leidingen in alwerklaag 

Raveefijze1s 

11,40m 

2,0 

20091/86, 20092/86, 20096/86 
(drie fabrieken) 

.,= ;0.000 
~~ 
Uitvoering: 11er1ol11rd tn ongeYIOletrd 
VBI, type A250 

Plaatvloer A120, A150, A180 

VBI Verkoopmaatschappij BV 

Voorgespannen kanaalplaat, woning• 
bouw, U-bouw, (niet b.g.) kelde1dek 

Grindbeton B 52,5 
Wapening: draden, strengen FeP 
1770/1860 

Slandaardbreedle 1.200 mm, pasplaten 
oplopend met 100 mm vanal 300 mm 
Lengte maximaal 5,40m, 6,60m, 7,40m 
netto 
Dikte respectievelijk 120, 150, 180 mm 

Spuffklaar 

Respectievelijk 2,05, 2,60 en 2,95 kN/m2 

Respectievelijk 4,9, 6,0 en 6,9 liter/m' 
voeg 

Ronde sparingen, rechthoekige sparingen 

Centraaldozen in plaatelement, leidingen 
In afwerklaag 

Raveelijzers 

Respectievelijk 5,40, 6,60 en 7,40 m 

1,5 

20091/83, 20092/83, 20096/83 
(drie fabrieken) 

lsolalieplaatvloer C120K, O120K, E120K, 
C150K,O150K,E150K,C180K,O180K, 
E180K 

VBI Verkoopmaatschappij BV 

Voorgespannen kanaalplaat. woning
bouw, U-bouw, begane grond 

Grindbelon B 45 
Wapening: draden, strengen FeP 
1770/1860 
Isolatie: 40/70/100 mm hard PS-schuim, el 
dan niet brandvertragend 

· K • met gefsoleerde kopoplegging 

Standaardbreedte 1.200 mm, pasplaten 
300, 600, 900 mm 
Lengte maximaal 5,40 m, 6,60 men 
7,40m; neHo 
Dikte 120,150, 180mm(ci~ersintype
aanduiding) 

2,05, 2,60 en 2,95 kN/m2 (afhankelijk van 
dikte). Exduslel druklaag 

Respectievelijk 4,9, 6,0 en 6,9 lffe1/m' 
voeg (alhankelijk van dikte) 

1,3 (C-plaat), 2,2 (0-plaat), 3,0 (E-plaat) 

Ronde sparingen, rechthoekige sparingen 

Leidingen in afwerklaag 

Raveelijzers 

5,40, 6,60 en 7,40 m 

1,5 

20091/83, 20092/83, 20096/83 
(drie fabrieken) 

~ . o:o:o:o:on:o:o:o:o;oj 
~~,~ -~~L 

Alweltlug 

VBI, type A 180 ~~ 

VBI, oplegglng gefsoleerde b.g.-vloer 

BOUWWERELD 14-nr. 9a (29 aprl 1988) 
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er M90, M150, M180 

koopmaalschappij BV 

spannen kanaalplaat, woning
J-bouw, ~ 

~onB52,5 
ng: draden. strengen FeP 
l60 

Irdbreec:lte 1.200 mm, pasplaten 
ld mei 100 mm vanaf 300 mm 
maximaal 5, 10 mof 6,60 m 
druklaag), netto 

1, 150, 180mm(cijfersintype
~ng) 

iar 

lievelijk 2,20, 3,70 en 4,40 kN/m2; 
Jklaag 

tievelijk 2,8, 6,0 en 6,9 liler/m' 
hankelijk van dikle) 

E BM kanaalplaatvloer 

Betonindustrie EBM/Oestre~ 

Gewapende kanaal plaatvloer, woning
bouw, U-bouw 

Grindbelon B 25 
Wapening HWL 400 
Isolatie: diverse dikten, PS, steenwol 

Standaardbreedte 1.200 mm, pasplaten 
Lengte maximaal 8,00 m, netto 
Dikte 140, 180, 220 mm 

Spuitklaar 

2,4 kN/m2 (140 dik), 2.75 kN/m2 (180 dik), 
3, 10 kN/m2 (220 dik) 

Respectievelijk 3, 5 en 7 ~ter/m' voeg 
(afhankelijk van dikte) 

Totmaximaal3,00(100mm steenwol) 

.paringen, rechthoekige sparingen In overleg 

,!dozen In plaatelemeri, leidingen Dozen 
klaag 

zers Aaveelijzers 

i,60 m. Mei druklaag: 6,70 of 8,00 m 

13, 20092/83, 20096/83 
rieken) 

1Mtometdruldlag 

,nlngacheldenclt vloeren 

IWERELD 14«. la (2t lpltl 1888) 

3,0 

20203/83 

tooooooooo. ~ 
Tnit1IO 

JlOOOOOOOOO..';! 
Tnit220 

EBM, gewapende kan11lpl1atvloer 
(zonder Isolatie) 

EBM kanaalplaatvloer EchoGLN 12, GLN 16 

Betonindustrie EBM/Destrebecq Echo NV (Fabrikali: Trik:o NV) 

Voorgespannen kanaalplaatvloer, woning- Gewapende plaatvloer, woningbouw, 
bouw,U-bouw U-bouw 

Grindbeton B45 
Wapening: voorspanstaal FeP 1860 
Isolatie: diverse dikten, PS, PU, steenwol 

Standaardbreedte 1.200 mm, pasplaten 
Lengte maximaal 1.200 mm, netto 
Dikte: 150, 200, 265 mm 

Spuilklaar 

2,3 kN/m2 (150 dik), 275 kN/m2 (200 dik), 
3,35 kN/m2 (265 dik) 

Respectievelijk 3,5, 4,5 en 6,0 titer/m2 

Tol maximaal 3,00 ( 100 mm steenwol) 

In overleg 

Dozen 

Raveelijzers 

12,00m 

3,0 

Grindbeton B45 
Wapening: FeB 550 (0 5 lol 0 12) 
Isolatie 40 mm 

Breedte 600 mm, pasplaten 
Lengte maximaal 5,20 m (GLN 12), maxi
maal 6,20 m (GLN 16) 
Dikte 120mm(GLN 12), 160mm 
(GLN 16) 

Glad 

2,04 kN/m2 (GLN 12), 2,68 kN/m2 
(GLN 16) 

6,2 Nter/m2 (GLN 12), 9,2 liter/m2 (GLN 16) 

0,17 

0 50 mm. Grote, rechthoekige sparingen 
volgens technische instructie 

Electradozen, ankarrails 

Aaveelijzers 

5,20m(GLN 12),6,20m(GLN 16) 

2,70(GLN 12), 3,4 (GLN 16) 

20148182 

/00~:00\ 2 
Tnit 8200 ~ 8200T " 

/.QQQQQ1 ~ ~"-~ 800 
I 

Typt8215 

EBM, voorgespannen kanaalplaat
vloeren (zonder lsolatleJ 

A.12 

Echo gewapende plaatvloeren 
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1aatvloeren 
IIUffl 

rtncler 

:hrl)vlng 

tntlefflng 

,llngen 

rklng ondtrz!Jdt 

chi 
,oegvunlng, 
lhrtrtlatg 

vulllng 

rltwNral1nd (R. In mJ k/W) 

ngen 

llorttn voorzltnlngen 

Ingen 

nale netto ovtl'lplnnlng 

n1lt btl11tlng blf maximale 
p1nntng (kN/,nt) 

).lltell-mtt-ctftlflcul 

Echo VSN plaatvloer 

Echo NV 

Voorgespannen plaatvloer, woningbouw, 
U-bouw. In 8 types, 7 lypes hol, 1 type 
massief (VSN 16,5) 

Grindbeton B 52,5 
Wapening FeP 1770,1670, 0 4-5-6-7; 
FeP 1860 
Isolatie 40 mm PS 

Breedlen 300, 600, 1.200 mm. pasplaten. 
lengte maximaal 15,60 m, neflo 
Dikte 120 mm (VSN 12), 150 mm (VSN 
15), 200 mm (VSN 20), 250 mm (VSN 25), 
270 mm (VSNj27). 300 mm (VSN 30), 320 
mm (VSN 32), 165 (VSN 16,5) 

Glad 

Van 2, 18 kN/mi (VSN 12, 600 breed) tá 
5,27 kN/mi (VSN 32, 600 breed). 
VSN 16,5 (massief): 3,94 kN/m' 
(600/1.200 breed) 1 

Afhankelijk van type en type-breedte 

0,17 

I 

Dy-Core Spanvfoer 

BV Cy-Core Syslems 

Holle voorgespannen kanaalplaat, 
woningbouw, al dan niet wonlng
echeidencl 

Grindbeton B 52,5 
Wapening FeP 1860, strengen 

Standaardbreedte 1.200 mm, pasplaten In 
overleg 
Lengte variabel 
Dikte: 150 mm rN 150), 200 mm (N200), 
200 mm (U200), 200 mm (2200) 

Glad 

2,6 rN), 3,0 (N), 3,3 (U), 4,0 (Z). In kN/m' 

Lffer/m' voeg 3, 7 rN). 5, 7 (N), 5, 7 (U), 
5,7 (U), 5,7 (Z) 

1,6 (50 mm PS 15). Naast aangestort PS 
ook hel Monli-systeem. 

0 50 mm. Grote, rechthoekige sparingen Volgens speciale sparingsinslruclie 
volgens technische instructie 

Electradozen, ankerrals Centraaldozen. Electraleidingen in af-
werklaag of kanalen 

Raveelijzers Raveelijzers (standaard 1,20 x 2,40 m) of 
gestorte raveelbalken 

15,60 m (600 mm breed) 6.50 m fN150), 9.00 m (N200), 9,00 m 
(U200), 9,00 m (2200) 

3,0 6,0 fN150), 3,0 (N200), 5,5 (U200), 5,5 
(Z200) 

20095/81 20094/81, 20094/84 

Dy-Core Spanvfoer 

BV Dy-Core Syslems 

Hoffe voorgespannen kanaalplaal, U
bouw ~n 3 typen). Ook afdekkingen silo's, 
magazijnen, keerwanden, borstweringen 

Grindbelon B 52.5 
Wapening FeP 1·000, strengen 

Standaardbreedte 1.200 mm, pasplalen in 
OV81Ieg 
Lengte variabel 
Dikte: 260 mm (T260), 300 mm (H300), 
350 mm (S350) 

Glad 

3,8 (T), 4,0 (H). 4,4 (S). In kN/m' 

liler/m' voeg: 7,2 (T}, 8,2 (H), 9,5 (S) 

1,6 (50 mm PS 15). Naast aangestort PS 
ook hel Monti-systeem. 

Volgens speciale sparingsinstruclie 

Centraaldozen. Eleclraleidingen in al-
werklaag of kanalen 

Raveelijzers (standaard 1,20 x 2,40 m) of 
gestorte raveelbalken 

12,0 m (T260), 14,0 m (H300), 16,0 m 
(5350) 

6,0 (T260), 4,0 (H300), 3,0 (S350) 

20094/81, 20094/84 

_,...-;..-:.-:.-:.,-,..-..,.-..,.~..,,-.... ---.... -.,.,.-_--~-.,.-.,. ---.... 

if JDDOadUOOOOO\ !l loio.o~_?P',d,o\ ~ .......... L ~.,___..,,__,_....a..a..,O;;...._J; 
1 300, eoo, 1200 I . ~150 1 ,no 

•t t•""~'.!E'kt {roDOObtM ~tr:-.Q:. -~. 11:'"""··□ .. --:-,;:I~-'. ~. \,r-.. o·· __,_,. 

~N 11,1 1200 1 N200 l.~350 ' ' . '.f: j.' ' ' 

Echo voorgespannen pl11tvloeren Dy-Core wonlngbouwvloeren Dy-Core utlllteltsbouwvloeren 
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l Vloeren Nederland BV 

eerde gewapende plaatvloer, 
~bouw. U-bouw, begane grond. 
1: met PS-isolatie. MW210: met 
lle wol 

>eton B 30, klasse Il 
'lingFeBSOO 
1: 40 ol 50 mm PS of minerale wol 

1ardbreedle 600 mm, pasplalen 
n 
1 maximaal 6,80 m 
'10mm 

EN 1968) 

eren 0 60-90-120-160 mm 

jzers of in hel werk gestorte 
1 

Vaheja 

Vaheja Vloeren Nederland BV 

Gewapende plaatvtoer, woningbouw, 
U-bouw (woningscheidend mei toevoe
ging van druklaag). Type G160 

Grindbeton B 30, klasse Il 
Wapening FeB 500 

Standaardbreeftte 600 mm, pasplalen 
300mm 
Lengte maximaal 6,80 m 
Dikte 160mm 

Glad + vellingkant 

2,72kN/m2 

18 li1er/m2 

Centraaldozen. Doorvoeren 0 60-90-
120-160 mm 

Centraaldozen 

Raveelijzers of in hel werk gestorte 
raveling 

Waardo kanaalplaat WK 

Waardo Beton BV 

Voorgespannen kanaalelement, woning
bouw, U-bouw, verdieping, induslriêle 
bouw, drie typen: WK 160, WK 200, WK 
260 (ook in massieve uitvoering) 

Grindbeton B 45 
• Wapening: voorspanslaal vlgns. NEN 

3868 
Isolatie: mogelijk om isolatie onder de 
vloer Ie verlijmen (lol 70 mm) 

Standaardbreedte 1.200 mm, pasplaten 
Lengte variabel: maximaal 7,20 m (WK 
160), 9,00 m (WK 200), 11,80 m (WK 260), 
netto 
Dikte: respectievelijk 160, 200 en 260 mm 

Glad 

2,61 kN/m2 (WK 160), 3,01 kN/m2 (WK 
200), 3,58 kN/m2 (WK 260) 

Circa 6 liter/m' voeg, zandcementmortel 

Afhankelijk van dikte isolatie 

In overleg mei constructeur 

Cenlraaldozen 

Gegalvaniseerd hoekstaal 

Elementum plaatvoer 

lndustriêle Bouwmaatschappij Elementum 
BV 

Gewapende plaatvloer, in massieve uit
voering (woningscheidend), als kanaal
plaatvoer en een geoctrooieerde lrapgat
vloer, woningbouw. Kanaalplaatvloer niel· 
woningscheidend 

Grindbeton B 45. Wapening FeB 500 

Werkende maten massieve vloer en 
kanaalplaalvfoer: breedte: 1.200, 1.500, 
1.800, 2.100, 2.400, 2.700, 3.000mm. 
Lengte: :s; 4.800, 5.100, 5.700, 6.000 
mm. Dikte 180mm. Kanalen 0 108, 
h.o.h. 150mm 

Glad uil stalen kist 

4,3 kN/m2 (massieve vloer), 3, 1 kN/rn2 
(kanaalplaatvtoer), maximaal 4,3 kN/rn2 
(trapgatvloer; afhankelijk van aantal 
kanalen) 

0 150, t.b.v. rioleringen mechanische 
venlilalie 

Centraaldozen I.b.v. technische inslaftaties 

Geen. 

at 5, 10 m, zonder druklaag. 6,30 m Dagmaat 5,00 m, zonder druklaag. 6,0 m Respectievelijk 7,20 m, 9,00 m, 11,80 m 5,8 m 
1 druklaag) (30 mm druklaag) 

,00 (mel 30 nm druklaag) 

S6 

NERELD 14«. h (21 ap,11988) 

3,00 zonder druklaag; 4,00 (30 mm 
druklaag) 

20388/86 

Respeclîevel~'k 5,0, 3,8 en 3,45 

20391/86 

A. 14 

Normale vloerbelasting voor woon
gebouwen 

20137/86 (200 mm dikke vloeren mei aan
passing naar 180 mm) 
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BIJLAGE B DE STAAF-VERDELING VAN EEN VAKWERKLIGGER. 

De diagonalen van een vakwerk kunnen op twee manieren worden verdeeld; als 

een N - verdeling of als een W - verdeling. Voor beide varianten is een 

vakwerk bepaald bij dezelfde overspanning van 21.0 meter en dezelfde 

belasting. Om de verschillende vakwerken met elkaar te kunnen vergelijken 

wordt gekozen voor een standaard-profiel voor de boven- en onderrand - HEM 

profielen, in verband met de slankheid - en voor de diagonalen koker 

profielen. 

1. De N - verdeling. 

Het vakwerk heeft een schema-hoogte van 1.75 meter, De horizontale 

verdeling is 12 x 1.75 = 21.00 meter. De krachten in het vakwerk kunnen 

nu worden bepaald: 

A. De druk in de bovenrand. 

(401.5 X 10.5) - ((73 X 8.75) + (73 X 7.0) + (73 X 5.25) + 
F = 

d 

= 1314.0 KN 

B. De trek in de onderrand. 

1. 75 

(73 X 3.5) + (73 X 1.75)) 

(401.5 X 8.75) - ((73 X 7.0) + (73 X 5.25) + (73 X 3.5) + 
F = 

t 

= 1277.5 KN 

1. 75 

(73 X 1. 75)) 

B. 1 

= 

= 



C. De diagonalen en verticale. 

1. De druk-verticalen. 

2. De trek-diagonaal. 

De profielen: 

1. De bovenrand. 

C1' ?; w 
e 

'"( X F 
s d 

A 
+ 2 

3 

F = 401.5 KN 
d 

F 
t 

= / 2 (401. 5)
2 

= 567.8 KN 

HE 120M (Fe 510). 

'"( X M 
s 

w 

L 1750 
1. À = 

k 
= 

L 55.1 

w 

2. F = 1314.0 KN 
d 

3. A 6640 2 = mm 

4. M 1 L2 = ä q 

1 41 = - X X 
8 

= 15.7 KNm 

5. w 288 E3 3 = mm 

= 32 => 

= 1.08 

(1. 75) 2 

1. 5 x 1314. 5 E3 1. 5 x 15. 7 E6 
C1' = 1. 08 X 

6640 

= 323 

B.2 

2 
+ - X 

3 

+ 54 

288 E3 

= 378 N/mm2 

C1' :S C1' 
e 



2. 

3. 

De onderrand. 

o X F 
s d 

(j 2::: 
e 

A 

1. 5 x 1277. 5 E3 
(j = = 

5320 

De diagonalen. 

A. De druk-verticalen. 

o X F 
s d 

(j 2::: w 
e 

A 

HE 100M 

1. F = 
d 

2. A = 

360 

(Fe 510). 

1277.5 KN 

5320 

2 N/mm 

mm 
2 

Koker: 100 X 100 X 6.3 (Fe 510) 

1. À = 

2. F = 
d 

3. A = 

L 1750 
k 46 = = 
L 38. 1 

w = 1.30 

401. 5 KN 

2310 2 
mm 

=> 

1. 5 x 401. 5 E3 
(j = 1.30 X 

2310 

B. De trek-diagonaal 

(j 2::: 
e 

(j = 

o x F 
s d 

A 

1.5 x 567.8 E3 

2310 
= 

= 339 
2 N/mm 

Koker: 100 x 100 x 6.3 (Fe 510). 

1. F = 
d 

567.8 KN 

2. A = 2310 

369 

B.3 

2 N/mm 

2 
mm 

e 

e 





Het gewicht: 

Bovenrand 21 X 52. 1 = 1094. 1 kg 

Onderrand 21 X 41. 8 = 877.8 kg 

Druk-diagonaal 11 X 1.75 X 18.4 = 354.2 kg 

Trek-diagonaal 12 X 2.475 X 18.4 = + 546.5 kg 

2872.6 kg, 1 (136.8 kg/m) 

1. De V - verdeling. 

Het vakwerk heeft een schema-hoogte van 1.75 meter, De horizontale 

verdeling is 6 x 3.50 = 21.00 meter. De krachten in het vakwerk kunnen 

nu worden bepaald: 

A. De trek in de onderrand. 

(362.5 X 10.5) - ((145 X 7.0) + (145 X 3.5)) 
F = 

t 

= 1305 KN 

B. De druk in de bovenrand. 

1. 75 

(362.5 X 8.75) - ((145 X 5.25) + (145 X 1.75)) 
F = 

d 

= 1229 KN 

C. De diagonalen. 

De druk- en trek-diagonaal. 

1. 75 

B.4 

F 
t 

= F = / 2 (362.5) 2 

d 

= 512.6 KN 



De profielen: 

1. De bovenrand. 

r x F 
s d 

(j ?; w 
e 

A 

(j = 1.30 X 

= 

HE 160M (Fe 510). 

+ 
2 

3 

r x M 
s 

w 

1. À 

2. F 
d 

3. A 

4. M 

5. w 

1.5 x 1229.0 E3 

9710 

246 + 

B.5 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

= 

+ 

L 3500 
k 

= = 48 
(.. 72.5 

w = 1. 30 

1229 KN 

9710 2 mm 

1 q L2 -
8 

1 41 (3.50) 2 - X X 
8 

63.0 

566 E3 

2 
- X 
3 

111 

KNm 

3 mm 

1. 5 x 63. 0 E6 

566 E3 

= 357 N/mm2 

e 



2. 

3. 

De onderrand. 

o X F 
s d 

(1" i!: 
e 

A 

1. 5 x 1305 E3 
(1" = = 

5320 

De diagonalen. 

A. De druk-diagonaal. 

o X F 
i!: 

s d 
(1" w 

e A 

HE 100M (Fe 510). 

1. F = 1305 KN 
d 

2. A 5320 2 = mm 

367 N/mm2 

Koker: 

1. i\. = 

2. F = 
d 

3. A = 

100 X 100 X 10.0 

L 2475 
k = 

(, 36.5 

w = 

512.6 KN 

3550 2 mm 

e 

(Fe 510). 

= 68 =} 

1. 60 

1. 5 x 512. 6 E3 
(1" = 1.60 X 

B. De trek-diagonaal 

(1" i!: 
e 

(1" = 

o x F 
s d 

A 

1. 5 x 512. 6 E3 

2310 

3550 
= 346 N/mm2 

e 

Koker: 100 x 100 x 6.3 (Fe 510). 

1. F = 
d 

2. A = 

512.6 KN 

2310 2 mm 

333 N/mm2 

B.6 

(1" '!!, (1" 
e 





Het gewicht: 

Bovenrand 21 X 76.2 = 1600.2 kg 

Onderrand 21 X 41. 8 = 877.8 kg 

Druk-diagonaal 6 X 2.475 X 27.9 = 413.8 kg 

Trek-diagonaal 6 X 2.475 X 18.4 = + 273.2 kg 

3165.0 kg, 
1 (150.7 kg/m) 

B.7 





BIJLAGE C DE HELLING VAN DE DIAGONALEN IN EEN VAKWERK. 

De hoek van de diagonalen speelt een belangrijke rol in het vakwerk. Om de 

invloed hiervan te bepalen worden drie vakwerkliggers bepaald met dezelfde 

overspanning van 21.00 meter, een schema-hoogte van 1.50 meter en dezelfde 

belastingen. De hoek wordt in drie categorieën verdeeld, waarbij per hoek 

een vakwerkligger wordt bepaald: 

Categorie 1 (X :S 45°. 

Categorie 2 (X = 45°. 

Categorie 3 (X 2:: 45°. 

Categorie 1. a s 45°. 

Het vakwerk heeft een schema-hoogte van 1.52 meter, De horizontale 

verdeling is 4 x 5.25 = 21.00 meter. De krachten in het vakwerk kunnen 

nu worden bepaald: 

A. De trek in de onderrand. 

F = 
t 

(327 X 10.5) - (218 X 5.25) 

1. 52 

B. De druk in de bovenrand. 

(327 X 7.875) - (218 X 2.625) 
= 

1. 52 

C. De diagonalen. 

= 1506 KN 

= 1317 KN 

327 
De druk- en trek-diagonaal. F = F = 

t d cos 6d' 

C. 1 

= 654 KN 



De profielen: 

1. De bovenrand. 

(J" l!: w 
e 

'1 X F 
s d 

A 

(J" = 1.38 X 

= 

+ 
2 

3 

HE 220M (Fe 510). 

'1 X M 
s 

w 

1. À = 

2. F = 
d 

3. A = 

4. M = 

= 

= 

5. w = 

L 
k 

= 
5250 

= 54 
t 98.9 

w = 1.38 

1317 KN 

14900 2 mm 

1 L2 8 q 

1 41 (5.25) 2 - X X 
8 

141. 3 KNm 

1200 E3 3 mm 

1. 5 x 1317. 0 E3 1.5 x 141.3 E6 

14900 

217 

C.2 

2 
+ - X 

3 

+ 118 

1200 E3 

= 335 N/mm2 

(J" :S (J" 

e 



2. 

3. 

De onderrand. 

Ö X F 
s d 

(1' 2:: 
e A 

1. 5 x 1506 E3 
(1' = = 

6640 

De diagonalen. 

A. De druk-diagonaal. 

Ö X F 
s d 

(1' 2:: w 
e A 

HE 120M (Fe 510). 

1. F = 1506 KN 
d 

2. A 6640 2 
= mm 

340 N/mm2 

Koker 120 X 120 X 10.0 (Fe 510). 

L 3030 
1. i\. 

k 67 = = = 
(, 44.7 

w = 1.60 

2. F = 
d 

3. A = 

654.0 KN 

4350 2 mm 

~ 

1. 5 x 654. 0 E3 
(1' = 1.60 X 

4350 

B. De trek-diagonaal 

Ö X F 
2:: 

s d 
(1' 

e A 

1. 5 x 654. 0 E3 
(1' = = 

2850 

= 360 N/mm2 

Koker 120 x 120 x 6.3 (510). 

1. F = 654.0 KN 
d 

2. A 2850 2 = mm 

344 N/mm 2 

C.3 

(1' s. (1' 
e 

(1' s. (1' 
e 



ts r r r r r r t 5 

tt fzszszszszszs1 

1 "J.o 1 



Het gewicht: 

Bovenrand 21 X 117 = 2457.0 kg 

Onderrand 21 X 52.1 = 1094.1 kg 

Druk-diagonaal 4 X 3.03 X 34.2 = 414.5 kg 

Trek-diagonaal 4 X 3.03 X 22.3 = + 270.3 kg 

4236.0 kg, 
1 (201. 7 kg/m ) 

Categorie 2. a = 45°. 

Het vakwerk heeft een schema-hoogte van 1.50 meter, De horizontale 

verdeling is 7 x 3.00 = 21.00 meter. De krachten in het vakwerk kunnen 

nu worden bepaald: 

A. De druk in de bovenrand. 

(375 X 10.5) - ((125 X 7.50) + (125 X 4.50) + (125 X 1.50)) 
F = 

d 

= 1500 KN 

B. De trek in de onderrand. 

1.50 

(375 X 9.00) -((125 X 6.00) + (125 X 3.00) + (125 X 1.50)) 
F = 

t 

= 1375 KN 

C. De diagonalen. 

De druk- en trek-diagonaal. 

C.4 

F 
t 

1.50 

= F 
d 

= / 2 (375) 2 
= 530 KN 



De profielen: 

1. De bovenrand. 

r x F 
s d 

CT ó?: W 
e 

A 

CT = 1. 21 X 

= 

+ 

1. 5 

280 

HE 160M (Fe 510). 

2 
r x M 
s -

3 w 

L 3000 
1. À 

k = = = 41 
t 72. 5 

w = 1. 21 

2. F = 1500 KN 
d 

3. A 9710 2 
= mm 

4. M 
1 L2 = 8 q 

1 41 (3.00) 2 
= - X X 

8 

= 46.1 KNm 

5. w 566 E3 3 
= mm 

x 1500.0 E3 1. 5 X 46.1 E6 
+ 

2 - X 

9710 3 566 E3 

+ 81 361 N/mm 2 = 

CT :S CT 
e 

C.5 



2. 

3. 

De onderrand. 

1 X F 
s d 

CT i!: 
e A 

1.5 x 1375 E3 
CT = = 

6640 

De diagonalen. 

A. De druk-diagonaal. 

1 X F 
i!: 

s d 
CT w 

e 
A 

HE 120M (Fe 510). 

1. F = 1375 KN 
d 

2. A 6640 2 = mm 

311 N/mm2 

Koker 120 X 120 X 6.3 (Fe 510). 

L 2121 
1. i\ 

k 46 = = = 
(, 46.3 

w = 1. 30 

2. F = 
d 

3. A = 

530.0 KN 

2850 2 mm 

~ 

1.5 x 530.0 E3 
CT = 1.30 X 

B. De trek-diagonaal 

CT i!: 
e 

er = 

'1 X F 
s d 

A 

1.5 x 530.0 E3 

2290 

2850 
= 362 N/mm2 

e 

Koker: 120 x 120 x 5.0 (Fe 510). 

2. A = 

530.0 KN 

2290 2 mm 

347 N/mm2 

C.6 

er s er 
e 
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Het gewicht: 

Bovenrand 21 X 76.2 = 1600.2 kg 

Onderrand 21 X 52. 1 = 1094. 1 kg 

Druk-diagonaal 7 X 2.12 X 22.3 = 330.9 kg 

Trek-diagonaal 7 X 2.12 X 17.9 = 265.6 kg 

3290.8 kg, 1 ( 156. 7 kg/m ) 

Categorie 3. a ~ 45° 

Het vakwerk heeft een schema-hoogte van 1.52 meter, De horizontale 

verdeling is 12 x 1.75 = 21.00 meter. De krachten in het vakwerk kunnen 

nu worden bepaald: 

A. De druk in de bovenrand. 

(401.5 X 10.5) - ((73 X 8.75) + (73 X 7.0) + (73 X 5.25) + 
F = 

d 

= 1512.8 KN 

B. De trek in de onderrand. 

1. 52 

(73 X 3.5) + (73 X 1.75)) 

(401.5 X 8.75) - ((73 X 7.0) + (73 X 5.25) + (73 X 3.5) + 
F = 

t 

= 1470.8 KN 

1. 52 

(73 X 1. 75)) 

C.7 

= 

= 



C. De diagonalen. 

1. De druk- en trek-diagonaal 

De profielen: 

1. De bovenrand. 

O" .:: w 
e 

r x F 
s d 

A 
+ 

2 

3 

F = 
t 

401. 5 

cos 30° 
= 463.6 KN 

HE 140M (Fe 510). 

r x M 
s 

w 

1. À = 

2. F = 
d 

3. A = 

4. M = 

= 

= 

5. w = 

L 
k 

= 
1750 

= 28 q 

t 63.9 

w = 1.07 

1512.8 KN 

8060 2 mm 

1 L2 8 q 

1 41 ( 1. 75) 2 - X X 
8 

15.7 KNm 

411 E3 3 
mm 

1. 5 x 1512. 8 E3 1.5 x 15.7 E6 
O" = 1.07 X 

8060 

= 301 

C.8 

2 
+ - X 

3 

+ 38 

411 E3 

= 339 N/mm2 

O" :S O" 
e 



2. 

3. 

De onderrand. 

Î X F 
s d 

(j ::!: 
e 

A 

1.5 x 1470.8 E3 
(j = = 

6640 

De diagonalen. 

A. De druk-diagonaal. 

Î X F 
s d 

(j ::!: w 
e A 

HE 120M (Fe 510). 

1. F = 1470.8 KN 
d 

2. A 6640 2 = mm 

332 N/mm2 

Koker: 120 X 120 X 5.0 (Fe 

L 1754 
1. i\ 

k = = = 
(, 46.3 

w = 

2. F = 
d 

3. A = 

463.6 KN 

2290 2 mm 

510). 

38 

1. 18 

1.5 x 463.6 E3 
(j = 1.18 X 

2290 

B. De trek-diagonaal 

(j ~ 
e 

(j = 

r x F 
s d 

A 

1. 5 x 463. 6 E3 

2290 
= 

= 358 N/mm1 

Koker: 120 x 120 x 5.0 (Fe 510). 

1. F = 
t 

2. A = 

463.6 KN 

2290 2 mm 

303 N/mm2 

C.9 

e 

~ 

e 

e 



Het gewicht: 

Bovenrand 21 X 63.2 = 1327.2 kg 

Onderrand 21 X 52. 1 = 877.8 kg 

Trek-diagonaal 12 X 1. 75 X 17.9 = 375.9 kg 

Druk-diagonaal 12 X 1. 75 X 17.9 = + 375.9 kg 

2956.8 kg, 1 (140. 8 kg/m ) 

C.10 





BIJLAGE D DE LANGSLIGGER. 

DE BELASTINGEN. 

1. De permanente belasting (q) 
p 

- E.G. vloer 8.5 X 3.17 = 27.0 

- E.G. ligger 1. 8 

2. De veranderlijke belasting (q 
V 

8.50 X 2.0 = + 
17.0 

qt = 45.8 

De bovenrand wordt direct door de vloer-elementen belast en zijdelings 

gesteund. 

D. 1 

KN/m
1 

KN/m
1 

KN/m
1 

KN/m
1 



Belastingsgeval A (Ligger over twee steunpunten). 

M = '1 x .!. q L 2 = 1. 5 x .!. x 45. 8 x ( 21. 0) 2 = 3787 KNm 
max s 8 8 

D 
max 

1 
='1 x-qL 

s 2 

Belastingsgeval B. 

= 1.5 X l X 45.8 X 21.0 
2 

= 722 KN 

1. De permanente belasting (q 
p 

1 
= 28.8 KN/m) (Ligger over twee steunpunten). 

R = '1 
max s 

1 
X - q L 

2 p 
= 1.5 X l X 28.8 X 21.Q = 454 KN 

2 

2. De veranderlijke belasting (q = 17.0 KN/m1
) (ligger over drie 

V 

steunpunten). 

M = '1 
max s 

1 2 
X - q L 

8 V 

1 2 = 1.5 X - X 17.Q X (21.Q) 
8 

= 1406 KNm 

R = '1 x ~ q L = 1. 5 x 
3 

x 17. 0 x 21. 0 = 201 KN 
1 S 8 V 8 

R = 7 x 
10 

q L = 1.5 x 
10 

x 17.0 x 21.0 = 670 KN 
2 s 8 8 

qt = qp + q = 28.8 + 17.0 = 
V 

Maatgevende belastingen voor het vakwerk: 

M = 3787 KNm D 454 + 
1 

X 670 789 = - = 
max max 2 

D.2 

45.8 KN/m1 

KN. 





1. Krachten in onder- en bovenrand. 

M = 3787 KNm 

F = 
d 

3787 

1. 5 
= 2525 KN 

1. 5 ( ( l X 45.8 X 21.0 X 9 
2 

F = -------------------------t 

= 2473 KN 

2. krachten in de diagonalen. 

Randbelasting: F = 
r 

F = 789 - 103 = 686 KN 
1 

F = F = ✓ 2 x ( 686 ) 2 

t d 

1. 5 

1 
x 3.0 x 1.5 x 45.8 = 103 KN 

2 

= 970 KN 

D.3 



De profielen van de langsligger. 

Bovenrand: Koker: 250 x 250 x 12.5 (Fe 510) 

F M 
?! 

2 
(j w + -

e 
A 3 w 

2525 E3 

(j = 1. 103 X 

11338 

= 247 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

+ 

+ 

D.4 

À = 

F = 

A = t 

M = 

= 

= 

w = 

2 
- X 
3 

L 3000 
k 31. 3 = = 

(, 95.7 
X 

w = (Fe 510) 

2525 KN 

11338 2 mm 

1 L2 r X - q 
s 8 

1. 5 1 
X - X 

8 

77.3 KNm 

8.3 ES mm 

77.3 E6 

8.3 ES 

62 

3 

45.8 X (3.0) 2 

= 

2 = 309 N/mm 

~ 

1. 103 



Onderrand: Koker: 250 x 250 x 8.0 (Fe 510) 

F 
t 

1. F 2473 KN (1' = = 
e 

A 
t 

2. A 7524 2 
= mm 

2473 E3 
329 N/mm 2 :s (1' = = (1' (1' 

e 

7524 

Bepalen kniklengte onderrand als hierin druk ontstaat: 

M 1406 KNm F 
1406 938 KN = = = 

d 1. 5 

938 E3 360 
2 

(1' = = 125 N/mm w < = 2.88 => 
7524 

De diagonalen: 

1.Druk-diagonaal: 

<1' =wx 
e 

F 
d 

A 

125 

À = 100 

L = 1, X À 
k 

= 98 X 100 = 9800 

Dit is acceptabel. 

Koker: 175 x 175 x 5.0 (Fe 510). 

1. À = 

D.5 

L 
k 

1, 
X 

= 
2121 

= 31 => 
68.9 

w =1.10 
(Fe 510) 

1 mm 



<1' = 1. 10 X 

2. Trek-diagonaal: 

F 
t 

(1' = 
A 

970 E3 
(1' = 

2681 

Gewicht van de langsligger. 

Bovenrand: 

Onderrand: 

Trek-diagonalen: 7 

Druk-diagonalen: 7 

970 E3 

3314 

2. F 
d 

3. A 

= 970 KN 

2 
= 3314 mm 

2 
= 322 N/mm , 

Koker: 175 x 175 x 4.0 (Fe 510). 

1. F 
t 

2. A 

2 
= 362 N/mm , 

21 X 89 = 
21 X 59 = 

X 2.12 X 26 = 
X 2. 12 X 21 = + 

D.6 

= 970 KN 

2681 2 = mm 

e 

1869 kg 

1239 kg 

386 kg 

312 kg 

3806 kg 1 1 181 kg/m (1.81 KN/m) 





BIJLAGE E DE DWARSLIGGER. 

Belastingsgeval A (Ligger over twee steunpunten). 

1. E.G. ligger. 

3.0 KN/m 1 
q = 

M 
1 L2 = Q X 2 q max s 

1. 5 1 3.0 (17.0) 2 = X - X X 
8 

D 
1 L = Q X 2 q max s 

1. 5 1 3.0 17.0 = X - X X 2 

2. Extra E.G. door de knoop-elementen. 

F = 5. 0 KN (Zie bijlage F). 
1 

3. Puntlast(langsligger) 

M = as X .!. F L 
max 2 1 

1. 5 1 = X - X 2 

D = Q X 1.!. F L 
max s 2 

= 1. 5 X 1.!. 
2 

F = 1578 KN 
2 

M = .!. F L 
max 4 

1 

X 

5.0 X 17.0 = 

5.0 X 17.0 = 

= 163 KNm 

= 38 KN 

64 KNm 

11 KN 

= l X 1578 X 17.0 
4 

= 6707 KN 

D = .!. F = 
max 2 

E. 1 

l X 1578 
2 

= 789 KN 



M = M + M + M = 163 + 64 + 6707 = 6934 KNm 
totaal 1 2 3 

D 
max 

= D + D + D = 38 + 11 + 789 = 838 KN 
1 2 3 

Belastingsgeval B. 

1. Permanente belasting (ligger op twee steunpunten). 

F = 908 KN 
1 

M 
1 

F l - -
max 4 1 

1 
X 908 17.0 3859 KNm - - X = 

4 

M = M + M + M 
totaal 1 2 3 

= 163 + 64 + 3859 = 4086 KNm 

D 
1 

F = -
max 2 1 

1 
X 908 454 KN = - = 

2 

D = D + D + D 
totaal 1 2 3 

= 38 + 11 + 454 = 503 KN 

E.2 



2. Veranderlijke belasting (Ligger op drie steunpunten). 

F = 670 KN 
2 

M 
3 

F L = - X 
max 16 2 

3 670 17.0 2136 KNm = -x X = 
16 

D 
5 

F = -
1 16 2 

5 
X 670 209 KN = = 16 

D 
22 

F = 
2 16 2 

22 670 921 KN = - X = 
16 

Maatgevende belastingen op het vakwerk: 

M = 6934 KNm D = 963 KN 
max max 

1. Krachten in de boven- en onderrand. 

M = 6934 KN 

6934 
F = = 4623 KN 

t 
1. 5 

8.5 - 1.0625 
F 

1 1676 X 4155 KN = - X = 
d 2 

1. 5 

2. Krachten in de diagonalen, volgen uit de dwarskracht. 

963 
sin 55° = X = 1176 KN 

X 

E.3 



De profielen van de dwarsligger. 

Bovenrand: HE300B (Fe 510) 

Bepaling van de kniklengte: 

Bij een drukstaaf met konstante normaalkracht over de staaflengte 

geldt de volgende formule: 

p = 
kr 

1/ EI 
(1) 

In dit geval verloopt echter de normaalkracht van nul tot maximaal, 

Dit kan worden weergegeven door de volgende formule: 

p = 
kr 

(2) 

Om de virtuele kniklengte te kunnen bepalen worden de twee waarden 

aan elkaar gelijk gesteld: 

(1) = (2) 
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3. A = 14908 2 mm 

Onderrand: 

4155 E3 
(]' = 1. 277 X = 356 N/mm2 

14908 

De knik in het vlak is niet bepalend: 
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HE300B (Fe 510) 

1. F = 4623 KN 
t 

2. A 
2 = 14908 mm 

4623 E3 

14908 

2 = 310 N/mm 

Voor gatverzwakking: zie bijlage H. 

Diagonalen: 

1. Druk-diagonaal: 2 x UNP 140 (Fe 510) 

F L 
d 

1. À 
k 

(]' :!:: w - = = 
e 

A (, 
X 

2. F = 1176 KN 
d 

3. A 2037 2 
= mm 

E.5 

1840 

54.5 
= 34.0 ~ 

w 
(Fe 510) = 1. 13 



1176 E3 
CT = 1.13 X -----

2(2037) 

2 
= 326 N/mm 

2. Trek-diagonaal: 2 x UNP 140 (Fe 510) 

F 
~ 

t 
1. F 1176 KN (1' = 

e 
A 

t 

2. A = 2037 mm 

1176 E3 
(1' = = 289 N/mm2 

2(2037) 

e 

2 

e 

Knikken uit het vlak wordt voorkomen door de twee UNP's aan elkaar te 

koppelen. 

Gewicht van de dwarsligger: 

1. De variant zonder verticalen: 

Boven- en onderrand: 

Diagonalen (Trek en druk) 

2 x 17.0 x 117 = 3978 kg 

2 x 16 x 1.84 x 16 = + 942 kg 

4920 kg 

1 1 
290 kg/m (2. 9 KN/m ) 

E.6 



2. De variant met verticalen, maximaal vijf, waardoor het eigengewicht van de 

dwarsligger hoger komt te liggen, namelijk: 

Extra gewicht 

Vijf verticalen: 5 X 1.80 X 275.5 = 

Gewicht dwarsligger: = + 

E.7 

2479.5 kg 

4920.0 kg 

7399.5 kg 

1 1 435 kg/m (4.4 KN/m) 



BIJLAGE F DE KOLOM (INDELINGSSYSTEEM}. 

Op de kolom werken een horizontale en een verticale belasting. 

A. De verticale belasting. 

Deze wordt veroorzaakt door de permanente en veranderlijke belastingen op 

het moduul. 

F = midden 
(3 X 3504) + (3 X 10) = 10542 KN 

1' 1' 

Drie verdiepingen E.G. kolom 
.J., .J., 

F = rand 
(3 X 1502) + (3 X 10) = 4536 KN 

F. 1 



B. De horizontale belasting. 

1. De windbelasting. 

De wind op de gevel wordt geconcentreerd gedacht in een puntbelasting. 

Hierdoor ontstaan er momenten in de kolom. De kolom wordt als volgt 

geschematiseerd. Over de hoogte van het vakwerk een inklemming. Dus de 

kolom kan worden geschematiseerd tot een aan beide zijden ingeklemde 

staaf die aan een zijde horizontaal kan verplaatsen. Hierbij ligt het 

buigpunt in het midden van de kolom. Deze hoogte is gelijk aan de helft 

van de vrijehoogte, 1.10 meter. Nu kunnen de momenten worden bepaald. 

De windbelasting op de langssgevel. 

W = 1 X q X A = 1.5 X 1.0 X (4.20 X 21.00) 
B (langs) s w (langs) 

M = 1. 1 x 
1 

M = 1. 1 x 
2 

M = 1. 1 x 
3 

66.2 

3 

198.5 

3 

330.8 

3 

= 132.3 KN per verdieping 

= 24.3 KNm e Kolom 3 verdieping. 

= 72.8 KNm Kolom 2e verdieping. 

= 121. 3 KNm e Kolom 1 verdieping. 

Het grootste moment zit in de onderste kolom. De dwarsligger en de 

kolommen moeten deze belastingen opnemen. De schakelingen van de 

dwarsligger bepaalt de belastings-combinaties van de normaalkracht en 

de momenten die optreden: 

1. Als het portaal los staat. 

330.8 
M = 

1 
2 

x 1.10 = 181.9 KNm 

F.2 



2. Als de twee portalen achter elkaar staan. 

M = 
2 

330.8 

3 
x 1.10 = 121.3 KNm 

De windbelasting op de dwarsgevel: 

= '1 
s 

x qw x A (dwars)= 1.5 x 1.0 x (4.20 x 17.00) 

= 107.1 KN (Per verdieping) 

Het grootste moment zit ook hier in de onderste kolom. De dwarsligger en 

de kolommen moet deze belasting opnemen. De schakeling van de 

langsliggers bepaalt de belastings-combinatie van de normaalkracht en de 

momenten die optreden. Hierbij wordt rekening gehouden met één 

belastings-combinatie waarbij drie portalen achter elkaar staan. Dit 

geeft de volgende belastingen: 

- Als drie portalen achter elkaar staan. 

M = 
1 

267.8 

4 
x 1.10 = 73.6 KNm 

F.3 



2. De scheefstand van de kolom. 

De scheefstand veroorzaakt een extra moment in de kolom omdat de 

normaalkracht niet in het centrum van de kolom aangrijpt. De T.G.B. -

staal (N.E.N. 3851) geeft hiervoor twee belastingen aan, waarvan de 

grootste moet worden toegepast: 

1 A. op elke verdieping uitsluitend een dwarskracht van van de 
300 

verticale krachten die tezamen in de kolommen van de desbetreffende 

verdiepingen werken. 

1 

= x 3514 E3 = 12 KN 
300 

B. bij een raamwerk met meer dan vijf verdiepingen, de gevolgen 

van een scheefstand van de gehele konstruktie van 

1 

F 
8 

= -- x 10542 E3 = 10 KN 
1000 

1 

1000 

De grootste van de twee is maatgevend, in beide richtingen: 

M = M = 1. 10 x 10 = 13.2 KNm 
y z 

3. De stootbelasting op de kolom. 

Bij her parkeren kan een auto de kolom aanrijden. Deze botsing wordt 

volgens N.P.R. 2443 omgezet in een extra belasting op de kolom van 10 KN 

op 0.50 meter boven de vloer. 

M = 0.50 x 10 = 5.0 KNm 
s 

F.4 
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Deze combinaties moeten door de kolom kunnen worden opgenomen. De kolom 

(Fe 510) wordt speciaal vervaardigd en heeft de volgende doorsnede gegevens: 

A = 2(380 x 25) + 2((280 - (2 X 35)) X 35) = 35100 

I = ( ~ b h
3 

) ( ~ b h
3 

) z 12 u u 12 l l 

= ( 1~ 
X 280 X (380)

3 
) 

( 1~ 
X 230 X ( 310 ) 3 

) 

7.09 ES 4 = mm 

I = ( 1~ b h
3

) ( ~ b h
3

) y u u 12 l l 

( 1~ 
X 380 X (280)

3
) ( 1 

X 310 X (230)
3

) = -
12 

3.81 ES 4 = mm 

I 7.09 E3 
w = z 

w = y 

l, = z 

l, = 
y 

z -- = 
1 

h - 190 
2 

I 3.81 
y = 1 
h 140 -

2 

r-f = 

1-F = 

= 3.7 

E3 
= 2.7 

j 7.09 ES 

35100 

l 3.81 ES 

35100 

E6 

E6 

= 

= 

3 
mm 

3 mm 

142 

104 

1 
mm 

1 
mm 

2 
mm 

1 p = 275. 5 kg/m , Gewicht verticalen in dwarsligger: 

1.80 x 275.5 = 495.9 kg (5.0 K.N) 

F.5 



Met deze doorsnede gegevens en de belastingscombinaties kunnen de spanningen 

in beide richtingen worden gecontroleerd. 

Spanningen in dwarsrichting (buiging om de y-as). 

Belastingscombinatie 2 is bepalend. Het grootste deel van de spanningen 

wordt veroorzaakt door de normaalkracht. Bij een combinatie 1 is het moment 

wel groter maar ook is de normaalkracht de helft kleiner, waardoor deze 

combinatie gemakkelijk door de kolom kan worden opgenomen. 

Combinatie 2: 

art. 2.5.8. 

1. (j 
e 

w 

F = 10542 KN 
d 

M = M + M + M 

M 

totaal, y w l nd scheefstand stoot 

z 

= 121. 3 + 13.2 

= 139. 5 KNm. 

= M 
scheefstand 

+ 5.0 

13.2 KNm 

(T.G.B. - staal) 

F 

A 
+ 0.85 X -0 X 

n 
X 

n - 1 
X 

1. À 

M 
X _.I. + 

= 

w 
y 

L 
k 

1, 

= 

M 
z 

w 
z 

2200 
= 21. 2 =} 

104 

w = 1.01 

2. ,o = 1, Een kokerprofiel is niet 

torsiegevoelig. 

3. n = 
X 

F.6 

A c; 
ex 

F 



= 

~ n 
X 

10542 E3 
C1' = 1. 01 X + 0.85 X 1 X 1.007 X 

35100 

303 + 44 

F M M 
C1' = + 

y z 
+ 

A w w 
y z 

10542 E3 139.5 E6 13.2 E6 
= + + 

35100 2.7 E6 3.7 E6 

= 300 + 51 + 4 = 

Spanningen in langrichting (buiging om de z-as). 

Er is maar een belastingscombinatie, namelijk: 

Combinatie 1: F = 10542 KN 
d 

35100 X 4611 
= 

10542 E3 

n 
X 1.007 = - 1 

139.5 E6 
+ 

2.7 E6 

+ 4 = 351 

355 N/mm 2 

M = M + M + M 

M 

totaal, y w 1 nd scheefstand stoot 

z 

= 73.6 + 13.2 

= 91. 8 KNm. 

= M 
scheefstand 

F.7 

+ 5.0 

13.2 KNm 

15.35 

13.2 E6 

3.7 E6 

2 N/mm 



art. 2. 5. 8. (T.G.B. - staal) 

F n M M 
1. 0.85 X iJ X 

X z y 
er = (,) + X - + 

e 
A 1 w w n -

X z y 

L 2200 
1. À 

k 15.5 = = = ~ 

(, 142 

(,) = 1.00 

2. ,(J = 1, Een kokerprofiel is niet 

torsiegevoelig. 

A er 
3. ex 

n = 
X 

F 

35100 X 8635 
= = 29.0 

10542 E3 

n 
X 1.036 ~ = n - 1 

X 

10542 E3 91. 8 E6 13.2 E6 
er= 1.00 X + 0.85 X 1 X 1.036 X + 

35100 3.7 E6 2.7 E6 

300 + 22 + 5 = 327 N/rrun2 

F M M 
2. z y 

er = + -- + 
A w w 

z y 

10542 E3 91. 8 E6 13.2 E6 
= + + 

35100 3.7 E6 2.7 E6 

300 + 25 + 4 329 N/mm 2 = = 

De kolom voldoet voor beide richtingen 

F.8 
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BIJLAGE G VERBINDINGEN TUSSEN KNOOP-ELEMENT EN LANGSLIGGER. 

Uit de twee belastings-situaties waarvoor de langsligger is gedimensioneerd 

(Bijlage o) worden ook de krachten bepaald die moeten worden aangesloten. 

Deze zijn: 

Bovenknoop 

Onder knoop 

F = 789 KN 
V 

F = 937 KN 
h 

F = 937 KN 
h 

De volgende onderdelen van de verbinding zijn berekend: 

1. De boutverbinding langsligger - knoop-element. 

2. De benodigde plaatdikte van de verbindingsplaten. 

3. De lasverbinding tussen de verbindingsplaten en de kolom. 

1. De boutverbinding langsligger - knoop-element. 

A. De bovenverbinding. 

Naast de twee krachten ontstaat er ook een moment in de verbinding, 

namelijk: 

M = 0.09 x 789 = 71 KNm 

De verbinding wordt gerealiseerd door 2 x 8 M24 (8.8). De verbinding 

wordt plastisch berekend. 

1. De middelste vier bouten nemen F en F op. 
V h 

F per bout 
V 

F per bout 
h 

789 

8 

937 

8 

= 98 KN. 

= 117 KN. 

G. 1 



F = / (98)
2 

+ = 152 KN 
s 

F = 177.2 KN (Schuifvlak snijdt schroefdraad niet) 
s (K24) 

F = s X ,,. X ó X d 
st e n 

1. s = 1. 4, omdat: 

1. Tussenafstand = 3. 125 d. 

3.125 X 24 75 1 = mm 

2. Randafstand = 1. 5 d 

1.5 X 24 36 mm 1 
= 

2. 360 n/mm 2 ,,. = 
e 

3. ó 12 
1 

= mm 

4. d 24 
1 

= mm 
n 

F = 1. 4 X 360 X 12 X 24 = 145 KN. 
st 

2. De buitenste bouten nemen het moment op. 

F per bout: 
h 

F = 
h 

M 
= 

arm 

71 E6 
= 78 KN 

4 X 225 

De middelste bouten kunnen nog een gedeelte van hun belasting afgeven 

aan de buitenste bouten zodat deze verbinding voldoet voor deze 

belasting. 

G.2 
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B. De onderverbinding. 

De bouten brengen alleen een drukkracht over, F = 937 
t 

De verbinding wordt gerealiseerd door 2 x 4 M24 (8. 8). 

937 
F per bout => = h 8 

F 
s 

per bout = 177.2 KN 

De verbinding voldoet. 

= 117 

F 
st 

KN 

145 KN 

2. De benodige plaatdikte van de verbindingsplaten. 

Op twee plaatsen wordt de spanning in de plaat bepaald. 

KN. 

Ten eerste aan het einde van de verbindingsplaat en ten tweede bij de 

overgang verbindingsplaat - kolom. De verbindingsplaat is 12 mm1 dik. 

A. Einde verbindingsplaat. 

De volgende krachten werken op de plaat: 

F = 789 KN 
V 

Fh = 937 KN 

Het bepalen van de spanning veroorzaakt door de belastingen: 

937 E3 ,,. 
e 

i!: 1. ,,. = 130 N/mm 2 = 
1 

2. T = 

,,. = 3 X (109) 2 = 229 

G.3 

2 (12 X 300) 

789 E3 

2 (12 X 300) 

2 N/mm, 

= 109 N/mm 

e 

2 



B. Overgang verbindingsplaat - kolom. 

De volgende krachten werken op de plaat: 

F = 789 KN 
V 

F = 937 KN 
h 

M = 0.18 x 789 + 0.09 x 937 = 226 KNM 

Het bepalen van de spanning veroorzaakt door de belastingen: 

937 E3 
✓ 2 

3 
2 

1. (j i!:: (j + '[" (j = = 
e 1 

2 (12 X 480) 

226 E6 
2. (j = 

2 

81 

2 X 
1 

12 X (480) 2 
- X 

= 

3. (j = t 

= 

4. '[" = 

(j = ✓ (326)
2 + 3 X (68)

2 
= 347 

G.4 

6 

245 N/mm 2 

(j + (j 
1 2 

81 + 245 

789 E3 

2 (12 X 480) 

2 N/mm, 

= 

= 

N/mm 2 

326 N/mm 2 

68 N/mm 2 

e 



3. De lasverbinding tussen de verbindingsplaten en de kolom. 

De volgende krachten werken op de plaat: 

F = 789 KN 
V 

F = 937 KN 
h 

M = 0. 18 X 789 + 0.09 X 937 = 226 KNM 

De plaat, dik 12 mm, wordt aangeslotenn met twee hoeklassen a = 7 mm. 

Het bepalen van de spanning veroorzaakt door de belastingen: 

er 
e 

er = 

2 2 
3 X (TJ_ + T,,) 

1. p 0 = 45 

2. p 0 = 45 

3. p = 
t 

= 

4. T" = 

0. 85 ✓ (197 ) 2 + 3 X ( (197) 2 + 

G.5 

3 X 226 E6 
210 N/mm 2 = 

2 X 7 X (480f 

1 937 E3 - X 
2 70 N/mm 2 = 
2 X 7 X 480 

p + p 
1 2 

210 70 280 N/mm 2 
+ = 

0.5 X 789 E3 
59 N/mm 2 = 

2 X 7 X 480 

= 346 N/mm2 
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BIJLAGE H VERBINDING TUSSEN KNOOP-ELEMENT EN DWARSLIGGER. 

De knoop komt op verschillende plaatsen in het vakwerk voor. Bepalend voor 

de dimensionering van de verbinding zijn de krachten die op de knoop werken 

als deze in het midden zit bij een ligger op twee steunpunten (Bijlage E). 

Bovenknoop 

Onder knoop 

F = 4623 KN 
d 

F = 838 KN 
V 

F = 4623 KN 
t 

De volgende onderdelen van de verbinding zijn berekend: 

1. De boutverbinding dwarsligger - knoop-element. 

2. De benodigde plaatdikte van de verbindingsplaten. 

3. De benodigde plaathoogte van de verbindingsplaten aan de drukzijde. 

4. De gatverzwakking van de profielen. 

1. De boutverbinding dwarsligger - knoop-element. 

A. De bovenverbinding. 

Naast de twee krachten ontstaat er ook een moment in de verbinding, 

namelijk: 

M = 0.20 x 838 = 167.6 KNm 

De verbinding wordt gerealiseerd door 2 x 16 M24 (8.8). 

De binnenste boutgroep neemt F en 55 % van F op. De buitenste 
v h 

boutgroep neemt 45 % van F en het moment. 
h 

838 
1. F per bout ~ = 52 KN. 

V 16 

H. 1 
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0.55 X 4623 
2. F per bout .. = 159 KN 

h 16 

J F = (52) 2 + (159) 2 
s = 167 KN 

Kan de bout en de verbindingsplaat deze kracht opbrengen. 

F = 177.5 KN (Schuifvlak snijdt schroedraad niet) 
s (K24) 

F = s X (1' X c5 X d 
st e n 

1. s = 1.0, omdat: 

1. Tussenafstand = 2. 5 d. 

2.5 X 24 60 
1 = mm 

2. Randafstand = 1. 2 d 

1.2 X 24 30 mm 1 = 
2. 360 N/mm 2 

(1' = e 

3. c5 19 1 (Dikte flens HE300B) = mm 

4. d 24 1 = mm 
n 

F = 1.0 X 360 X 19 X 24 = 164 KN. 
st 

Bout en plaat voldoen. 

B. De onderverbinding. 

De bouten nemen alleen een trekkracht op, F = 4623 KN. 
t 

De verbinding wordt gerealiseerd door 2 x 16 M24 (8.8). 

4623 
Fh per bout " = 

32 

F 
s 

per bout = 177.5 KN 

= 144 KN 

H.2 

F 
st 

= 164 KN Voldoet. 



2. De benodigde plaatdikte van de verbindingengsplaten aan de trekzijde. 

De plaatdikte wordt berekend bij de netto-doorsnede. De verbindingsplaat is 

35 mm1 dik. 

De volgende kracht werkt op de plaat: 

F = 4623 KN 
t 

Het bepalen van de benodige doorsnede: 

A 2 (35 X 300) 21000 2 = = mm 
totaal 

A 8 X 35 X 26 7280 2 = = mm 
bouten 

A 13720 2 
= mm 

netto 

F 4623 E3 
A = = = 12841 

bruto 360 (J' 
e 

Er is voldoende doorsnede aanwezig. 

2 mm, 

3. De benodigde plaathoogte van de verbindingsplaten aan de drukzijde. 

De plaat is 35 mm1 dik. 

F = 4623 KN 
h 

F = 838 KN 
V 

M = 838 X 0.33 + 4623 X 0.12 = 831. 3 KNm 

4623 E3 
122N/mm 2 

(F = = 1 (2 X 35 X 540) 

H.3 



831. 3 E6 
(j = 

2 ( 1 2 X 35 X (540)2 
- X 

(j 
1 

T = 

(j 
t 

6 

+ (j = 366 N/mm 
2 

838 E3 

(2 X 35 X 540) 

= J ( 366 ) 2 + 3 ( 22 ) 2 

4. De gatverwakking. 

2 

= 

= 

= 

22 N/mm 

368 

244 N/mm 

2 

2 N/mm, 

2 

Voldoet. 

Het HE300B profiel moet plaatselijk worden opgedikt omdat er onvoldoende 

materiaal aanwezig is om de kracht op te kunnen nemen in de netto 

doorsnede. 

A = 
HE300B 

A = 8 X 26 X 19 = 
bout 

A = 
netto 

14908 

3952 

10956 

2 mm 

2 mm 

2 mm 

1 De extra plaat van 5 mm bij de boutaansluiting op het HE300B-profiel 

gelast. 

A 5 X 300 1500 2 = = mm 

A 4 X 26 X 5 520 2 = = mm 
bout 

A 980 2 = mm 
netto 

A 2 980 1960 2 = X = mm 
totaal 

H.4 



A 
HE300B 

F = 

+ A 
plaat 

= 10956 + 1960 = 12916 

A x ~ = 12916 x 360 = 4649 KN 

2 mm 

Voldoet. 

De dwarskracht van 838 KN in HE3008 door de excentrische 

diagonaal-plaatsing kan door de flenzen van dit profiel worden opgenomen. 

H.5 
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