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Voorwoord TU/e 

Voorwoord 

We schrijven de nazomer van het jaar 2000. Nauwelijks bekomen van een lange vakantie 
aan de Spaanse Costa Brava kwam ik met mijn rugzakje aan in Den Haag, Zuid Holland. 
Niet gehinderd door het drukke Eindhovense studentenbestaan zou ik bij D3BN civiel 
ingenieurs mijn afstudeeropdracht tot een goed einde moeten kunnen volbrengen. 
Tijdens mijn sollicitatiegesprek met Remco Wiltjer had ik al aangegeven dat ik de vurige 
wens had op een hoogbouwproject af te studeren. Deze wens zou meer dan ingewilligd 
worden ... 

Na ruim een jaar lang hard werken, waarbij de grens tussen week en weekend verworden 
is tot een vage herinnering is het dan voltooid. Voor u ligt het product van de grootste 
uitdaging in mijn nog jonge bestaan. Met veel plezier kijk ik terug naar de vrijheid die de 
afstudeerder heeft om de tijd te nemen waar in de praktijk een snelle beslissing is 
gewenst. Op het plezierige verblijf bij D3BN civiel ingenieurs waar ik mijn werkplek steeds 
meer ben gaan zien als een tweede woonkamer. En op een mooi jaar wonend in de stad 
Den Haag. 

Ik wil hier graag wat woorden van dank uitspreken naar de mensen die m1J 1n het 
afgelopen jaar hebben begeleid en gesteund in de lange weg naar het vak van 
bouwkundig, constructief ingenieur. In de eerste plaats wil ik mijn ouders bedanken voor 
hun geduld en vertrouwen en voor het vullen van de schier bodemloze financiêle put. Pap 
en mam, ik voel me eindelijk volwassen. Ook wil ik de leden van mijn 
afstudeercommissie bedanken voor hun goede begeleiding en hun adviezen. Meer dan 
eens hebben zijn de twijfel van een aankomend ontwerper in goede banen weten te 
leiden zodat mijns inziens nu een product op tafel ligt dat het bouwen meer dan waard is. 
Tenslotte wil ik mijn collega's bij D3BN Den Haag bedanken voor hun goede repliek en 
grappen. Ik hoop nog vele mooie projecten met jullie te kunnen verwezenlijken. 

MathewVola 

Januari 2002 
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Samenvatting rapport TU/e 

Samenvatting rapport 

Dit rapport heeft als doel:" Het vergelijken van verschillende draagsystemen voor een 
hoogbouwproject om een beter inzicht te krijgen op de invloed van de constructieve 
aspecten, zowel ruimtelijk, technisch , financieel als procesmatig, op de haalbaarheid van 
het project. " 

In dit afstudeerrapport staan drie onderzoeken beschreven . Het eerste onderzoek betreft 
een studie naar voordelen van een integrale ontwerpaanpak. Hierbij zal een concept 
worden gezocht waar de functionele, constructieve én de installatietechnische aspecten 
van het ontwerp op een optimale manier kunnen worden ingepast. Het tweede onderzoek 
is een variantenstudie. Bij deze variantenstudie zijn drie hoofddraagconstructies 
ontworpen. Bij het eerste ontwerp bestaat de hoofddraagconstructie uit betonnen 
wanden die worden uitgevoerd in een tunnelbekistingssysteem. Het tweede ontwerp is 
een gevelbuisconstructie met kruislings geplaatste stalen kolommen . En het derde 
ontwerp betreft een hybride constructie waarbij een betonnen kern haar krachtswerking 
combineert met een stalen megaframe. Bij de evaluatie van de drie ontwerpen is niet 
alleen gekeken naar hun verschillende kwalitatieve eigenschappen. Ook zijn de directe 
bouwkosten van ieder ontwerp tegen elkaar uitgezet. In het derde onderzoek is de stalen 
gevelbuisconstructie verder uitgewerkt. Niet alleen is hierbij onderzoek gedaan naar de 
technische uitwerking van een dergelijk systeem. Ook is het concept van deze 
hoofddraagconstructie volledig geïntegreerd met de functionele en installatietechnische 
aspecten van de toren . 

Inhoudelijk is dit rapport in vijf delen opgesplitst. In deel één volgen de randvoorwaarden 
en uitgangspunten waarbinnen dit afstuderen is afgekaderd. Deel twee bevat de studie 
naar een optimale integratie van de functionele, constructieve en installatietechnische 
aspecten. Deel drie beschrijft de alternatievenstudie en deel vier de technische uitwerking 
van de gevelbuisconstructie. In deel vijf volgen tenslotte de conclusies en aanbevelingen. 

In dit rapport zal het volgende worden aangetoond: 

1. Ondanks de grillige vorm van de toren zijn verschillende hoofddraagconstructies 
mogelijk binnen een reêel budget. Hierbij is een constructie uitgevoerd in beton met 
een tunnelbekistingssysteem verreweg het goedkoopste alternatief. Een 
gevelbuisconstructie uitgevoerd met staalbeton kolommen is technisch ook 
haalbaar en bied grote voordelen wat betreft flexibiliteit en architectuur. 

2. Door een integrale ontwerpaanpak is het netto verhuurbaar vloeroppervlak van de 
toren met 10% vergroot ten opzichte van het structuurontwerp bij een gelijkblijvend 
bruto verhuurbaar vloeroppervlak. 

3. Door het ontwikkelen van meer varianten tijdens het vooronderzoek is een 
besparing van 25% gevonden op de raming van de directe bouwkosten van de 
hoofddraagconstructie ten opzichte van het structuurontwerp. 

4. Door het uitstellen van het beslismoment voor een bepaalde hoofddraagconstructie 
en door het ontwikkelen van meer alternatieven wordt niet alleen de 
onzekerheidsmarge van de raming verkleind . Ook wordt de kans op het vinden van 
een alternatief met een lager kostenniveau vergroot. Op grond hiervan is het aan te 
bevelen voor hoogbouwprojecten veel te investeren in het onderzoek tijdens de 
ontwerpfase. 
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Inleiding TU/e 

Inleiding 

Aanleiding tot de keuze van het afstudeerproject 

We schrijven september 2000. D3BN civiel ingenieurs wordt gevraagd een 
haalbaarheidsstudie uit te voeren voor een hoogbouwproject te Almere. Het betreft hier 
een woontoren van tweehonderd meter waarvan het architectonisch ontwerp gemaakt is 
door Kokon architecten. Met een zeer gering budget wordt een grove analyse uitgevoerd. 
Bij het voorliggende ontwerp maakt D3BN Den Haag een eerste opzet van een 
constructief ontwerp Cauberg-Huygen levert een globaal rapport aan met de in te passen 
installatietechnische voorzieningen. Deze drie deelplannen vormen een structuurontwerp 
op basis waarvan een eerste kostenraming gemaakt wordt en op basis waarvan de 
opdrachtgevers overleg kunnen voeren met diverse gemeentes. 

Er vinden in Nederland veel van dit soort onderzoeken plaats. Hierbij eindigen lang niet 
alle studies in de realisatie van een bouwwerk. Vaak blijkt een ontwerp niet haalbaar. Zij 
het omdat de bijbehorende kosten te hoog zijn of de beoogde opbrengsten te laag. 

Haalbaarheidsstudies worden meestal op het niveau van structuurplan uitgevoerd. Bij dit 
ontwerpniveau dienen echter nog zo veel beslissingen genomen te worden dat er nog 
grote onzekerheid bestaat over de uiteindelijke kosten en baten van het project. De 
gekromde lijn in Figuur 1 laat zien dat de invloed van wijzi~ingen in het ontwerp op de 
uiteindelijke bouwkosten met de tijd exponentieel afnemen . Hierbij rijst de vraag of het 
ontwerpniveau van een structuurplan niet te laag is bij het uitvoeren van een 
haalbaarheidsstudie. Om deze vraag te beantwoorden zullen in dit rapport drie 
alternatieve hoofddraagconstructies ontworpen worden tot op het niveau van het 
voorlopig ontwerp. Van deze drie ontwerpen zullen vervolgens de directe bouwkosten 
worden begroot en vergeleken met de begroting van het structuurontwerp. 

invloed 
op de 

bouwkosten ontwerpniveau 
haalbaarheidsstudies 

istructuur voorlopig 
plan ontwerp 

ontwerpfase 

gunning 

realisatiefase 

Figuur 1 : invloed van beslissingen op de bouwkosten in de tijd 

1 dr. H Tempelmans Plat, Dictaat bouweconomie deel 2 [13] 
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Inleiding TU/e 
Bij hoogbouwprojecten vormen de hoofddraagconstructie en de installatietechnische 
voorzieningen een groter deel van de totale kosten dan bij 'normale' bouwprojecten. Door 
de grote hoogte zijn vaak extra voorzieningen nodig om de stijfheid van het gebouw te 
waarborgen . Het aantal liften en de wijze waarop de appartementen voorzien worden van 
gas, water en licht is bij hoogbouw vaak een complexe zaak. Toch is het ook bij dit soort 
projecten vaak zo dat de architect eerst een ruimtelijk plan maakt, waar de 
hoofddraagconstructie en de installaties maar moeten worden ingepast. Tijdens het 
voorlopig- en het definitieve ontwerp wordt vervolgens zolang aan alle deelplannen 
geschaafd, dat uiteindelijk een geïntegreerd totaalplan ontstaat. Er kunnen grote 
vraagtekens worden gezet of dit wel het ideale ontwerpproces is. De constructeur en de 
installatietechnisch adviseur zouden een veel prominentere rol moeten spelen bij het 
concipiëren van een bepaald ontwerp. Dit rapport zal aantonen wat de voordelen van een 
compleet geïntegreerd ontwerpproces kunnen zijn. 

De bouw is een zeer projectmatige bedrijfstak. Bijna ieder nieuw bouwwerk heeft zijn 
eigen ontwerp, en vereist dan ook een nieuw ontworpen hoofddraagconstructie. Voor alle 
grote projecten worden in de verschillende stadia van het ontwerpproces kostenramingen 
gemaakt. Er bestaan richtlijnen bij het begroten van een bepaald gebouw. Hoogbouw is 
echter een zeer complexe discipline in de bouw. Verder is Nederland nog maar weinig 
ervaren in het maken van wolkenkrabbers. Dus voor hoogbouw zijn deze richtlijnen geen 
wet van Meden en perzen. Dit rapport zal het inzicht in de financiële en technische 
consequenties van verschillende hoofddraagconstructies op de haalbaarheid van een 
bepaald project vergroten. 
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Vraag-, doelstelling en plan van aanpak TU/e 
1 Vraag-, doelstelling en plan van aanpak 

Uit de aanleiding tot de keuze van dit afstudeerproject worden de volgende drie vraagstellingen 
geformuleerd. 

Vraagstelling op procesniveau 

1. Wat zijn de voordelen van een integrale ontwerpaanpak bij hoogbouwprojecten, met 
in het bijzonder de voordelen van een actieve rol van de constructeur in dit proces? 

Vraagstellingen op projectniveau 

2. Wat zijn de consequenties van verschillende hoofddraagconstructies op de 
technische haalbaarheid en de directe bouwkosten van het project? 

3. Wat zijn de voordelen van een uitgebreide studie in de initiatiefase naar een 
woongebouw te Almere, en kan door in deze fase meer onderzoek te verrichten de 
kans op de haalbaarheid van het project worden vergroot? 

Deze drie vraagstellingen leiden tot de volgende doelstelling voor dit afstudeeronderzoek. 

Het vergelijken van verschillende draagsystemen voor een hoogbouwproject om een 
beter inzicht te krijgen op de invloed van de constructieve aspecten, zowel ruimtelijk, 
technisch, financieel als procesmatig, op de haalbaarheid van het project 

Plan van aanpak 

Om dit afstuderen duidelijk af te kaderen zullen eerst een aantal randvoorwaarden en 
uitgangspunten worden geformuleerd . Deze randvoorwaarden en uitgangspunten zullen 
gezamenlijk het programma van eisen vormen. 

Vervolgens zullen er drie studies worden gedaan. In de eerste studie zal onderzoek 
gedaan worden naar de voordelen van een integrale ontwerpaanpak. Hierbij zal een 
concept worden gezocht waar de functionele, constructieve én de installatietechnische 
aspecten van het ontwerp op een optimale manier kunnen worden ingepast. Het tweede 
onderzoek betreft een variantenstudie. Hierbij zullen drie hoofddraagconstructies voor 
dezelfde toren worden ontworpen, geanalyseerd en vergeleken. Om een beter beeld te 
krijgen van de voor- en nadelen van de verschillende constructiematerialen zal een 
hoofddraagconstructie worden ontworpen in beton, een in staal en een derde zal een 
hybride constructie zijn met zowel betonnen als stalen elementen. Bij de evaluatie van de 
drie ontwerpen zal niet alleen gekeken naar de kwalitatieve eigenschappen van de 
beschouwde variant. Ook zullen de directe bouwkosten van ieder ontwerp tegen elkaar 
worden uitgezet. In het derde onderzoek zal een hoofddraagconstructie verder worden 
uitgewerkt. Hierbij zal de nadruk kamen te liggen op de technische uitwerking van de 
hoofddraagconstructie en zal aangetoond dienen te worden dat de gekozen variant 
inderdaad technisch haalbaar is binnen een reêel budget. 

Tenslotte zullen uit de drie gedane studies de conclusies worden getrokken en de 
aanbevelingen worden gedaan. Hierbij zullen de hierboven geponeerde vraagstellingen 
dienen te worden beantwoord. 
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2 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

De verschillende aspecten die bij hoogbouwprojecten een rol spelen zijn eindeloos. Om dit 
afstudeeronderzoek efficiënt te volbrengen dient het onderwerp te worden afgebakend met een aantal 
randvoorwaarden2 en uitgangspunten3

. In dit hoofdstuk worden deze randvoorwaarden en 
uitgangspunten in 5 paragrafen onderverdeeld. Hierbij hebben de eerste vier paragrafen betrekking op 
het ontwerp zelf. Paragraaf 2.5 behandelt de uitgangspunten van de verschillende constructieve 
berekeningen . Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde randvoorwaarden artikelen van de 
Nederlandse Woningwet of bouwbesluit. 

2.1 Architectuur 

Randvoorwaarden 

De plattegronden van het gebouw zijn bepaald door de architect en behouden dezelfde vorm 
en afmetingen. (Zie hoofdstuk 4.) Het bruto verhuurbaar vloeroppervlak van de eerste 52 
verdiepingen is vastgelegd op 12000m2 parkeerverdiepingen 55000m2 woonverdiepingen. 

De verdiepingshoogte en maximale gebouwhoogte zijn bepaald door de architect en bedragen 
respectievelijk 3,5 en 217 meter. 

Uitgangspunten 

■ Het constructief en het architectonisch ontwerp dienen op een dusdanige manier geïntegreerd 
te worden dat er een goede synergie ontstaat tussen vorm en constructie. 

■ In verticale zin bestaat het gebouw uit 4 parkeerlagen en 48 woonverdiepingen. Tot een 
hoogte van 182 meter zullen er verdiepingsvloeren met verhuurbare appartementen gemaakt 
worden. Vanwege het zeer geringe vloeroppervlak in de top van de toren is het niet rendabel 
appartementen te plaatsen boven verdieping 52. 

■ Bij het ontwerpen van de gevel is het van belang dat de horizontale onderbreking zo klein 
mogelijk is. De vloerligger en de randbalk dienen in hetzelfde, horizontale vlak te liggen. 

2 Randvoorwaarden: van buitenaf opgelegde beperkingen (bijvoorbeeld door opdrachtgever of overheid) 
3 Uitgangspunten: beargumenteerde voorkeuren of aannamen van de schrijver 
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2.2 Functionaliteit 

Randvoorwaarden 

Zoals bepaald door de odrachtgever is wonen de primaire functie van de toren. Het gebouw 
zal dan ook aan de gebruikelijke woonwensen van de toekomstige bewoners moeten voldoen. 

In verband met een voldoende geluidwerendheid dienen: 
De woningscheidende wanden een massa te hebben van tenminste 500kg/m2

. 

De woningscheidende vloeren een massa te hebben van tenminste 600kg/m2
. 

Wordt aan deze massa-eisen niet voldaan, dan dient een voldoende geluidswering 
aangetoond te worden die gelijkwaardig is aan bovengenoemde massa-eisen . 

Elke verdieping moet voldoende vluchtmogelijkheden bezitten. Er dienen vanuit elke ruimte in 
de toren twee onafhankelijke vluchtroutes te zijn . 

Vanaf de entree van de toren zijn het volgende aantal liften benodigd.4 

Verdieping 00 t/m 16: = 12 liften 
Verdieping 17 t/m 28: = 10 liften 
Verdieping 29 t/m 41 : = 6 liften 
Verdieping 42 t/m 54: = 4 liften 
Verdieping 55 t/m 58: = 2 liften 

Elke verdieping dient bereikbaar te zijn met twee gecombineerde brandweer en 
goederenliften. 

De verticale leidingschachten behoren op elke verdieping goed bereikbaar te zijn vanaf drie 
zijden. 

Uitgangspunten 

■ De toren richt zich op het topsegment van de markt. De appartementen zullen dan ook voldoende 
groot moeten zijn en er wordt gestreefd naar een grote vrije indeelbaarheid. De opdrachtgever 
verlangt dat het gemiddelde bruto verhuurbaar oppervlak van de appartementen minimaal 144m2 

is. 

■ De toren zal in drie delen worden onderverdeeld, te weten een basis, het middendeel en de top. 
De basis zal dienen als parkeergarage, en hier zal zich ook de entreepartij bevinden. In het 
middendeel zullen de appartementen gesitueerd worden. De top heeft voorlopig nog geen 
omschreven functie, en zal in deel 4 van dit rapport verder uitgewerkt worden. 

4 Zie rapport installatietechnisch adviseur [1] 
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2.3 Techniek en constructie 

Randvoorwaarden 

De toren zal moeten voldoen aan het Nederlandse bouwbesluit. Hierbij betreft het een 
referentieperiode van 50 jaar bij veiligheidsklasse 3 zoals bepaald in NEN 6702. 

Er dient voor alle vloeren rekening gehouden te worden met een veranderlijke belasting van 
4,0 kN/m 2

• Hierbij wordt een momentaanfactor aangehouden van \JI = 0,5 . Door een iets 
grotere veranderlijke belasting op de vloeren te rekenen dan NEN 6702 voor woongebouwen 
voorschrijft wordt de toren meer flexibel in zijn gebruiksmogelijkheden. Bij eventuele 
verandering naar een kantoorfunctie zal wel ook rekening dienen gehouden te worden met 
splitsingsaktes en verdiepingshoogtes. 

De windbelastingen die op de toren aangrijpen zijn belastingen ontleend aan NEN 6702, Voor 
de berekening van de windbelastingen die op de toren aangrijpen wordt verwezen naar de 
bijlage; hoofdstuk 1. 

De schachten dienen op elke bouwlaag vanaf 3 zijden bereikbaar te zijn vanwege beheer en 
onderhoud. 

De brandwerendheid van de hoofddraagconstructie dient minimaal 120 minuten te zijn. Bij 
toepassing van een sprinklerinstallatie kan dit worden gereduceerd tot 90 minuten. 

Uitgangspunten 

• De plaatsing van de elementen van de hoofddraagconstructie dient de flexibiliteit van de 
plattegrond zo min mogelijk te beperken. 

• Om het wooncomfort van de appartementen te waarborgen, wordt bij de computerberekeningen 
aan de maximale doorbuiging in de bruikbaarheidsgrenstoestand een eis gesteld van maximaal 
1/1000 *h (op de hoogste woonverdieping). Dit in verband met het niet meerekenen van het 2e 
orde effect en de als eindig beschouwde veerstijfheid van de fundering. In de handberekeningen 
worden deze effecten wel meegerekend, en wordt er een maximale horizontale vervorming van 
1/750 * h toegestaan (afwijkend van NEN 6702). 

• De maximale versnellingen aan de top dienen berekend te worden volgens, en te voldoen aan de 
eisen die gesteld zijn in NEN 6702. 

• De warmteopwekking vindt buiten het gebouw plaats waarbij voorlopig aan stadsverwarming 
wordt gedacht 

2.4 Uitvoering 

Uitgangspunten 

• De bouwtijd dient zo kort mogelijk te zijn. Hierdoor dient er gestreefd te worden naar een zo klein 
mogelijke cyclustijd en een zo groot mogelijke integratie van het bouwproces. Ruwbouw, 
gevelbouw, afbouw en installaties dienen elkaar zo snel mogelijk op te volgen. Dit om de 
renteverliezen te minimaliseren. 

• Het bouwproces dient zo beheersbaar mogelijk te zijn . Vorst- en windverletten dienen zo veel 
mogelijk te worden voorkomen . 
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Aanvullend uitgangspunt ten behoeve van deel 4. 

• De uitvoering van een staalconstructie verschilt in zoverre van een prefab betonconstructie dat bij 
een staalconstructie het minder van belang is dat alle elementen precies dezelfde vorm hebben. 
De stalen elementen van de hoofddraagconstructie worden afzonderlijk uitgetekend en in de 
staalfabriek worden kan aan het staalwerk relatief gemakkelijk bepaalde bewerkingen worden 
toegepast. 

2.5 Uitgangspunten ten behoeve van berekening computermodel 

Algemeen 

Bij het uitvoeren van constructieve berekeningen van complexe constructies dient men zich continu af 
te vragen wat de waarde is van de uitkomsten die de computerberekening geeft. Men is snel geneigd 
om zeer precies weergegeven getallen ook als zeer precies te interpreteren terwijl de 
computerberekening ook maar een model is van de werkelijkheid . Om de computerberekening te 
kunnen toetsen, en om een beter inzicht te krijgen in de precieze krachtswerking van de verschillende 
hoofddraagconstructies, worden de drie ontwerpen van hoofdstuk 5, 6 en 7.ook met de hand 
berekend. De berekeningswaarden van beide methodes zullen in dit rapport steeds worden 
weergegeven, vergeleken en geëvalueerd. 

Uitgangspunten ten behoeve van de berekeningen in deel 2 

• Voor een goed inzicht in de krachtswerking in het stabiliteitssysteem, wordt voor de 
computermodellen alleen het middendeel ingevoerd. De top en de basis worden bij deze 
berekeningen als oneindig stijf verondersteld. In het definitieve ontwerp worden beide 
gebouwdelen verder uitgewerkt. 

• De computer zal een eerste orde berekening uitvoeren met een fundering die als oneindig stijf 
wordt verondersteld. Voor de tweede orde vervormingen en vervormingen ten gevolge van de 
rotatie van de fundering wordt verwezen naar de handberekeningen. 

• Aangezien bij alle drie de stabiliteitssystemen een bepaalde schijfwerking in de vloervelden een 
vereiste is, zullen de vloervelden als betonnen platen met een dikte van 100mm worden 
ingevoerd. De toegepaste betonsterkte is B25, met een elasticiteitsmodulus van 1 0000N/mm2

. In 
de computermodellen zullen deze schijven wel als zijnde gewichtloos worden ingevoerd. 

• In de hoofdstukken 6, 7 en 8 zal in het computermodel alleen gekeken worden naar de 
krachtswerking ten gevolge van de windbelastingen. In de stabiliteitsberekening van hoofdstuk 11 
zullen ook de verticale belastingen op het model worden ingevoerd. 

• Vanwege de grote omvang van de uitvoer van de vier berekende raamwerken, zal allen de uitvoer 
de in en uitvoer van het model als beschreven in hoofdstuk 11 in de bijlage worden opgenomen. 

Uitgangspunten ten behoeve van de berekeningen in deel 4 

• Bij de globale stabiliteitsberekening worden de kolommen en de trekbanden als 
elementen gemodelleerd die alleen normaalkrachten kunnen overbrengen. Omdat het 
spant hierdoor iets slapper zal reageren is dit een ietwat conservatieve en dus veilige 
benadering van de werkelijkheid. Bij het dimensioneren van de trekbanden en de 
kolommen zullen de maatgevende dwarskrachten en momenten wel worden 
meegenomen in de (hand)berekening. Om toch het eigen gewicht van de staal 
betonconstructie in de berekening mee te nemen, wordt de massa van de constructie 
afgeschat, en gemiddeld als verticale belasting op de knooppunten gezet. 
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3 Beschrijving ontwerp 

In dit hoofdstuk wordt het ruimtelijk ontwerp beschreven dat als uitgangspunt voor dit afstuderen zal 
dienen. Het betreft hier het structuurontwerp zoals ze momenteel door de opdrachtgever wordt 
gebruikt bij het vinden van een geschikte locatie. 

Architectonisch concept 

" Het concept voor dit ontwerp is een zeilschip in de polder waarbij 'het zeil ' met haar 
transparante gevel wordt doorkliefd door een gesloten 'mast'. Er dient een opvallend 
woongebouw te ontstaan dat van grote afstand zichtbaar is." 5 

Ruimtelijk concept 

Service en comfort dienen de kernpunten te zijn voor wie huurt in deze toren . Zowel de 
drie- als de vierkamerappartementen hebben zeer ruime woonkamers. Ook de keukens, 
bijkeukens en badkamers worden zeer luxe en ruim opgezet, waarbij vele extra's zoals 
jacuzzies, sauna's en fitnessruimtes mogelijk zijn . Vanuit de ruime woningen met eigen 
parkeergelegenheid kan er genoten worden van een weids uitzicht over zowel land als 
water. 6 

Figuur 2 : beoogd architectonisch beeld 

5 Citaat Kokon architecten 
6 Citaat uit Almere Poort 14-06-2000 [6) 
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Structuurplan constructief ontwerp 

De stabiliteit wordt verzorgd door een vakwerksysteem bestaande uit staalbetonnen 
hoekkolommen die door stabiliteitsverbanden in het vlak van de gevelkolommen aan 
elkaar worden gekoppeld . 

De eerste vijf verdiepingen worden als parkeerlagen uitgevoerd. Er worden hier 
kanaalplaten toegepast met overspanningen variërend tussen 6,00 en 12,00 meter. Deze 
kanaalplaten worden opgelegd op stalen balken. Deze stalen balken dienen aan de 
onderzijde brandwerend bekleed te worden. De kolommen worden uitgevoerd als prefab
beton kolommen met een betonkwaliteit van 865 en diameters variërend van 0300 tot 
0650mm. 

Op de standaard verdiepingsvloeren zijn staalplaat-betonvloeren toegepast met 
geïntegreerde vloerbalken. Deze staalplaat-betonvloeren overspannen over 6,00 meter 
en behoeven geen onderstempeling. Ook hier worden prefab kolommen toegepast met 
diameters variërend van 0400 tot 0650mm. Het leidingwerk van een verdieping loopt 
door het plafond van de verdieping eronder. De kern heeft een maximale wanddikte van 
250mm. In de kern worden alle liftschachten, meterkasten en standleidingen 
opgenomen. 7 

.. ·-- --
Verdieping46 

----+-+-+----+- lot----T-r--r-,~ ~ J ' ; 

1 1 

r . 

~~--

Verdieping 18 

. 1 ··· . -··._,.. . • : 1 -- - - -.... 

1--- 1- f------l-~ - -'- - .j. __J 
•~i~t" Verdieping 4 

-21Lm+ 

achtergevel Rechter zijgevel 

Figuur 3 : uitgangspositie plattegronden en gevelaanzichten architect 

7 Voor een uitgebreide beschrijving van het constructieve structuurplan wordt verwezen naar het rapport D3BN 40.068 d.d.18-
09-2001 en de tekeningen C0050V en C0090V die zijn opgenomen in de bijlage. 
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4 Integratie functionaliteit, constructie en installatie 

4.1 Analyse architectonisch ontwerp 
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- = Functionele kern 

= Gangen etc. 

Figuur 4 : uitgangspositie architect 

Bij bestudering van het architectonisch ontwerp zoals 
dat is beschreven in hoofdstuk 3 vallen de volgende 
dingen op. 

Sterke punten van het ontwerp 

1 . De schachten zitten op een vrij centrale positie 
in de plattegrond waardoor de appartementen 
op een relatief eenvoudige wijze ontsloten 
kunnen worden . 

2. Het kleinere kernoppervlak in de bovenste 
verdiepingen wordt redelijk goed ingevuld met 
netto verhuurbaar vloeroppervlak. 

Zwakke punten van het ontwerp 

1. Een groot percentage van het geveloppervlak 
wordt ingenomen door de trappenhuizen en 
gangen. Hierdoor vervalt een groot deel van het 
relatief meer rendabele geveloppervlak voor de 
verhuur. 

2. Het oppervlak aan gangen en niet verhuurbare 
inpandige ruimtes is zeer groot. Het netto 
verhuurbare vloeroppervlak van verdieping 4 tot 
52 is 72% van het netto verhuurbaar 
vloeroppervlak. 

3. De indelingen van de plattegrond zijn op iedere 
verdieping compleet verschillend . In verticale 
zin zijn er weinig doorgaande lijnen te 
ontdekken. Dit leidt tot veel extra werk bij de 
uitvoering en een onduidelijke routing. Ook 
vanuit constructief oogpunt is dit een 
ongunstige situatie omdat grote 
normaalkrachten uit de woningscheidende 
wanden horizontaal verplaatst dienen te 
worden. 

4. Om de veertien verdiepingen dient er een 
appartement gebruikt te worden als technische 
ru imte. Dit betekent een vermindering van het 
netto verhuurbaar oppervlak van ongeveer 500 
m2. 
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4.2 Stap 1: introductie tweede kern 
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Figuur 5 : introductie tweede kern 

Aanpassingen 

1. Om een grotere buigstijfheid te verkrijgen 
wordt de betonnen kern in twee delen 
opgesplitst en uit elkaar getrokken . 
Bij betonwanden met een dikte van 300mm 
wordt er een traagheid geschat van: 

I . =2*24*0 3*(1 z2+ffm)+4*6*0 3*92= 3175m4 
x,y , ' 

2. De kernen zijn zo in het gebouw 
gepositioneerd dat het dwarskrachtencentrum 
van de kern nagenoeg gelijk valt met het 
aangrijpingspunt van de windbelasting . 

3. De schachten en trappenhuizen blijven 
centraal in de plattegrond gesitueerd. 

4. De liften worden over beide kerndelen 
verdeeld zoals getekend. 

5. De appartementen worden heringedeeld, 
waarbij over de verschillende verdiepingen 
zoveel mogelijk naar eenvormige ruimtes wordt 
gestreefd. 

Voordelen 

1. De vereiste traagheid van 3074m4 is met 
betonwanden van 300mm rondom de beide 
kernen te waarborgen. (3175m4 

> 3074m4
) 

2. De leidingschachten blijven zeer centraal in 
de plattegrond gepositioneerd. 

Nadelen 

1. De kern is nog steeds op vele verdiepings-
vloeren aan de gevel gepositioneerd. Hierdoor 
vervalt geveloppervlak voor de verhuur. 

2. Er ontstaan grote inpandige niet 
verhuurbare ruimtes in het gebouw waardoor 
het geschatte netto verhuurbaar oppervlak 
daalt naar 71 %. 

3. Door het plaatsen van een extra kern in het 
gebouw wordt de vrije indeelbaarheid van de 
verdiepingsvloeren als geheel verminderd . 
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4.3 Stap 2: onderzoek naar verticale lijnen A 
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Figuur 6 : onderzoek naar verticale lijnen A 

Aanpassingen 
1. De appartementen worden zo ingedeeld dat er 

een maximum aantal in de hoogte continu 
doorlopende woningscheidende wanden 
ontstaan . 

2. De verticale elementen worden centraal in het 
gebouw gesitueerd zodat er meer verhuurbaar 
oppervlak aan de gevel ontstaat. (De in stap 1 
geïntroduceerde tweede kern wordt 
uitgebreid.) 

Voordelen 
1. Door de meer centrale ligging van de 

kernelementen in de plattegrond, stijgt het 
geschat netto verhuurbaar vloeroppervlak naar 
79% (+7%). 

2. De betonnen wanden hebben zowel een 
constructieve als een woningscheidende 
functie. Door integratie van de stabiliserende 
elementen en de woningscheidende functie is 
een besparing van de directe bouwkosten voor 
de hoofddraagconstructie mogelijk. 

3. Als de in Figuur 6 getekende verticale lijnen in 
Beton B45 met een wanddikte van 250mm 
wordt uitgevoerd. En er worden extra 
voorzieningen toegepast om de betonwanden 
goed als een stijf geheel te laten samenwerken 
is de toren voldoende buig- en torsiestijf. 
(Voor de berekening wordt verwezen naar 
hoofdstuk 6.) 

Nadelen 
1. De verticale schachten zitten niet op elke 

verdieping op dezelfde positie, waardoor de 
leidingen horizontaal versleept dienen te 
worden. 

2. De trappenhuizen zitten niet op elke verdieping 
op dezelfde positie. Dit maakt de routing in het 
gebouw minder duidelijk. Verder zullen 
hierdoor extra maatregelen getroffen moeten 
worden i.v.m. brandveiligheid. 

3. Door het plaatsen van de 'starre' betonnen 
wanden als getekend zijn de plattegronden als 
geheel niet meer flexibel in te delen. 

4. De plattegronden hebben op elke verdieping 
een andere opbouw, waardoor de 
eenduidigheid van de routing slecht is. 
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4.4 Stap 3: onderzoek naar verticale lijnen B 
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Figuur 7 : onderzoek naar verticale lijnen B 

Aanpassingen 

1 . De woningscheidende wanden op de 
stramienlijnen E en G worden 6 meter naar 
rechts opgeschoven naar stramienlijnen F en 
H. Hierdoor wordt een grotere regelmaat 
verkregen in de afmetingen van de 
appartementen op de verschillende 
verdiepingen. 

2. De verticale elementen worden gekoppeld in 
een kerngedeelte zodat weer een duidelijk 
gedefinieerde ontsluitingsruimte ontstaat. 

Voordelen 

1 . De positie van de verticale elementen zijn op 
elke verdieping hetzelfde. Hierdoor wordt de 
overzichtelijkheid verbeterd en de uitvoering 
vergemakkelijkt. 

2. De appartementen zijn radiaal om de kern 
gegroepeerd en kunnen zeer uniform op elke 
verdieping ontsloten worden. 

3. Het geschat netto verhuurbaar vloeroppervlak 
blijft 79%. 

Nadelen 

1. De kern is nog niet geheel geoptimaliseerd. Zo 
zijn er nog enkele gangen buiten de 
stramienlijnen F-H en 4-7. 

2. Om de± 14 verdiepingen dient nog steeds een 
appartement opieofferd te worden als 
technische ruimte. 

8 Voor een uitgebreide beschrijving van de installaties wordt verwezen naar het rapport van de installatietechnisch adviseur [1] 
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Integratie functionaliteit, constructie en installatie TU/e 

4.5 Stap 4: onderzoek naar verticale lijnen C en integratie installaties 
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Verdieping 46 

Verdieping 32 

j 

Verdieping 18 

Verdieping 4 

• = Netto verhuurbaar vloeroppervlak 
• = Functionele kern 
• = Gangen etc. 

Figuur 8 : onderzoek naar verticale lijnen C 

Aanpassingen 

1. De indeling van de kern wordt op een zodanige 
wijze aangepast dat deze op elke verdieping 
dezelfde afmetingen heeft en als 
rookcompartiment kan functioneren . 

2. Op stramien 5 ontstaat een extra doorlopende 
lijn met een doorlopende woningscheidende 
functie. Deze lijn kan optioneel als 
stabiliserend element worden uitgevoerd 

3. Er worden verschillende appartementen met 
een dubbele verdiepingshoogte aangebracht. 

Voordelen 

1. De structuur van het gebouw is ondanks haar 
grillige vorm zeer duidelijk. De betonnen 
wanden delen het gebouw in elf delen waarbij 
de appartementen radiaal gepositioneerd zijn 
om een duidelijk gedefinieerde kern . 
(Zie Figuur 9.) 

2. Door het introduceren van diverse 
appartementen met een dubbele 
verdiepingshoogte kunnen de technische 
ruimtes in het kerndeel worden gesitueerd. 
(Zie paragraaf 4.6.) Dit vergroot het aantal 
vierkante meters netto verhuurbaar 
vloeroppervlak met 500 m2 tot 80% van het 
BVO. 

Nadelen 

1. Bij uitvoering in beton van de verticale 
elementen wordt vrije indeelbaarheid van de 
verdiepingen als geheel zeer verkleind . De 
appartementen zelf zijn wel vrij indeelbaar. 

Figuur 9 : structuur plattegrond 
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Integratie functionaliteit, constructie en installatie TU/e 

4.6 Integratie technische ruimtes 

Na bestudering van het installatietechnische rapport en een aantal gesprekken met mensen van 
Cauberg-Huygen is een voorlopig ontwerp gemaakt voor ruimtelijke aspecten van de technische 
installaties. Hierbij is de nadruk gelegd op een zo groot mogelijke integratie tussen het functioneel, het 
constructief en het installatietechnisch ontwerp. In deze paragraaf worden de belangrijkste aspecten 
beschreven, waarbij de installatietechnische voorzieningen worden opgedeeld in vier niveaus. Het 
kleinere leidingwerk wordt hierbij buiten beschouwing gelaten . 

Installatietechnische ruimtes voor de centrale invoer en distributie van water, energie en afval 

In het souterrain dienen ruimtes te worden gereserveerd voor de volgende 
installatietechnische aspecten. Hierbij worden indicatief de afmetingen van de ruimtes 
gegeven. 

1. Warmte ontvangst, meting drukverhoging en distributie 
2. Koude ontvangst, meting, drukverhoging en distributie 
3. Bluswaterontvangst, meting drukverhoging en distributie 
4 . VWA verzamelvoorziening 
5. Vuilnis verzamelvoorziening 
6. 2 transformators met een hoofdstroomverdeelruimte 
7. Een ruimte voor de PTT en de CAI aansluitingen 

(12 m2
) 

(12 m2
) 

(12 m2
) 

(4 m2
) 

(36 m2
) 

(28 m2
) 

(6 m2
) 

Voorlopig wordt notitie genomen van deze ruimtebehoefte, en wordt deze ruimte in de 
parkeerlagen gereserveerd .in het definitief ontwerp wordt deze verder uitgewerkt. 

Installatietechnische ruimtes per technische bouwlaag 

Om deca 14 verdiepingen dient er een technische bouwlaag te worden aangebracht met de 
volgende voorzieningen. 

1. Twee luchtpompen voor de aan en afvoer van verse lucht 
2. Vier hydrofoor druktrappen voor de diverse waterstromen 
3 . Vier boilervaten 
4. Twee ketels 
5. Ruimte voor de eventuele koudeopwekking 
6 . Verbindingskanalen tussen de ventilatieroosters in de 

gevels en de luchtpomp in de technische ruimte 

(2 X 4m2
) 

(4 X 2,5m2
) 

(4 X 1 m2
) 

(2 X 4 m2
) 

(2 X 4 m2
) 

(1m2 per kanaal) 

Door in de woontoren een aantal appartementen met een dubbele verdiepingshoogte te 
maken kunnen de technische ruimtes in het ganggedeelte gesitueerd worden . 
(Zie Figuur 10-) Voor de gehele toren levert dit een extra netto verhuurbaar vloeroppervlak op 
van ca. 500m . De technische ruimtes zijn goed bereikbaar en zitten zeer centraal in de 
plattegrond waardoor de appartementen zeer eenvoudig ontsloten kunnen worden . 

Installatietechnische ruimtes per bouwlaag 

Per bouwlaag dienen de volgende ruimtes beschikbaar gehouden te worden. 

1. Per verdiepingen het vereiste een aantal liften 
2. Technische schachten achter de liften, 

voor het transport van algemene voorzieningen 

(zie paragraaf 2.2) 
(2 X 0,9 X 8m2

) 

De liften en schachten zitten op iedere verdieping zeer centraal in de plattegrond. (Zie Figuur 
8.) Iedere schacht is op iedere verdieping vanaf drie zijden bereikbaar. Iedere verdieping is op 
twee manieren bereikbaar met en brand- en goederenlift. 
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Integratie functionaliteit, constructie en installatie TU/e 
Installatietechnische ruimtes per appartement 

1. Meterkasten voor de diverse aansluitingen en metingen van het appartement zelf 
2. Ventilatie en afvoerschachten tussen de technische bouwlagen 
3. Aansluitingen voor de eventuele koudeopwekking 

Omdat de plattegrond over de verschillende verdiepingen dezelfde opzet heeft gekregen, 
kunnen zeer gemakkelijk plaatsen voor standleidingen gevonden worden. Hierbij kan het 
kostbare verslepen van standleidingen worden voorkomen. Ook de meterkasten kunnen 
hierdoor gemakkelijker verticaal uitgelijnd worden. 

s:1 c,, D. .E 
2 

3 

A 

➔ 
Luchtleidingen 

·· s _, 

Figuur 10 : schema technische ruimtes 

4.7 Conclusie 

Gl H 

Stand leidingen 
875x8000mm2 

J 

Technische Ruimte 
22oo·aooomm2 

Stand leidingen 
875x8000mm2 

IK 

In antwoord op probleemstelling 1: "Wat zijn de voordelen van een integrale 
ontwerpaanpak bij hoogbouwprojecten, met in het bijzonder de voordelen van een 
actieve rol van de constructeur in dit proces?", worden uit het voorgaande hoofdstuk de 
volgende conclusies getrokken. 

1. Door een volledige integratie van de indeling, de constructieve elementen en de 
installaties kan 10% meer netto verhuurbaar oppervlak worden gerealiseerd bij 
hetzelfde bruto verhuurbaar vloeroppervlak. 

2. Door een integrale ontwerpaanpak is één structuur gevonden waarbij zowel de 
indeling van de appartementen, de constructie, en de installaties één uitgesproken 
ruimtelijk en functioneel concept hebben. 
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DEEL 3 

Variantenstudie TU/e 

DEEL3 

Variantenstudie 

In dit deel zullen drie verschillende hoofddraagconstructies worden ontworpen, 
geanalyseerd, en geêvalueerd. Eerst zullen in de hoofdstukken 5, 6 en 7 de drie 
hoofddraagconstructies worden beschreven. Hierbij zal de nadruk liggen op het concept, 
de geometrie en de constructieve berekening van de beschouwde ontwerpvariant. 
Vervolgens zullen in hoofdstuk 8 de directe bouwkosten van de verschillende 
hoofddraagconstructies worden bepaald. Tenslotte zullen middels een nuti-criteria 
analyse de verschillende hoofddraagconstructies met elkaar worden vergeleken. Uit deze 
vergelijking zullen een aantal conclusies worden getrokken waarna het verder uit te 
werken alternatief zal worden bepaald. 
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mbn Alternatief 1 :' Betonwanden door de toren heen' TU/e 
5 Alternatief 1 :' Betonwanden door de toren heen' 

Figuur 11: 
"betonwanden door de toren heen" 

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving en 
een voorlopige ontwerpberekening van 
een hoofddraagconstructie in beton. De 
opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. 
Eerst zal het constructieve concept 
worden beschreven. Hierna zal de 
geometrie van de hoofddraagconstructie 
worden gedefinieerd. Vervolgens zal 
middels een hand- en een 
computerberekening de krachtswerking in 
het beschouwde stabiliteitssysteem 
worden bepaald. In paragraaf 5.3.3 zullen 
vervolgens deze berekeningen met elkaar 
worden vergeleken en zullen uitspraken 
worden gedaan over de belangrijkste 
snedegrootheden. Tenslotte zal middels 
een gewogen beoordeling het beste 
vloersysteem bij dit alternatief worden 
bepaald. 
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Alternatief 1:' Betonwanden door de toren heen' TU/e 

5.1 Concept 

A B 

2 

.. 

Figuur 12 : schema horizontaal 
draagsysteem alternatief 1 

5.2 Geometrie 

Er worden vier betonnen stabiliteitswanden toegepast als 
getekend in Figuur 12. De kruislings geplaatste wanden 
vormen een zeer stijf geheel. Bij wind uit de x-richting werken 
de vier stabiliteitswanden samen waarbij de wanden 1 en 2 
voornamelijk als buigligger hun krachten afdragen en de 
wanden A en B voornamelijk als afschuifligger. Door de 
gesloten koker die de vier wanden om het kerndeel vormen, 
Bezit dit systeem ook een zeer grote torsiestijfheid . 

Om trekspanningen in de stabiliteitswanden te voorkomen 
dient op iedere verdieping een zo groot mogelijk vloerveld 
zijn belasting op de wand af te dragen . 

Daar de architect een transparant gevelbeeld voor ogen heeft zullen geen betonwanden in de 
gevelvlakken geplaatst worden. Met het oog op de geluidseisen voor woningscheidende wanden 
zullen de betonwanden met een minimale dikte van 250 mm uitgevoerd worden. 

De plattegrond 

Na een uitvoerige studie bleek voor dit alternatief een optimaal en voldoende stijf 
stabiliteitssysteem te ontstaan als er betonwanden met een dikte van 250 mm worden 
geplaatst op de stramienen 4, 6, F en H9 zoals word weergegeven in Figuur 13. De 
integratie tussen functie, constructie en installatie zoals beschreven in hoofdstuk 5 wordt 
hier volledig gehandhaafd. De integriteit van de betonbanden hoeft slechts zeer 
sporadisch te worden aangetast. In verband met een vrije indeling van de appartementen 
zijn alleen op de stramienen 4 en 6 een aantal sparingen in de betonwanden gewenst. 

BCDEFGH I JK 
~ , ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ 1 ~ : ~ 1 ~ 

2 ; 

1~ 
3 

' t 
4 

~ ~:71 
~ 

s ·!1 ,- !LIL L Lj 

~ 
. S, 

'._RA~l= ;:_j 
6 

~ 
7 i 

s. 
8 ' ' 

Figuur 13 : plaatsing stabiliteitswanden 

9 Afhankelijk van het te kiezen vloersysteem en verticaal draagsysteem en uitvoeriingswijze zijn er ook meerdere betonwanden 
mogelijk zoals bijvoorbeeld op stramien 5. Toevoeging van wanden maakt het horizontaal draagsysteem echter alleen maar 
stijver. 
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Alternatief 1 :' Betonwanden door de toren heen' TU/e 
De zijgevels 

Op de volgende twee pagina's worden de gevellijnen van de toren beschreven waarmee 
de vorm van de toren vast komt te liggen. Ondanks de zeer onregelmatige vorm van de 
gevel is door de uniformiteit van de indeling van de plattegronden over de verschillende 
verdiepingen toch een grote verticale regelmaat te vinden . (Zie ook Figuur 8.) 

A 
~ 

~ ~ ~ 0 
0 =~ 0 
LO ! \ . -- \ C"') 

52 -- \ 

\ A 1 48 , : 
o · ' 

\\ 

'1 
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\ 0 ! 0 
0 

! co 
j 0) 

1 

1 1 
1 

1 

f 
33000 

, B , _B 1 

! ~ 1 

' / Midd~n j 0 12 dee D 
0 - -
0 
0 

j t-
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42000 8000 ,, 
1 Il 0 

Il 

~ f---- .Vc ~é 4 Il 

/ \ 1/ I ' l. ,t / \ "'1" Basis l r 1 '; l : ...... , 

1-<.... 
9x6000 I ::--1 

A B C 

Figuur 14 : geometrie zijgevel 

1. De toren wordt over de hoogte verdeeld in drie delen. Te weten de basis, het 
middendeel en de top. De eerste 4 verdiepingen van de toren vormen de basis en de 
functie van deze verdiepingen is parkeren. Het middendeel van de toren bestaat uit 
48 woonverdiepingen . De functie van de top is vooralsnog onbepaald . 

2. De gevellijnen worden bepaald door twee cirkelbogen met als boogpunten de punten 
A, B en C. Hierbij zijn de punten A respectievelijk het toppunt van de toren, en de 
achterzijde van verdieping 52 (de hoogste woonverdieping). De punten B zijn de voor 
en achterlijn van de verdieping 24 (Hier heeft de woontoren zijn maximale uitkraging 
van 8,0 meter). De punten C zijn de voor- en achterlijn van verdieping 4 (de eerste 
woonverdieping). 

3. Er worden stramienlijnen geplaatst met een onderlinge afstand van 6,0 meter. 

4. De 'kern' komt uit de achtergevel op verdieping 12 en 48 en de achterzijde loopt op 
stramien D. 
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Alternatief 1:' Betonwanden door de toren heen' TU/e 
De voor- en achtergevel 

0 

A 

rop 

Midden 
deel 

42000 

Figuur 15 : geometrie voor- en achtergevel 

2 

52 

48 

12 

C 

1. Er worden stramienlijnen geplaatst met een onderlinge afstand van 6,0 meter. 

2. De 'kern' is 18 meter breed (3 stramienen), en loopt van verdieping 12 tot 48 uit de 
achtergevel. 
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Alternatief 1 :' Betonwanden door de toren heen' TU/e 

5.3 Stabiliteitssysteem 

In deze paragraaf volgt een voorlopige ontwerpberekening van het in paragraaf 5.1 beschreven 
stabiliteitssysteem. Allereerst zullen met een aantal eenvoudige sommen de reactiekrachten worden 
bepaald . Vervolgens zullen aan de hand van een aantal beargumenteerde aannames de 
vervormingen in de eerste en de tweede orde, de stijfheid van de fundering en de verdraaiingen ten 
gevolge van torsie worden berekend . 

In paragraaf 5.3.2 worden de belangrijkste resultaten van de computerberekening weergegeven. Het 
gaat hier om een 3-dimensionale 1 e orde berekening met een eindig elementenprogramma.10 Nadat 
de verschillende resultaten zijn vergeleken, zal blijken dat de uitkomsten van het computermodel goed 
overeenkomen met de met de hand berekende waarden. 

Aanvullende uitgangspunten 

Voor de berekeningen wordt een gemiddelde betonkwaliteit aangehouden van 845. 
Over de El van beton kan veel geschreven worden, deze discussie valt echter buiten het 
kader van dit afstudeeronderzoek. Bij de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat er 
geen trekspanningen ontstaan in de stabiliteitswanden. Deze aanname dient naderhand 
wel gecontroleerd te worden. 

Volgens Dicke11 is de windbelasting kortstondig. Kruipverschijnselen spelen hier geen rol, 
waardoor een relatief hoge elasticiteitsmodulus kan worden aangehouden. Hier wordt 
een Ewind toegepast van: 

Ew;nJB45) =0, 75 * 33500 Nlmm2 = 25000 Nlmm2 Formule 5.1 

Scheefstand is wel een langdurige belasting waarbij kruipverschijnselen wel een rol 
spelen. Voor de berekening van de vervormingen ten gevolge van het 2e-orde moment 
wordt hier een elasticiteitsmodulus berekend van: 

E/--Orde(B45) = 1/3 x 1a3 x f'ck = 1/3 x 103 x 45 = 15000 N/mm2 Formule 5.212 

10 Het gebruikte eindige elementenprogramma is ESA Prima win . 
11 D. Dicke, Stabiliteit voor ontwerpers [4] 
12 Voor formule zie VBC 1995 bladzijde 125. [7] 
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Alternatief 1 :' Betonwanden door de toren heen' TU/e 

5.3.1 Handberekening 

De opbouw van deze paragraaf is als volgt. Eerst worden globaal de 1 e -orde vervormingen bij de in 
paragraaf 5.2 gegeven geometrie bepaald. Vervolgens worden de horizontale vervormingen ten 
gevolge van de eindige rotatiestijfheid van de fundering en het 2e-orde effect benaderd. Tenslotte 
worden de horizontale vervormingen ten gevolge van torsie berekend. 

Grootheden 

q 1]0~ 
vert. --~ 

0 
0 
0 

0 
t--..-

0 
0 

N 

N 
<X) 
..-

qwind 

Figuur 16 : model handberekening 

• De windbelastingen zijn berekend in de bijlage. Hieruit 
kan een gemiddelde windbelasting worden bepaald 
van : 

qwind;gemiddetd = Yv<(79,BkN/m+47,3kN/m) = 64kN/m 

• De massa van het gebouw wordt geschat op 3 
kN/m3.13 

• 

• 

qvert;217m+ = 1 Bm X 1 Bm X 3 kN/m3 = 972 kN/m 
qvert;Om+ = 42m X 42m X 3 kN/m3 = 5292 kN/m 

Ew;nd{B45) = 25000 Nlmm2 

E/ --0,de(B45) = 15000 Nlmm2 

(zie paragraaf Error! Reference source not found.) 

Inhoud gebouw 

0 
24 ° 576 864 J(-x+18)2 = J(--x 2 + -x+324) 0:: 200000m 3 

217 217 217 47089 217 

• Schatting totale massa gebouw 

Fvert = 200.000m3 * 3,0kN/m3 = 600.000kN 

13 Er wordt uitgegaan van een betonnen constructie met een relatief zwaar vloersysteem. 
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Alternatief 1 :' Betonwanden door de toren heen' TU/e 
Geschat traagheidsmoment als functie van de hoogte h 

0 
Verdieping 46 (161m+) 

0 

Het AKOM14 van het stabiliteitssysteem op verdieping 46 en 4 wordt 
geschat op: 

0 
0 
0 

"" 

0 
0 
0 

ly:beton:161m+ = 4 * 62 m * 12m * 0,25m + 2 * 6 2 m * 24m * 0,25m = 864m 4 

lx;beton;161m+ = 4 * 6 2 m * 12m * 0,25m + 2 * 9 2 m * 24m * 0,25m = 1404m 4 

M 6000 \JQQC 6000 

Verdieping 4 (14m+) 

g Y' 

/y:ooton:14m+ = 4 * 10,5 2 m * 21m * 0,25m + 2 * 6,0 2 m * 42m * 0,25m = 3071m 4 

I x:ooton:14m+ = 4 * 10,5 2 m * 21m * 0,25m + 2 * 9,0 2 m * 42m * 0,25m = 4016m 4 

0 

"' 
0 
0 
0 
N 

15000 12000 15000 

Figuur 17 : doorsnede 

Reactiekrachten 

Dom+= 217m*47,3kN/m + ½*217m* 32,5kN/m 

Mom+= -½*217m*10265kN-1/3*217m*3526kN 

Horizontale vervormingen 

= 13790 kN 

= -1,4*106 kNm 

De stijfheid van de toren is over de hoogte niet constant. Dit verandert de 
differentiaalvergelijking van de doorbuiging. Bij lineaire interpolatie van de stijfheid over 
de hoogte van 217 meter, wordt de vergelijking van de horizontale vervormingen als 
volgt: 

w I = _!J_ _1_ 13 _ 23 12 + 23
2 

+ 23
3 

I _ q/
2 

I + 2ql
3 

1s 

A) 6E(3*15 2*152 153 ) 90E 270E 

Ook de windbelastingen worden met een toenemende hoogte steeds groter. Om dit effect 
in de berekening te verdisconteren wordt gebruik gemaakt van het superpositiebeginsel. 16 

Bij wind van links zijn de volgende vervormingen berekend. 15 

te orde horizontale vervorming op 182m+peil: u/orde:1a2+ 

1e orde Hoekverdraaiing op 182m+Peil: <Px:1 e orde:182+ 

Bij wind van voren zijn de volgende vervormingen berekend. 15 

t 0 orde horizontale vervorming op 182m+peil: U1 e orde:1a2+ 

1e orde Hoekverdraaiing op t 82m+Peil: </Jx;1 e orde:182+ 

14 AKOM = Axiaal kwadratisch oppervlaktemoment 

= t29mm 

= 109mm 

15 bij deze formule is de dwarskrachtvervorming verwaarloosd. Voor de afleiding van de differentiaalvergelijking wordt verwezen 
naar de bijlage. 
16 Bij een driehoeksbelasting geldt:u = 1/8 x Uoons1an1 + 1/30 x udriehoek• 
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Alternatief 1 :' Betonwanden door de toren heen' TU/e 
Benadering rotatieveerconstante van de fundering (C) 

De fundering wordt opgebouwd uit een dikke funderingsplaat waaronder de 
funderingspalen staan. Voor de bepaling van de rotatieveerconstante wordt alleen de 
stijfheid van dat deel van de fundering dat onder de hoogbouw staat meegerekend (42 * 
42 meter). Hier zijn de normaalkrachten verreweg het grootst. 

0 
0 
0 
<') 
N 

1 

!l 

600Q_ 6000_.6009 __ 6d__()_o_ 6000 6000 __ 6000 

42~00 

Als funderingspalen worden heipalen 
van vierkant 500 mm2 toegepast met 
een maximale Raalbelasting van 1100 
kN per paal. 7 De paallengte zal 
ongeveer 23 meter dienen te zijn en de 
palen blijven onder alle omstandigheden 
op druk belast. 

Voor het bepalen van de 
rotatieveerconstante wordt nu het 

Figuur 18 : schema paalfundering 

minimaal aantal benodigde palen 
berekend. Omdat bij het gebruik van 
meer palen de fundering ook stijver 
wordt is dit de meest ongunstige 
aanname voor de invloed van de 
fundering op de vervormingen. 

Het benodigd aantal palen wordt geschat op: 

600000kN / 11 00kN/paal = 560 palen 

Per stramienlijn zijn dit: 

560/1 0stramienen = 56 palen/stramien 

De rotatieveerconstante van de fundering kan volgens Dicke 18 als volgt worden berekend. 

1. Bepaal de veerconstante van de combinatie paal+ grond. 

1 1 1 1 1 
-=-+- =-+-<=>k= 104kN/ mm 
k kP kg 217 198 Formule 5.3 

waarbij: Veerconstante paal= k = EA = 20000N I mm2 * 5002 mm2 = 217kN / mm 19 

P L paal 23000mm 

Veerconstante grond= kg= 90 * bpaa1 * qpaa1 = 90*500*4,4 = 198kN/mm 

met: qpaal = 1100kN/5002mm = 4,4Nlmm2 

2. Bepaal de rotatieveerconstante van de gehele fundering. 
4 

c,und. = k * 56palen * 2~)-3 + 6i)2 m 2 = 8,8 * 109 kNm/ rad 
i=1 

Formule 5.4 

17 Deze waarden zijn gestoeld op een advies van Geomet B.V. Gezien er in Almere een zeer slechte ondergrond is, en de 
ijemeente speciale regels stelt voor de maximaal toelaatbare paalbelasting is hier een relatief lage waarde aangehouden. [3] 

8 D. Dicke, Stabiliteit voor ontwerpers [4] 
19 De elasticiteitsmodulus van de funderingspaal wordt tot 20000N/mm2 gereduceerd i.v.m. kruipverschijnselen [4] 
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Alternatief 1 :' Betonwanden door de toren heen' TU/e 
Maximale horizontale vervorming top t.g.v. rotatie fundering 

u . = M * 217m = - 1 ·~ * 1 ~-~~~~ * 217000mm = 34mm 
fund'217+ C 8,8*10 9 kNm/rad 

Formule 5.5 

Extra druk- of treklast per paal 

Mom+ * 21m * k = 1,4 * 
106 

kNm * 21000mm * 104kN /mm= ±334kN < ½* 1100kN 
c,und 8,8 * 109 kNm I rad 

Benaderen vervormingen t.g.v. 28 orde effect 

Voor het bepalen van de vervormingen ten ~evolge van het tweede orde effect wordt 
gebruik gemaakt van de benaderingsmethode. 0 Hierin wordt gesteld dat: 

Formule 5.6 

waarbii : Q = 2C,und = 2 * 8,8 * 10
9 
kNm /rad= 81 * 107 kN 

J k
1 H 217m ' 

BEI 8*15*10 7 kN/m 2 *1985m 4 

Q - ~ - ' = 5,05 * 10 6 kN 
~ - h 2 - 217 2 m 

met: E = E/-orde(B45)=15000 N/mm2 

I = I = 3071-(
3071

-
864

m
4 

* J_ * 217m) = 1985m 4 

zwaartepunt 14 7 m 3 

Hieruit volgt: 

n = Qk = 4,8*10
6
kN = 8 Formule 5.7 

Fvert 600000kN 

De vergrotingsfactor is dus: nln-1 = 8 / 7 = 1, 15. 

Horizontale vervormingen 

De horizontale vervorming, inclusief de vervormingen ten gevolge van torsie, de rotatie 
van de fundering en het tweede orde effect is: 

BG 1windvanlinks: Ux;/orde182m+;max= 1, 15 *( 129mm + 34mm) = 187 mm 

BG 2windvanvoren: uy/orde182m+,max = 1, 15 * ( 109mm + 0,56mrad * 17m) + 34mm = 175 mm 

Trillingen 

Van de drie beschouwde alternatieven is alternatief twee het meest gevoelig voor 
hinderlijke trillingen. Bij dit alternatief zal dan ook de controle volgens NEN 6702 
plaatsvinden. (Zie paragraaf 6.3.1.) 

20 D. Dicke, stabiliteit voor ontwerpers (4) 
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Alternatief 1 :' Betonwanden door de toren heen' TU/e 
Torsie 

Dwarskrachtencentr.um 
betonwanden op pe,I 

1 

\ 
\ 
\ 

Aangriioingspunt 
wf~dbélastlng op zijgevel 

/ ' 

Figuur 19 : excentriciteit windbelasting 

Figuur 19 toont de afstand tussen het 
dwarskrachtencentrum op peil en het 
aangrijpingspunt van de windbelasting 
over de hoogte. 

Gezien de torsiestijfheid van een gesloten 
koker vele malen groter is dan dat van 
een open profiel wordt het gebouw 
geschematiseerd alsof alle wringende 
momenten door de betonwanden om de 
kern worden opgenomen. De welving 
wordt wel voornamelijk opgenomen door 
de uiteinden van de stabiliteitswanden en 
haar invloed op het krachtenspel en de 
vervormingen wordt verwaarloosd. 

De Torsiestijfheid 11 van een holle 
dunwandige koker is:21 

2t 2 *(b-t) 2 *(h-t)2 4 I = --'------'----m 1 
bt + ht - 21 2 

Formule 5.8 

Uit bovenstaande formule valt af te leiden dat de torsiestijfheid voor holle kokers relatief 
zeer groot is. Verder laat de figuur zien dat het aangrijpingspunt van de windbelasting op 
de zijgevel aan beide zijden van het dwarskrachtencentrum van de betonwanden te 
vinden is. Hierdoor worden geen grote hoekverdraaiingen ten gevolge van het torderen 
van de betonconstructiemoment verwacht. (De computerberekening bevestigt dit 
verwachtingspatroon.) 

21 W.C. Young , Roark's formulas for stress and strain [5] 
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Alternatief 1 :' Betonwanden door de toren heen' TU/e 

5.3.2 Computerberekening. 

Voor een betere benadering van de eerste orde horizontale vervormingen, de reactiekrachten en voor 
het nauwkeurig bepalen van de snedekrachten in de stabiliteitswanden is een 3-dimensionaal 
computermodel gemaakt. Dit model is doorgerekend met een eindigelementen programma. In deze 
paragraaf worden de belangrijkste uitgangspunten en resultaten beschreven 

Geometrie en belastingen 

De geometrie van de stabiliteitswanden is gelijk aan de projectie van de gevels zoals ze 
zijn bepaald in Figuur 14 en Figuur 15. Het stabiliteitssysteem telt 4 wanden en wel op de 
stramienen 4, 6, Fen H. (Zie Figuur 13.) 

Voor de stabiliteitsberekening wordt de windbelasting over de hoogte H geïntegreerd. In 
het model grijpen de lasten iedere 4 verdiepingen op een vloerveld aan . Er worden twee 
belastingsgevallen beschouwd. Een belastingsgeval met wind van links en een 
belastingsgeval met wind van voren. 
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2J 1 11 

11 o . 

' ~ ' 
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1ê 1 
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--------- -------
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12000J Al( :;,.ll80021E :;,.~1?QQQ 
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wind van voren 

217m +P 

. . 1 182m +P 

~=~"Ef~~~~11 
' Sparingen 

=='.'.LJ. = :.\ ,.- 4000*2500mm 

21 . 

.·u 

- =/\ {1 H 
,=_; 1 ,= \ 
~ ,, 

1 -=~ H-='f=+==-i'• 
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=fr"" = --
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; - ,-. - ·-- : 1- - ----, ,--=-/ 

i31 / = =- == t '-\ 
/===/ 
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! 14m +P 
24000 12000 1\ 6000 
,-

wind van links 

Figuur 20 : geometrie en belastingen in kN/m t.b.v. computermodel 
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Alternatief 1 :' Betonwanden door de toren heen' TU/e 
Berekeningsresultaten 

In Tabel 1 Worden de verplaatsingen en hoekverdraaiingen van de knooppunten op 
stramien F-6 op verschillende hoogtes weergegeven. Tabel 2 geeft een overzicht van de 
door de computer berekende resultanten van de reactiekrachten. 

56m + eil 1 13,4 0, 1 2,3 0,0 0,6 0,0 
2 -2,0 11,7 3,1 -0,4 0,0 -0,2 

112m + eil 1 45,9 0,1 4,6 0,0 0,9 0,0 
2 -3,4 36,1 5,5 -0,7 0,0 -0,4 

140m + eil 1 88,0 0,0 5,8 0,0 1,1 0,0 
2 -4,4 67,5 6,6 -0,8 -0,0 -0,5 

168m + eil 1 119,9 0,0 6,0 0,0 1,2 0,0 
2 -4,4 89,9 7,0 -0,8 0,0 -0,6 

182m + eil 1 138 0 6 0 1,3 0, 1 
2 6 101 -7 -0,8 0, 1 -0,7 

B.G. 1: wind van links 
B.G. 2: wind van voren 

Tabel 1: vervormingen ten gevolge van de windbelasting in mm en mrad 

2: wind van voren 

Tabel 2: resultanten in kN en kNm 

5.3.3 Vergelijking en beoordeling berekeningsresultaten 

In deze paragraaf worden de resultaten van de hand- en computerberekening met elkaar vergeleken 
en beoordeeld. Vervolgens zullen de maatgevende snedekrachten in de stabiliteitswanden worden 
gecontroleerd. 

De Horizontale reactiekrachten 

Hand berekening: Rx = Dom+ .... ... ... ...... ... ... ... ..... ...... .. ... .. ....... .. ..... ... .... .. = 13790 kN 
Computerberekening: B.G.1: Rx .. ...... .. .. .. ... .. .. ..... .... ...... ... ..... .. ..... ....... ... .... .. = 12508 kN 

B.G.2: Ry ....... ......... .... .... .. ..... .... .... ... .. ....... .. ....... .. ..... = 12381 kN 

De resultaten van de reactiekrachten komen binnen een marge van 10% met elkaar 
overeen. Gezien de handberekening de reactiekrachten op de begane grond geeft, en de 
computerberekening op de 48 verdieping, zijn de eerste waarden iets groter. De te 
verwachten schuifspanningen in het beton zijn niet maatgevend. Behalve voor het 
opnemen van piekspanningen zal er geen dwarskrachtwapening vereist zijn. 

Abeton = 4 X 42m X 0,25m = 42m2 ~ r = 14000kN / 42m2 = 0,33 N/mm2 

28 



Alternatief 1 :' Betonwanden door de toren heen' TU/e 
De verticale reactiekrachten 

In Figuur 21 worden de verticale reactie-intensiteiten in de gebruiksgrenstoestand 
weergegeven. Let wel dat het hier alleen om de reactiekrachten ten gevolge van de 
windbelasting gaat. 

'\ 

i verticale Reactiekracht in kN/m 

Figuur 21 : verticale reactie-intensiteiten in kN/m bij verschillende windrichtingen 

Uit deze figuur kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 

1 . De stabiliteitswanden werken goed samen waarbij de wanden loodrecht op 
de windrichting ongeveer 25% van het moment voor hun rekening nemen. 

2. De maatgevende reactie-intensiteiten zorgen voor een maximale toename 
in de betonspanningen van 

z ± 1, 5 * 2250kN/m/250mm = 14 Nlmm2 

De extra drukspanningen kunnen met een betere betonkwaliteit worden 
opgenomen. Wel dient voorkomen te worden dat er geen trekspanningen in 
het beton optreden. Verder dienen de wanden op knik gecontroleerd te 
worden. 

3. Bij het belastingsgeval wind van voren treden door welving piekspanningen 
op nabij stramien 1. Deze spanningen blijken echter niet maatgevend 

z ± 1, 5 * 1250kN/m/250mm = ± 8 N/mm2 
< 14 Nlmm2 

De resultanten van de momenten 

Handberekening: 
Computerberekening: 

Mx =Mom+ ........ ............ ........ .... ........................... = -1,37*106 kNm 
8.G.1: My ...... ... ...... .. ..... .. ..... .. ....... .............. .. ..... .. = -1,2*106 kNm 

6 8.G.2: Mx .. .. ...... .. ............ .... ...... .... ...... ..... ........ .. .. = -1, 1*10 kNm 

De Resultanten van de momenten van de verschillende berekeningen komen ook hier 
goed overeen. Ook hier geeft de handberekening iets grotere waarden. 
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Alternatief 1 :' Betonwanden door de toren heen' TU/e 
Vervormingen 

Hand berekening: B. G. 1: Ux; 182m+ ..... .... .. .... ... .. .... .. ....... ..... .. ..... .. ....... .. .. .. ... = 148 mm 
B.G.2:Uy;182m+ •· ········ ····· ······ ·· ·· ·········· ····· ···· ···· ····· ···· ··· ···= 136mm 

Computerberekening: B.G.1: Ux; 182m+ .......... .. ...... .. .. ...... ..... .. ... ... ..... ... ...... ... ..... = 138 mm 
B.G.2: Uy; 182m+ ..... .......... ... .... ....... .... ..... .... ..... ... .... ... ... ... = 101 mm 

De verschillen in de horizontale vervormingen van ongeveer 10% zijn te verklaren uit het 
feit dat de handberekening zowel de vervormingen in de eerste vier verdiepingen in haar 
uitkomst meeneemt, en uitgaat van een eindige rotatieveerconstante van de fundering en 
het 28 orde effect. Het computermodel berekent deze drie elementen niet. In de 
computerberekening worden de vervormingen ten gevolge van de afschuiving weer wel 
berekend daar waar deze bij de handberekening worden verwaarloosd. Al met al komen 
de resultaten goed met elkaar overeen. De toren is dus stijf genoeg en er is dus nog 
ruimte voor het creëren van sparingen of het verminderen van de wanddikte van 250mm 
(indien gewenst) in een later stadium in het ontwerpproces. 

Snedekrachten 

45,5m + P 

14m + P 

Snedekrachten ny in stabiliteitswand 

stramienen 4 en 6 

B.G.1; wind van links in kN/m 

126 

151 

Snedekrachten ny in stabil iteitswand 

stramien F 

B.G.2; wind van voren in kN/m 

Figuur 22 : snedekrachten ny in stabiliteitswanden t.g.v. de windbelasting in kN/m 

Controle trekspanningen 

De horizontale interne trekkrachten in de betonwanden waar geen grote gaten aanwezig 
zijn is nx (max) = 300 kN/m. 22 Dit kan opgevangen worden met voorspanwapening om de 
betondoorsnede niet te laten scheuren (hogere E-modulus). Of als scheurvorming wel 
wordt toegestaan met een wapeningsdoorsnede van 

As;x = 700 mm2/m (010-100mm Fe8500). 

De maximale fundamentele trekkrachten in de doorsnede ten gevolge van de 
windbelastingen zijn: 1,5*151 SkN/m "" 2300kN/m. Deze trekkrachten dienen 'weggedrukt' 
te worden met het eigen gewicht van het gebouw. 
Stel het eigen gewicht en de momentane veranderlijke belasting van de toren op 
3,0kN/m3 dan geldt: 

Fwand;14m+;eigengewicht= 0,9 * 9m * 160m * 3,0kN/m3 = 3888 kN/m >2300kN/m~ voldoet. 

22 Zie de volledige computerberekening in de bijlage. 
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Alternatief 1 :' Betonwanden door de toren heen' TU/e 

5.4 Vloersysteem 

Vloeren zijn een belangrijk onderdeel van de hoofddraagconstructie. Niet alleen zijn de 
vloeren verantwoordelijk voor ongeveer 30% van de totale directe bouwkosten van de 
hoofddraagconstructie. Ook een snelle en veilige uitvoeringswijze is onontbeerlijk voor de 
haalbaarheid van het project. 

In de bijlage is een hoofdstuk opgenomen waarin alle voor hoogbouw relevante 
vloersystemen met elkaar worden beschreven. Verder is voor iedere ontworpen 
hoofddraagconstructie middels een multi-criteria analyse het beste toe te passen 
vloersysteem bepaald . Voor de hoofddraagconstructie met de betonnen wanden zijn drie 
verschillende vloertypes met elkaar zijn vergeleken . Het betreft hier een kanaalplaatvloer, 
een bollenplaatvloer en een in het werk gestorte vloer in een tunnelbekistingssysteem . 

Uit de gewogen beoordeling komt het tunnelbekistingssysteem op bijna alle 
beoordelingscriteria het beste uit de verf. Vooral de kleine constructiehoogte, de zeer 
geringe kraanbelasting (bij het gebruiken van betonpompen) en de geschatte kosten per 
vierkante m2 vloeroppervlak zijn bij dit alternatief zeer gunstig. 

Dit systeem heeft twee nadelen: 

1. ten eerste is extra aandacht vereist voor een goede afstemming tussen de stelling 
van de penanten en de indeling van de appartementen. Ook zullen een aantal 
maatvoeringsproblemen voor een zo hoge toren in een tunnelbekistingssysteem nog 
opgelost dienen te worden . 

2. Het tunnelsysteem maakt van de toren een grote betonnen monoliet. Deze is zeer 
moeilijk demontabel en daardoor totaal niet flexibel. Dit nadeel hangt echter ook voor 
een groot deel samen met de keuze van het stabiliteitssysteem. Omdat bij dit 
alternatief toch al betonnen wanden worden gestort ligt hier het zwaartepunt van dit 
niet bij het vloersysteem, maar bij de keuze van het stabiliteitssysteem. De 
weegfactor van dit beoordelingscriterium weegt bij dit alternatief dus niet zo zwaar 
mee. (zie hoofdstuk 11) 

Door het tunnelen ontstaat een geïntegreerd bouwproces waarbij de wanden en vloeren 
in één handeling kunnen wordt gerealiseerd . Door het versnellen van de verharding van 
het beton, en het repeterend gebruik van dezelfde tunnelkisten worden de nadelen van 
gietbouw verkleind. 
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Alternatief 2: ' Een stalen netkous' TU/e 

6 Alternatief 2: ' Een stalen netkous' 

Figuur 23 : 
"Een stalen gevelbuisconstructie" 

Dit hoofdstuk is gewijd aan een 
stabiliteitssysteem in staal. De opbouw 
van dit hoofdstuk is hetzelfde als die van 
de hoofdstukken 5 en 7. Eerst zal het 
constructieve concept worden 
beschreven . Hierna zal de geometrie van 
de hoofddraagconstructie worden 
gedefinieerd. Vervolgens zal middels een 
hand- en een computerberekening de 
krachtswerking in het ontwerp worden 
bepaald. In paragraaf 6.3.3 zullen 
vervolgens deze berekeningen met elkaar 
worden vergeleken en zullen uitspraken 
worden gedaan over de belangrijkste 
snede grootheden. Tenslotte zal ook voor 
dit alternatief een vloersysteem worden 
gekozen. 
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Alternatief 2: ' Een stalen netkous' TU/e 

6.1 Concept 

Alternatief 2 

Figuur 24 : schema horizontaal draagsysteem 

6.2 Bepaling geometrie 

De plattegrond 

Door in alle vier de gevels kolommen onder een 
bepaalde hoek te plaatsen ontstaat een soort zeer 
stijve 3-dimensionale netkous zoals weergegeven 
in Figuur 24. Deze kous werkt als een 
gevelbuissysteem. Uit de computerberekening zal 
blijken dat door de schuine plaatsing van de 
kolommen het shear-lag effect voor een groot deel 
wordt opgeheven. 23 

Om de computerberekeningen te kunnen 
controleren wordt de gevelbuis bij het maken van 
de handberekeningen geschematiseerd als niet 
prismatisch kokerprofiel. 

Uitgangspunt bij dit alternatief is dat de plattegronden op alle verdiepingen volledig vrij 
indeelbaar dienen te blijven. In tegenstelling tot het alternatief met de betonwanden 
dienen dus alle (niet verwijderbare) stabiliserende elementen zich in de gevelvlakken te 
bevinden. Om toch een transparante verschijningsvorm, zoals die door de architect is 
gewenst, te behouden, is een vakwerknet ontworpen waarbij door een aaneenschakeling 
van kolommen een zeer stijf stabiliteitssysteem ontstaat. 

Omdat de functie van de eerste vier verdiepingsvloeren anders is dan die van het 
middengedeelte, en omdat ook de gevellijn op de 4e verdieping een discontinuïteit 
vertoont, zal de basis in beton worden uitgevoerd. Een verdere uitwerking van deze basis 
volgt in deel vier van dit rapport. Voorlopig wordt de basis als oneindig stijf verondersteld . 

23 J.C.D. Hoederkamp, Dictaat hoge gebouwen [10) 
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Alternatief 2: ' Een stalen netkous' TU/e 
De zijgevels 

De volgende twee pag ina's beschrijven de geometrie van het vakwerknet zoals dat in de 
gevelvlakken zal worden geplaatst. In een aantal stappen zullen de wetmatigheden 
waaraan het vakwerk zal moeten voldoen worden beschreven en zal de 'netkous' 
geometrisch bepaald worden. 
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Figuur 25 A,B,C,D: bepaling geometrie vakwerknet zijgevel 

1. De toren wordt over de hoogte verdeeld in 3 delen. Te weten de basis, het 
middendeel en de top. In feite vormt dit een klassieke indeling zoals die al bij antieke 
tempels werd toegepast, te weten het basement, het middendeel en de timpaan. Het 
stalen vakwerknet wordt alleen toegepast voor het middendeel. De basis en de top 
worden in deel vier uitgewerkt. 

2. Er worden twee cirkelbogen toegepast met als boogpunten A, Ben C respectievelijk 
A', B' en C'. 

3. De verdiepingsvloeren worden in 8 respectievelijk 7 gelijke lijnstukken verdeeld 
waartussen de gevelelementen zullen worden geplaatst. 

4. De schacht is zichtbaar in de zijgevel van verdieping 16 tot verdieping 48. 
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Alternatief 2: ' Een stalen netkous' TU/e 
Voor- en achtergevel 

De bepaling van de geometrie van het vakwerknet voor de voor- en achtergevel is 
analoog aan die van de zijgevels. In de achtergevel steekt de 'mast' echter door het 
gevelvlak. De mast wordt geheel geïntegreerd in het gevelbuissysteem zoals in figuur 
wordt deze 'mast' ook door middel van de vakwerkelementen vormvast gemaakt. 
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Figuur 26 A,B,C,D: bepaling geometrie vakwerknet voor- en achtergevel 
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Figuur 27 : 3D-model van het vakwerknet, met en zonder vloervelden 
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Alternatief 2: ' Een stalen netkous' TU/e 

6.3 Constructieve berekening 

Hieronder zullen de belangrijkste aspecten van de voorlopige ontwerpberekening van de stalen 
netkous worden beschreven. Eerst zullen de elementen van het vakwerkspant met een aantal 
handberekeningen worden gedimensioneerd, waarna de verschillende vervormingen zullen worden 
bepaald. 

6.3.1 Handberekening 

In deze handberekening dimensioneren we de kolommen op de maatgevende gestelde stijfheid met 
een maximale doorbuiging op de hoogste woonverdieping van 1/750H. Verder geven we een 
benadering voor de horizontale vervormingen ten gevolge van de rotatiestijfheid van de fundering en 
het 2e-orde effect. Tenslotte wordt dit alternatief getoetst op het verwachten van hinderlijke horizontale 
versnellingen in de top . 

Grootheden 

qwind 

q 1~0~? vert. 

El 

0 
0 

O 0 
0 r---
0 ~ 
CO N 
<D 
~ 

Figuur 28 : model handberekening 

Reactiekrachten 

• De windbelasting qwind is de windbelasting op een 
staalconstructie zoals weergegeven in Figuur 28. 

• 
qwind;gemiddetd = = ½ * (86,5kN/m+51,3kN/m) = 69 kN/m 

• De massa van het stalen gebouw wordt geschat op 2 
kN/m3.24 

qvert:217m+ = 18m * 18m * 2 kN/m
3 = 648 kN/m 

qvert;Om+ = 42m * 42m * 2 kN/m3 = 3528 kN/m 

• Estaat = 2, 1*105 Nlmm2 

• Inhoud gebouw: 
0 

24 ° 576 864 
f(-x + 18)2 = J{--x 2 +-x + 324)z 200000m 3 

217 217 217 47089 217 

• Schatting totale massa gebouw 

Fvert = 200.000m3 * 2,0kN/m3 = 400.000kN 

D14m+ = 203m*51,3kN/m + ½*203m* 35,2kN/m 

M14m+ = -½*203m*10413kN-1/3*203m*3573kN 

= 13986 kN 

= -1,3*106 kNm 

2
• Er wordt uitgegaan van een zeer lichte hoofddraagconstructie 
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Alternatief 2: ' Een stalen netkous' TU/e 
Voorlopige dimensionering staalkolommen op de 4e verdieping 

Bij de dimensionering van de kolommen in het vakwerkspant is niet de sterkte maar de 
stijfheid maatgevend voor de doorsnede. Als het gebouw wordt gemodelleerd als een 
stalen koker met een verlopende breedte en hoogte dan wordt een benodigde wanddikte 
berekend van 6,2 mm. 25 

Op de vierde verdieping wordt per kolom een benodigde staaldoorsnede berekend van 

A - k Oml!._ek * tkoke, = 15 * 4 * 42000mm * 6,2m_'!!_ = 27900mm2 Formule 6.1 
s;kolom - ' 4 * 14kolommen nkolommen 

waarbij: 
k = factor die de extra afschuifvervorming van de kolommen t.o.v. de koker in 
rekening brengt (31% zie bijlage) vermenigvuldigd met een veiligheidsfactor die 
de invloed van de asymmetrische geometrie in rekening brengt. 
k = 1, 31 * 1, 2 = 1, 5 26 

nkolommen = het aantal kolommen in de doorsnede= 4*14 kolommen. 

Bepaling rotatieveerconstante van de fundering C 

De opzet van de fundering is hetzelfde als beschreven in paragraaf 6.2.2. Hieronder 
worden de belangrijkste eigenschappen van de fundering beschreven. Voor een 
uitgebreide berekening wordt verwezen naar de bijlage. 

4 

c,und = k * 36palen * 2 I (-3 + 6i) 2 m 2 = 5,7 * 109 kNm / rad 
i=1 

Maximale horizontale vervorming top t.g.v. rotatie fundering 

M *217 1,5*10skNm *217000 57 Ufund217+ =-c m = 9 mm= mm 
· 5,7 * 10 kNm I rad 

Extra druk- of treklast per paal 

Formule 6.2 

Formule 6.3 

Mom+ * 21m * k = 1•5 * 1 os kNm * 21000mm * 104kN / mm = +57 4kN =:::< ½*11 00kN 
c,und 5,7 * 10 9 kNm I rad -

25 Voor een uitgebreide weergave van de berekening wordt verwezen naar de bijlage. 
26 De veiligheidsfactor van 1,2 volgt uit het verschil tussen de met de hand berekende vervormingen , en de vervormingen die 
met behulp van het computermodel zijn berekend. Zie ook paragraaf 6.3.3. 
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Alternatief 2: ' Een stalen netkous' TU/e 
Bepalen vervormingen t.g.v. 28 orde effect 

Voor het bepalen van de vervormingen ten ~evolge van het tweede orde effect wordt 
gebruik gemaakt van de benaderingsmethode. 1 Hierin wordt gesteld dat. 

Formule 6.4 

waarbij: Q =2C1und =2*5,7*10
9
kNmlrad = 52 • 101 kN 

k
1 H 217m ' 

Q =BEI =8*2,1*10
8
kN/m

2
*244m

4 
= 996 • 106 kN 

k
2 h 2 203 2 m ' 

met: /=/gemiddeld = 244m4 27 

n= Qk = 8,36*10
6
kN = 21 » 10 Formule 6.5 

Fvert 400000kN 

Dit leidt tot een vergrotingsfactor van n / (n-1) z 1, 1 

Torsie 

De stalen netkous is te schematiseren als een gesloten kokerprofiel. De wringstijfheid van 
dit soort gesloten profielen is relatief zeer groot. Voor een benadering van de 
hoekverdraaiingen ten gevolge van torsie wordt verwezen naar de computerberekening in 
paragraaf 6.3.2. Hieruit zal inderdaad blijken dat de hoekverdraaiingen zeer gering zijn . 

Horizontale vervormingen 

De horizontale vervorming, inclusief de rotatie van de fundering en het 2e-orde effect is 

e - n 21 
Ux;y;2 orde1B2m+;max - -- * (182mm + 57mm) = - * (182mm + 57mm) = 250mm 

n-1 20 
Formule 6.6 

27 De stijfheid is over de hoogte niet constant. Hier wordt een benadering gemaakt door de gemiddelde stijfheid in te vullen. 
Voor de berekening zie bijlage paragraaf .. 

38 



Alternatief 2: ' Een stalen netkous' TU/e 
Trillingen 

In NEN 670228 worden een aantal formules gegeven en eisen gesteld waarmee de 
maximale versnellingen in een gebouw getoetst kunnen worden. In diverse artikelen 
wordt echter openlijk aan deze eisen getwijfeld.29 Gezien een inhoudelijke studie hierover 
buiten het kader van dit afstuderen valt wordt hieronder toch NEN 6702 paragraaf 10.5 
toegepast. Hierbij wordt wel vermeld dat het slechts om grove ontwerpberekeningen gaat. 
Verder onderzoek is in een latere fase van het ontwerpproces dan ook vereist. 

1. Schatting eerste eigenfrequentie fe 

f = 11./d Hz = 11✓30 Hz = 0 28Hz 
e H 217 ' 

Waarbij: d = de gemiddelde breedte= 30m 
H =gebouwhoogte= 217m 

Formule 6.7 

2. Bepaling maximale versnellingen in de top. Deze dienen kleiner te zijn dan 0,2m/s2
. 

1,6~2PwP1b 1,6 * 0,39 * 699 * 1,2 * 30 
a >- <=> 0,2 >-

180000 
<=> 0,2 >- 0,087 + voldoet 

P1 
Formule 6.8 

Waarbij: a = 0,2 m/s2 (NEN 6702 par. 10.5.3) 

~2 = E = 0,36 = 0 39 
.Ja+ E ✓0,51 + 0,36 ' 

1 
B=-----2----2 

1 
2 2 = 0,51 

- -
0,94 + 0,021H 3 + 0,029b 3 0,94 + 0,021*217 3 + 0,029 * 30 3 

2 

E = 0,0344f8 -3 0,0344 * 0,28 3 = O 36 
0(1 + 0,12f

8
H)(1 + 0,20f

8
b) 0(1 + 0,12 * 0,28 * 217)(1 + 0,20 * 0,28 * 30) ' 

D = 0,01 (voor staalconstructies) 

H 217 
Pw1 = 100 In(-)= 100 In(-) = 699N I m 2 

0,2 0,2 
C1 = 1,2 

p1;gem = 200 kglm3 
* 30m * 30m = 180000 kglm 

Van de drie beschreven stabiliteitssystemen is alternatief 2 het minst zware. Ook is de 
dempingsfactor bij een staalconstructie kleiner dan bij een betonconstructie. Volgens 
NEN 6702 zullen dus bij gegeven vorm hier het snelst hinderlijke trillingen optreden. 
Aangezien bij alternatief 2 al wordt voldaan aan de gestelde norm (zie boven}, zullen 
alternatief 1 en 3 dus ook voldoen. 

28 Nederlands Normalisatie Instituut, NEN 6702; TGB 1990 Belastingen en vervormingen [2] 
29Council on tall buildings and urban habitat, Tall buildings: 2000 and beyond [8] 

CUR; stichting hoogbouw, Rapport 97-5; Dynamisch gedrag van hoge gebouwen [9] 
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Alternatief 2: 'Een stalen netkous' TU/e 

6.3.2 Computerberekening 

Ook voor alternatief 2 is een driedimensionaal computermodel gemaakt en doorgerekend met een 
eindige elementen programma. Uit de berekeningsresultaten zal blijken dat de handberekeningen en 
de computerberekening goed overeenkomen. In het computermodel kunnen de staaldoorsneden op 
de verschillende verdiepingen echter veel beter worden geoptimaliseerd. Ook kunnen de 
vervormingen ten gevolge van torsie veel beter worden benaderd, en kunnen de diverse 
kolomkrachten nauwkeuriger worden bepaald. In deze paragraaf worden de belangrijkste 
uitgangspunten en berekeningsresultaten weergegeven. Voor de volledige weergave van de 
berekening wordt verwezen naar de bijlage. 

Geometrie en belastingen 

De vorm van het vakwerknet van het computermodel is gelijk aan de geometrie zoals die 
is bepaald in Figuur 25 en Figuur 26. 

Voor de globale stabiliteitsberekening wordt de windbelasting zoals bepaald in de bijlage 
over de hoogte H geïntegreerd. In het model grijpen de lasten iedere 4 verdiepingen op 
een vloerveld aan . Er worden twee belastingsgevallen beschouwd. Een belastingsgeval 
met wind van links en een belastingsgeval met wind van voren. (Zie Figuur 29.) 

217m +P 
?3 1 \ 12 ï 

\ 
2' \ 12 4 

\ 

\ 12 2 182m +P 

? I G 

; , n 

2 J 0 

10 5 ï 

19 0 

18 ,, 

Hl 0 

17 'i 

17.2 

14m +P 

z 

wind van voren wind van links 

Figuur 29 : geometrie en belastingen in kN/m van het computermodel 
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Alternatief 2: ' Een stalen netkous' TU/e 
Berekeningsresultaten 

In Tabel 3 worden de vervormingen van de knooppunten op stramien F-6 op 
verschillende hoogtes weergegeven . Tabel 4 geeft een overzicht van de door de 
computer berekende resultanten van de reactiekrachten. 

56m + eil 1 24,7 1,8 3,9 0,0 0,8 -0, 1 
2 -3,6 28,9 8,0 -0,8 -0,1 0,0 

112m + eil 1 89,0 0,6 6, 1 -0, 1 1,3 -0, 1 
2 -9 ,8 96,5 12,7 -1,4 0,0 -0,6 

140m + eil 1 128,5 0,0 5,8 0,0 1, 1 -0, 1 
2 -10,7 137,6 12,3 -1 ,3 0,0 -0,7 

168m + eil 1 169,3 0,2 18,5 0,0 1,4 -0, 1 
2 -10, 1 177,2 11, 1 -1, 1 0,0 -0,8 

182m + eil 1 191,8 0,4 25,5 -0,3 1,7 0,1 
2 -8,6 196,5 11,3 -1,3 0,3 -0,7 

B.G. 1: wind van links 
B.G. 2: wind van voren 

Tabel 3: vervormingen ten gevolge van de windbelasting in mm en mrad 

2: wind van voren 

Tabel 4: resultanten in kN en kNm 
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Alternatief 2: 'Een stalen netkous' TU/e 

6.3.3 Vergelijking en beoordeling berekeningsresultaten 

Horizontale reactiekrachten 

Handberekening: 
Computerberekening: 

Rx = D14m+--· ·· ···· ···· ···· ······ ·· -- ······ ···· ······ ···· ·············· ·· ·· · =-13986 kN 
B.G.1 : R14m+:x .... ..... ... ...... ..... .. ........ ....... ... ...... .... ..... = -12464 kN 
B.G.2: Ry .... ................... .. .. .... ...... .... .. .... ... .... ... .... .. .. = -12166 kN 

De verschillen in de reactiekrachten zijn ook hier kleiner dan 10%, en komen ook goed 
overeen met de gevonden waarden voor alternatief 1. Voor de precieze verdeling van de 
horizontale reactiekrachten over de verschillende steunpunten wordt verwezen naar de 
volledige computerberekening in de bijlage. 

Verticale reactiekrachten 

(;, 

" 

'h 

0, 

windrichting 

y~ îz 
' X 

Figuur 30 : verticale reactiekrachten in kN/m bij wind van links 

In Figuur 30 worden de verticale reactiekrachten ten gevolge van belastingsgeval 1 :" wind 
van links" weergegeven . Uit deze figuur valt op te maken dat alleen aan de drukzijde 
shear lag optreed. Aan de trekzijde worden alle kolommen vrijwel gelijkmatig belast. 
Verder vallen geen grote spanningspieken te constateren. Bij uitwerking van dit alternatief 
dient er rekening gehouden te worden dat er een neerwaartse belasting ten gevolge van 
het eigen gewicht van het gebouw van minimaal 1,5 * 4317kN/ 0,9 = 7195kN in de 
hoekkolommen terecht dient te komen. Dit om trekspanningen in de fundering te 
voorkomen. Bij een geschat gewicht van 2 kN/m3 komt dit neer op een vloerveld van 
4,5x4,5 m2 dat zijn gewicht op de kolom dient af te dragen. 
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Alternatief 2: ' Een stalen netkous' TU/e 

'\, 

C, 

l 
n, 

/· .~ 

T 
• 1- , 4 .. ~ 

" . ' 

411\ ?.2J .,2;J" n , " 
·•·•4• <c-

windrichting 

Figuur 31 : verticale reactiekrachten in kN/m bij wind van voren 

Bij wind van voren valt hetzelfde krachtenpatroon te ontdekken als bij wind van links. 
Echter door het krachtenspel ten gevolge van welving worden de piekkrachten in de 
hoeken anders verdeeld. (zie Figuur 31) 

Resultanten van de momenten 

Hand berekening: 
Computerberekening: 

M x = M14m+ ····· ··· = -1,3*106 kNm 

B.G.1: My ·· ···· ···· ···· ··· ··· ··· ····· ·· ···· ······· ······ ··· ····· ··· ··· = -1,2*10
6 
kNm 

B.G.2: Mx··························· ·································· = -1, 1*10
6 

kNm 

De resultanten van de momenten van de verschillende berekeningen komen ook hier 
goed overeen, al geeft de handberekening iets grotere waardes. 

Bij belastingsgeval 2 wordt ten gevolge van torsie een moment om de z-as 
geïntroduceerd van -75443kNm. Dit moment wordt opgenomen door spatkrachten in de 
kolommen. De maximale fundamentele horizontale reactiekrachten op de 4° verdieping 
zijn 3000kN (zie computerberekening in de bijlage) en dienen in het vloerveld te worden 
opgenomen. Hiervoor dienen extra voorzieningen te worden toegepast. 
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Alternatief 2: ' Een stalen netkous' TU/e 
Vervormingen 

Hand berekening: 
Computerberekening: 

8 . G. 1: U x; 182m+ . . . ...... .. .... . . ........... ... ...... . . . ....... . ...... .. . ..... . = 250 mm 
8 .G.1: U x; 182m+ ··· ··· ·· ······ ··· ···· ····· ··· ·· ·· · ··· ··· ···· · · · · ·· ········· · ··· = 191 mm 
8. G. 2: Uy;182m+ ...... ................ . ...... .. ..... .. ...... .. ... •. . . ..... ... .. = 197 mm 

Het verschil in de berekende vervormingen zit hem volledig in het feit dat bij de 
handberekening de rotatie van de fundering (van 57mm) wel is meegenomen, en bij de 
computerberekening niet. De resultaten komen dus goed overeen. 

Bij de aangehouden dimensionering van de kolommen is de toren stijf genoeg. 

11750* 182m = 242mm z248mm ~ voldoet. 

De computerberekening toont aan dat er inderdaad geen maatgevende 
hoekverdraaiingen ten gevolge van torsie optreden. (Q>z;max = -0,8mrad) 

Het gemiddelde staalgebruik per m hoogte 

Handberekening 

k * gemiddelde omtrek* tkoker * Pstaat = 1,5 * 4 * 34m*0,0062m* 7850kg/m3= 9929kglm 

Computerberekening 

Noot 

gewicht profielen (zie bijlage)=(200020+617129+665045+801131 kg)/203m= 11247kglm 

Het verschil tussen de het benodigde aantal kilo's staal volgens de handberekening en 
volgens de computerberekening is ongeveer 11 %. Dat de computerberekening wat 
grotere dimensies berekend is logisch. 

Het computermodel neemt immers de 'open' achtergevel en de gehele kromming van de 
toren in haar berekening mee, terwijl de handberekening een perfect symmetrische en 
dicht kokerprofiel toren doorrekent. 

Het computermodel is nog niet volledig geoptimaliseerd. Zo zijn er voor de kolommen 
voorlopig maar 4 profielsoorten ingevoerd. Hier valt ook nog wat te bezuinigingen op het 
staalgebruik. 

Blijkbaar is de in paragraaf 6.3.1 berekende waarde voor k niet de juiste. Door de 
complexiteit van de geometrie, en het beperkt aantal staalprofielen dient voor deze toren 
een k waarde van 1,7 te worden gehanteerd. 

1,7 * (4 *34m*0,0062m*7850kglm3
) = 11250kglm 
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Alternatief 2: ' Een stalen netkous' TU/e 

6.4 Vloersysteem 

In hoofdstuk 3 van de bijlage zijn ook voor deze hoofddraagconstructie drie 
vloersystemen met elkaar vergeleken. Hierbij zijn de voor en nadelen van een 
kanaalplaatvloer, een lnfra+ vloer en een staalplaat-betonvloer tegen elkaar afgewogen. 

De lnfra+ vloer en de kanaalplaatvloer ontlopen elkaar in de gewogen beoordelingen niet 
veel. Als uit paragraaf 3.4 in de bijlage blijkt dat bij dit stabiliteitssysteem de relatief snelle 
uitvoering, het lage eigen gewicht en de hoge flexibiliteit van het lnfra+ vloersysteem 
opwegen tegen de hoge directe kosten en het dikke vloerpakket. 

Noot 

Bij het uitwerken van de lnra+ vloer in deel 4 van dit afstudeerrapport kwamen een aantal 
onoverkomelijke problemen boven tafel dat er uiteindelijk toch voor is gekozen een 
kanaalplaatvloer toe te passen. De beargumentering voor deze keuze is als volgt. 

De kanaalplaatvloer heeft een aantal goede eigenschappen, die vooral bij dit project van 
belang zijn. 

1. De kanaalplaatvloer is een kwalitatief goede vloer die zonder extra voorzieningen 
een goede geluidwering bezit, een goede brandwerendheid en waarbij eenvoudig 
grote overspanningen gehaald kunnen worden. Bij woningbouwprojecten is een 
goede geluidwering van eminent belang voor de kwaliteit van de woningen. Bij 
hoogbouwprojecten is een goede brandwerendheid relatief veel belangrijker dan 
bij 'normale' bouwprojecten. 

2. De directe bouwkosten van de kanaalplaatvloer zijn relatief laag. 
3. Op de kanaalplaatvloer kan eenvoudig een druklaag gestort worden waardoor 

een grote horizontale stijfheid van de vloer bereikt kan worden zonder zeer 
kostbare voorzieningen te treffen. (die bij een lnfra+ vloer wel nodig zijn .) 

4. De totale constructieve hoogte van de kanaalplaatvloer is 300 millimeter (bij het 
toepassen van geïntegreerde vloerliggers). De constructiehoogte van een 
staalplaat betonvloer is slechts iets groter waardoor de leidingvloer hier niet extra 
scoort. De constructieve hoogte van een lnfra+vloer is echter 480 mm. Door de 
keuze van dit vloersysteem kan dus bij dezelfde bouwhoogte anderhalve 
verdieping extra gebouwd worden. (t.o.v. de lnfra+ vloer) 

5. Na het plaatsen van de voegvulling is de kanaalplaatvloer volledig waterdicht. De 
lnfra+ vloer heeft deze eigenschap niet waardoor extra dichtende maatregelen 
dienen te worden getroffen. 

De onderdelen waar de kanaalplaatvloer minder op scoort zijn bij dit project niet zo van 
belang. 

6. De leidingvloer legt een grote belasting op de hijscapaciteit van de kranen. 
Omdat de toren echter niet in de binnenstad gepland is, en voldoende kraan- en 
opslagruimte aanwezig is worden hier geen onoverkomelijke problemen 
verwacht. 

7. De kanaalplaatvloer heeft een groter eigen gewicht per m2 dan de lnfra+ vloer en 
de staalplaat-betonvloer. Door de vorm van de toren, waardoor een relatief grote 
funderingsplaat aanwezig is, en door het gekozen constructieve systeem waarbij 
trekspanningen in de gevelkolommen zoveel mogelijk vermeden dienen te 
worden is een hoog eigen gewicht niet zo heel ongunstig. 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 

7 Alternatief 3:' samen staan we sterk' 

Figuur 32 : 
"Samen staan we sterk" 

Dit hoofdstuk is gewijd aan een hybride 
hoofddraagconstructie. Hierbij zal een 
betonnen kern worden gecombineerd met 
de draagwerking van een megaframe. De 
opbouw van dit hoofdstuk is hetzelfde als 
die van de hoofdstukken 5 en 6. Eerst zal 
het constructieve concept worden 
beschreven . Hierna zal de geometrie van 
de hoofddraagconstructie worden 
gedefinieerd. Vervolgens zal middels een 
hand- en een computerberekening de 
krachtswerking in het ontwerp worden 
bepaald. In paragraaf 7.3.3 zullen 
vervolgens deze berekeningen met elkaar 
worden vergeleken en zullen uitspraken 
worden gedaan over de belangrijkste 
snede grootheden. 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 

7.1 Concept 

Om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van een hybride draagconstructie wordt bij dit 
alternatief een megaframe gekoppeld aan een betonnen kern. Hier wordt onderzocht of er winst kan 
worden gehaald uit de verschillende krachtswerkingen van beide systemen. Het frame is gedeeltelijk 
een buigligger (±75%) en gedeeltelijk een afschuifligger (±25%), waar de kern een volledige buigligger 
is. 

E8 
Kern 

Megaframe 

Er wordt een hybride draagconstructie ontworpen 
waarbij een kern en een megaframe worden 
geconstrueerd, die samen de windbelastingen 
dienen op te nemen. De kolommen van het 
megaframe worden zo ver mogelijk uit elkaar en dus 
in de hoeken van de constructie geplaatst om zo 
veel mogelijk moment over te kunnen brengen met 
zo min mogelijk materiaal. De kern en het 
megaframe worden met elkaar verbonden door de 
vloeren, en door speciale koppelingen in de 
achtergevel. 

Het megaframe is een discreet stabiliteitssysteem. 
Om momenten in de hoekkolommen te voorkomen, 
zal de windbelasting tussen de elementen van het 
megaframe via de verdiepingsvloeren op de kern 
aangrijpen. 

Figuur 33 : concept alternatief 3 

Bij de berekende staaldoorsnede van 0, 11 m2 en een kernwanddikte van 300mm berekenen we de 
volgende verhoudingen van de stijfheid. 

Op de 4e verdieping 

Op de 52e verdieping 

fy;frame = 0, 75 * (2 * 0, 11 * 422}m = 291 m
4 

ly;kem = 1/12 * (15,34-14, rJ/8,4 = 80m4 

fy-frame = 0, 75 * 2 * 0, 11 * 242m = 95m
4 

,;kem = 1/12 * (15,34-14,!4)!8,4 = 80m
4 

(79%)3° 
(21%)31 

(55%)3° 
(45%)31 

Hoewel op de lagere verdiepingen het frame veel stijver is dan de kern, zal er toch een groot gedeelte 
van het totale moment door de kern worden opgenomen en zal mede door de synergie uit 
samenwerking van de afschuifligger (frame) en de buigligger (kern) een zeer stijve constructie 
ontstaan. Uit de computerberekening volgt dat 40% van het totale moment door de kern zal worden 
opgenomen . Er zullen extra voorzieningen noodzakelijk zijn om trekspanningen in de kernwanden te 
voorkomen. Speciale aandacht is vereist bij de achtergevel en met name daar waar de kern door het 
frame steekt. 

30 Hierbij wordt globaal een afschuifvervorming van het vakwerk van 25% aangehouden. 
31 

Hierbij is n = E 51aa1/Ebeton = 8,4 
47 



Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 

7.2 Bepaling geometrie 

De plattegrond 

Op de betonnen kern na is ook hier het uitgangspunt dat alle verdiepingsvloeren volledig 
vrij indeelbaar blijven . Het megaframe zal zich dan ook alleen in de gevelvlakken 
manifesteren. Een globale indeling van de kern wordt gegeven in Figuur 46 waarbij alle 
uitgangspunten als gedefinieerd in hoofdstuk 2 worden verwezenlijkt, en waarbij zich in 
de buitenste vlakken, {hier wordt het megaframe gekoppeld aan de betonnen kern) 
verdiepingsvloeren bevinden. 

Net als bij alternatief 2 wijkt de vorm en functie van de basis af van die van het 
middendeel. Omdat de bouwkosten van de basis slechts een klein percentage zijn van de 
totale bouwkosten worden {laat staan de verschillen in ontwerpalternatieven voor de 
basis) wordt voorlopig voor basis een soortgelijke betonconstructie verondersteld als bij 
alternatief 1. 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 
Zijgevels 

Hieronder wordt de geometrie van het stabiliteitssysteem beschreven. Na een studie te 
hebben gedaan naar het aantel elementen van het megaframe bleek bij 4 elementen het 
minste materiaal nodig. De hoeken van de diagonalen liggen bij vier vakwerkelementen 
gemiddeld het dichtst bij de 45°. 
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~ \ ,q- Basis ..... -

A B C 

Figuur 34 A,B,C: bepaling geometrie zijgevel 

1. Verdeel de toren in drie delen, te weten de basis, het middendeel en de top 

2. Schematiseer de gevellijnen van de architect met behulp van twee cirkelbogen door 
de punten A, B en C. De punten Azijn respectievelijk het toppunt van de toren en het 
achterpunt van verdieping 52 (de hoogste woonverdieping). De punten B zijn de twee 
uiterste punten van verdieping 24. (Hier heeft de gevel zijn maximale uitkraging van 
8,0 meter). De punten C zijn de twee uiterste punten van verdieping 4 (de eerste 
woonverdieping). 

3. De betonnen kern snijdt het stalen megaframe op de verdiepingen 16 en 46. 

4. Het lijf wordt in vieren onderverdeeld, waarbij elk deel 12 verdiepingen telt. De 
technische ruimtes zijn ook om de 12 verdiepingen in het gebouw geplaatst (zie 
rapport installateur) en de kruizen zitten bij een verdeling in vieren het dichtst bij een 
hoek met de loodrechte van 45°. 

5. Om een evenwichtiger gevelbeeld te krijgen worden de snijpunten van de 
kruisverbanden iets in hoogte aangepast zodat ze iedere keer precies op de hoogte 
van respectievelijk verdiepingsvloer 10; 22; 34 en 46 komen te zitten . 
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Voor- en achtergevel 
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Figuur 35 A,B,C,D: bepaling geometrie voor- en achtergevel 

1. Verdeel het middendeel in 4 delen als bij de zijgevels. 

ACHTER 

52 52 

46 46 

40 40 

34 

28 28 

22 

16 16 

4 4 

D 

2. Plaats de kruisverbanden en verlaag de snijpunten van de kruizen iets zodat ze 
precies op dezelfde hoogte als de verdiepingsvloeren zitten. 

3. De betonnen kern snijdt door de achtergevel op de verdiepingen 16 en 46. Tussen 
deze verdiepingen worden stabiliteitsverbanden geplaatst als getekend in Figuur 
350. Deze stabiliteitsverbanden worden gekoppeld aan de betonnen kern . Een 
verdere uitwerking van deze koppeling volgt in paragraaf 7.3.1. 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 

7.3 Constructieve berekening 

7.3.1 Handberekening 

grootheden 

qwind· em 

■ De windbelastingen zijn bepaald in hoofdstuk 1 van de 
bijlage. Uit deze belastingen kan een gemiddelde 
windbelasting worden berekend. 

qwind;gemiddeld = = ½ * (86,5kN/m+51,3kN/m) = 69kN/m 

■ Het gewicht van het gebouw wordt geschat op 
2,5kN/m3

.
32 

■ 

■ 

■ 

qvert;217m+ = 18m X 18m X 2,5 kN/m3 = 810kN/m 
qvert;Om+ = 42m x 42m x 2,5 kN/m3 = 4410kN/m 

Ew;nd{B45) = 25000 Nlmm2 

E/-oroe(B45) = 15000 Nlmm2 

(Zie paragraaf Error! Reference source not found .. ) 

Inhoud gebouw 

0 
24 ° 576 864 f(-x + 18)2 = f(--x 2 +-x + 324) as 200000m 3 

217 47089 217 
217 217 

Schatting totale massa gebouw 

Fvert = 200.000m3 *2,5kN/m3 = 500.000kN 

Figuur 36 : model handberekening 

■ Stijfheid kern 

Bij een kerndoorsnede van 15 x 15 meter en een wanddikte van 300mm (B45) worden de 
volgende AKOMs berekend . 33 

I _ 1 .(15,34 m-14,74 m) 
804 4 

x,y kem;kort - - ------ = , m 
12 n 

(n = Estaal = 2.1 * 10
5 

= 8,4) 
Eb;kort 25000 

I _ 1 • (15,34 m-14,74 m) 
48 4 x,y kern;lang - - ~----~ = m 

12 n 
(n = Estaal = 2,1 * 105 = 14) 

Eb;/ang 15000 

2t 2 *(b-t) 2 *(h-t) 2 2*03 2 *(15) 2 *(15) 2 

/ . =--------m 4 = ' m 4 =1033m 4 

l,kem bt + ht - 2t 2 2 * 15 * 0,3 - 2 * 0,3 2 

Reactiekrachten 

D14rn+ = 203m*51,3kN/m + ½*203m* 35,2kN/m 

M14m+ = -½*203m*10413kN-1/3*203m*3573kN 

32 Er wordt uitgegaan van een gemiddeld gewicht van het gebouw. 

= 13986kN 

= -1,3*106kNm 

33 l,y van het beton wordt omgerekend naar de equivalente staaltraagheden, l1wordt berekend als dunwandig kokerprofiel. [5] 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 
Eerste benadering dimensies megaframe 

De beschouwde toren is zo slank (H/b = 217/42 = 5,2) dat voor het dimensioneren van de 
kolommen en diagonalen van het megaframe niet de sterkte, maar de stijfheid 
maatgevend is voor de dimensies van de elementen. Omdat de verdiepingsvloeren als 
kniksteunen kunnen dienen, worden de kolommen en diagonalen veelvuldig ondersteund 
en is knik niet maatgevend. Wel dient getoetst te worden dat de vloeren 1 % van de 
normaalkracht in de kolommen op kunnen nemen. Hiervoor zullen vooral op de lagere 
verdiepingen extra voorzieningen in de vloeren noodzakelijk zijn. 

Wordt de invloed van de stijfheid van de kern op de afschuifvervorming in het megaframe 
verwaarloosd, dan is de formule voor de horizontale vervorming: 

qL4 qL2 
ur =--+-- Formule 7.1 

BE/tot 2GA 

waarbij: ltot = lkern + A/ 422m 
2a2h 

GA = 2 7 EAdiagonaa/ = ✓2EAdiagonaa/ (bij diagonalen onder 45 ') 

Uy = 1/1000L 
E = Estaal = 2, 1*10

5 
Nlmm

2 

L = 182 meter 
(n=8,4) 

q = windbelasting = 69 kN/m 
lkem = 80,4 m4 

Schrijven we deze formule volledig uit, dan wordt het: 
1 qL4 qL2 E L2 1 

--L = ----'-----~ + --~--- = ------c--+ --
1000 BE(/kern + 2A, * 422

) ✓2.E~ 1000qL 8(/kern + 2A, * 422
) 2✓2~ 

\ 

42m 

E 
N 
'<t 

Figuur 37 : afmetingen element 

4 

Formule 7.2 

Uitgangspunt is dat de gewenste stijfheid 
bereikt wordt met in totaal zo weinig mogelijk 
materiaal. Bekijken we het maatgevende 
onderste element van het megaframe. 
(zie Figuur 37) 
De totale massa van het element wordt nu als 
volgt berekend: 

melement = P * (Lko/om *Akolom + Ldiagonaai*AdiagonaaJ) 

In dit geval kan de formule ook geschreven 
worden als 

Als we dit weer substitueren in formule dan wordt de volgende vergelijking verkregen: 

1 qL4 qL2 1 qL4 qL2 

- - L = 
2 

+ --- - --- <=::> --L = ------'---~+ ----'---
1000 8E(/kern+2Ak *42) ../2E(-m __ _ 1_ Ak) 1000 8E(/ker n+2Ak *42

2
) E(_E!___-Ak) 

42../2p ../2 42p 

Formule 7.3 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 

0 

Massa 
Stabllfteftselernent 

Minimum massa bij Ac =O, 11 m2 

A 
0.2 0.4 0.6 0.8 

Figuur 38 : grafiek t.b .v. de bepaling van 
de optimale dimensionering megaframe 

Formule 7.3 is een vergelijking met nog 
maar 2 onbekenden, namelijk de totale 
massa m en de benodigde 
kolomdoorsnede Ak. Figuur 38 toont een 
grafiek waarbij de totale massa van het 
stabiliteitselement m wordt uitgezet tegen 
de kolomdoorsnede Ak. Uit deze grafiek 
kan een optimale kolomdoorsnede in staal 
worden afgelezen van 

Ak;optimaal = 0, 11 m
2 

Bij deze kolomdoorsnede wordt een 
optimale doorsnede van de diagonaal 
berekend van34 

Ad;optimaal = 0, 044m
2 

Bepaling rotatieveerconstante van de fundering C 

Ook hier is de opzet van de fundering hetzelfde als beschreven in paragraaf 6.2.2. 
Hieronder worden de belangrijkste eigenschappen van de fundering beschreven. Voor 
een uitgebreide berekening wordt verwezen naar de bijlage. 

4 

C,und = k * 45palen * 2I; (- 3 + 6i)2m2 = 7,0 * 109 kNm / rad Formule 7.4 
î =1 

Maximale horizontale vervorming top t.g.v. rotatie fundering 

M *217 1,5*10ekNm *217000 47 
U fund217+ = -C m = g mm= mm 

· 7,0 * 10 kNml rad 
Formule 7.5 

Extra druk- of treklast per paal 

Mom+ * 21m * k = 1•5 * ~0
6 

kNm * 21000mm * 104kN /mm = ±468kN < ½*1100 kN 
c,und 7,0 * 10 kNm / rad 

Formule 7.6 

3-4 A,,, = 0, 11 m2 invullen in Formule 7 .3 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 
Bepalen vervormingen t.g.v. 2e orde effect 

Net zoals bij alternatief 1 en 2 wordt ook hier gebruik gemaakt van de 
benaderingsmethode. 35 (Zie literatuur [4] en (101) 

1 1 1 1 * 6 = -- + - -- + <=> Qk = 8,03 10 kN Formule 7.7 
Qk Qk1 Qk2 Qk3 

waarbij : Q =?._c;,nd = 2*7,0*10
9
kNm/rad =65 • 107kN 

k
1 H 217m ' 

Q = 8Eltotaat = ~ *_ 2J * 10
8 
kN I m

2 
* 246m~ = 1 O * 107 kN 

k
2 h2 2032m ' 

met: ltotaal = lkern + lframe·gem = 246m
4 

4 • 
lkern = 48m 
lrrame;gem = 2 * 0, 11 m2 * 302m = 198m

4 

Qk3 = GAtotaat = G~ern + GAframe = 1,2*10
8 

kN 

met: GAkern = 6250KN/m2 * 18m2 = 1, 1*10
8 

kN 
36 

GAframe = ✓2EAdiagonaat = ✓2 * 2,1* 108 * 0,044m2 = 1,3 * 107 kN 
37 

n= Q k =8,03*10
6
kN = 16 >10 Formule 7.8 

Fvert 500.000kN 

Dit leidt tot een vergrotingsfactor van nl(n-1) ""1, 1 

35 D.Dicke; Stabiliteit voor ontwerpers, Delft, 1991 [4) en 
dr. ir. J.C.D. Hoenderkampictaat; Hoge gebouwen; 7P260 (KO?), Eindhoven, 1997 [10) 
36 De glijdingsmodulus G van beton is hier: E1beton / 2*(1 +v) = 15000/ 2*(1 +0,2) = 6250 N/mm2 

37 Bij de berekening van de afschuifslijfheid wordt hiervoor berekende diagonaaldoorsnede toegepast. 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 
Torsie 

Dwarskrachtencentr.~m 
betonwanden op peII 

I 
i 
I 

! 
1 

! 

Peil 

Figuur 39 : wringmomenten bij 
alternatief 3 

Omdat de krachtswerking bij deze hybride 
draagconstructie zeer complex is, is het niet 
mogelijk om met een eenvoudige 
handberekening de vervormingen ten 
gevolge van torsie te kwantificeren. 

In Figuur 39 wordt het verschil tussen het 
dwarskrachtencentrum en het 
aangrijpingspunt van de windbelasting over 
de hoogte weergegeven. Als het verschil 
tussen het dwarskrachtencentrum en het 
aangrijpingspunt van de windbelasting op de 
gevel over de hoogte wordt gemiddeld, dan 
wordt een gemiddelde excentriciteit berekend 
van ongeveer 4 meter. De te verwachten 
wringmomenten zullen in vergelijking met de 
afmetingen van de kern dus niet al te groot 
zijn. 

De wringstijfheid (11) van het beschouwde 
draagsysteem is daarentegen zeer groot. De 
kern kan beschouwd worden als een 
continue koker. Bij een goede koppeling 
tussen de kern en het frame kan het frame 
beschouwd worden als discreet kokerprofiel. 
De dwarskrachtenstroom kan dus in beide 
elementen plaatsvinden. 

De te verwachten vervormingen zullen dus niet al te groot zijn. Dit zal ook blijken uit de 
computerberekening. 

De verhouding tussen de vervormingen ten gevolge van torsie en de vervormingen ten 
gevolge van buiging en afschuiving is zo klein, dat belastingsgevallen waarbij de 
windbelasting niet constant op de gevel aangrijpt niet maatgevend zullen zijn. 

Horizontale vervormingen 

De horizontale vervorming op de hoogste woonverdieping, inclusief de vervorming ten 
gevolge van rotatie van de fundering en het tweede orde effect wordt nu berekend. 

e _ n 17 
Ux;y;2 orde182m+;max - -- * (182mm + 4 7 mm)= - * (182mm + 4 7 mm)= 243mm 

n-1 16 
Formule 7.9 

Trillingen 

Van de drie beschouwde alternatieven is alternatief twee het meest gevoelig voor hinderlijke trillingen. 
Bij dit alternatief zal dan ook de controle volgens NEN 6702 plaatsvinden. (Zie paragraaf 6.3.1.) 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 

7.3.2 Computerberekening 

Net als voor de andere twee stabiliteitssystemen is ook voor deze hybride constructie een 3-D 
computermodel gemaakt en doorgerekend. De totale eerste orde vervormingen die door de computer 
worden berekend met de staafdoorsneden die hierboven zijn bepaald blijken zeer goed overeen te 
komen. (Zie paragraaf 7.3.3.) Met behulp van het computermodel kunnen de vervormingen ten 
gevolge van torsie, en de drie dimensionale krachtswerking in de achtergevel goed worden geschat, 
en kunnen de verschillende staafdoorsneden sneller worden geoptimaliseerd. Hieronder volgen de 
belangrijkste uitgangspunten en resultaten van de computerberekening. Voor een volledige weergave 
wordt verwezen naar de bijlage. 

Geometrie en belastingen 

De geometrie van het computermodel is gelijk aan de vorm zoals bepaald in Figuur 34 en 
Figuur 35. De betonnen kern wordt gemodelleerd als een gesloten kokerprofiel van 15x15 
meter met een wanddikte van 300 millimeter. De elasticiteitsmodulus van het beton wordt 
gesteld op 25000 N/mm2

. (Er dient wel gecontroleerd te worden dat er geen 
trekspanningen in de kern optreden. Dit zal gebeuren in paragraaf 7.3.3.) 

Voor de globale stabiliteitsberekening wordt de windbelasting zoals bepaald in de bijlage 
over de hoogte H geïntegreerd. In het model grijpen de lasten iedere 4 verdiepingen op 
een vloerveld aan. Er worden twee belastingsgevallen beschouwd. Een belastingsgeval 
met wind van links en een belastingsgeval met wind van voren. (Zie Figuur 40.) 
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Figuur 40 : geometrie en belastingen in kN/m van het computermodel 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 
Berekeningsresultaten 

In Tabel 5 worden de vervormingen van de knooppunten op stramien F-6 op 
verschillende hoogtes weergegeven. Tabel 6, Tabel 7 en Tabel 8 geven een overzicht 
van de door de computer berekende resultanten van de reactiekrachten . Hierbij gaat het 
in Tabel 6 om de resultanten van het gehele stabiliteitssysteem, in Tabel 7 van het 
megaframe, en in Tabel 8 van de kern . Alle gegeven waarden zijn de waarden berekend 
in de gebruiksgrenstoestand (GGT). 

56m + eil 1 26.8 0,3 7,8 0,0 1,0 
2 -1, 1 23, 1 5,8 -0,8 0,0 

98m + eil 1 79,2 0,1 11,6 0,0 1,4 
2 -2,0 65,5 8,7 -1,2 0,0 

140m + eil 1 142,4 0,0 13,4 0,0 1,6 
2 -1 ,2 119,7 10, 1 -1,4 0,0 

182m + eil 1 209,3 0,0 13,8 0,0 1,6 
2 0,6 178,4 10,6 -1,4 0,0 

B.G. 1: wind van links 
B.G. 2: wind van voren 

Tabel 5: vervormingen ten gevolge van de windbelasting in mm en mrad (GGT) 

2: wind van voren 

Tabel 6: resultanten de reactiekrachten van het totaal in kN en kNm (GGT) 

2: wind van voren 

Tabel 7: resultanten de reactiekrachten in het megaframe in kN en kNm (GGT) 

1: wind van links 
2: wind van voren 

Tabel 8: resultanten de reactiekrachten van de kern in kN en kNm (GGT) 

0,6 
1,3 

-1,1 
0,4 

-0,7 
0,5 

0,0 
0,0 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 

7.3.3 Vergelijking en beoordeling berekeningsresultaten 

Horizontale reactiekrachten 

Handberekening: 
Computerberekening: 

R x = D14m+ .. .•.•. •.•... . . .• .•. . .• . . . •. ••• .• . . ....•. ... ...•... .• •.....• ... •.. =-13986 kN 
B.G.1: R14m+:x ..... . ........... . ... . ... .. ..... . ...•.....••. .. ... . .. ... .. = -13732 kN 
B.G.1: R14m+:y ... . . . ... .. ..... . .... . . ... .. .. . . . ... .....•.•..... . .. ... .. . = -13335 kN 

De verschillen in de reactiekrachten tussen de hand- en de computerberekening zijn te 
verwaarlozen. De computerberekening laat verder zien dat de kern 60% (,., 8000kN) van 
de dwarskracht naar de fundering afvoert, en het frame 40% (,., 5000kN). 

-1264 
'l, 

.7954 

-1!508 
-1264 

448 

' ' -3298 

B.G.1: wind van links B.G.2: wind van voren 

A B 
Figuur 41 A,B: horizontale reactiekrachten evenwijdig aan de windrichting 

Figuur 41 toont de reactiekrachten evenwijdig aan de windrichting van de twee 
beschouwde belastingsgevallen. Uit figuur 41 blijkt dat bij het belastingsgeval :" Wind van 
voren" de reactiekrachten gelijkmatig over de vier hoeken worden verdeeld. Bij " Wind 
van links" komt het grootste deel van de horizontale reactiekracht in de achterste 
kolommen terecht. De verklaring hiervoor is te vinden in de gekromde geometrie van de 
toren. Door de kromming van de gevel naar één zijde komen de diagonalen en de 
kolommen aan de linkerzijde onder andere hoeken aan dan die aan de rechterzijde. Door 
dit verschil zijn de horizontale krachten in de x richting bij een windbelasting van links en 
rechts meer horizontale krachten naar zich toe trekken. Om deze krachten goed naar de 
fundering af te dragen dienen extra voorzieningen te worden getroffen. 

De spatkrachten zijn niet maatgevend . Voor een gedetailleerde weergave van de 
spatkrachten wordt verwezen naar het computermodel in de bijlage. In de kern treden in 
de hoeken wel piekspanningen op. De kern zal hierop gewapend dienen te worden. 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 
Verticale reactiekrachten 

' 

1584 

1 -7827 

-1754 

-1754 

-7827 

y~ z X 

B.G.1: wind van links 

A 

1584 
Cl> 

,, .l. 10634 

',• J 8227 
1"33 

y~ z X 

B.G.2: wind van voren 

Figuur 42 A,B: verticale reactiekrachten (GGT) 
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,, 1 8568 
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-1816 

-1"33 

B 

Figuur 42 toont de verticale reactiekrachten in de gebruiksgrenstoestand bij de 
belastingsgevallen wind van links en wind van voren. Uit Figuur 428 blijkt dat er geen 
grote piekspanningen ten gevolge van welving optreden. 

De maximale fundamentele opwaartse kracht in de kernwanden ten gevolge van de 
windbelasting is 1,5*1754kN/m = 2631 kN/m. Als we het eigen gewicht van het gebouw 
schatten op 2,5 kN/m3 en de vloeren voorlopig over 6 meter laten overspannen, komt er 
een fundamentele normaalkracht van 0,9 * 6,0m * 182m * 2,5kN/m2 = 2400kN/m in de 
kernwanden terecht. Er zal extra massa naar de kern dienen te worden gebracht. Dit kan 
bijvoorbeeld door het onder een hoek plaatsen van een aantal kolommen zodat deze hun 
normaalkracht naar de kern overbrengen een precieze uitwerking dient te volgen in het 
definitief ontwerp. 

De maximale fundamentele opwaartse kracht in de hoekkolommen is 1,5*10643kN "" 
16000kN dit is ongeveer het gewicht over de gehele hoogte van de toren van 6 bij 6 
vierkante meter (6*6*182m*2,5kN/m3 = 16500kN) Het vloersysteem zal hierop aangepast 
dienen te worden . 

Resultanten van de momenten 

Hand berekening: 
Computerberekening: 

M x = M14m+ ......... ......... .. ... .... .. ... · ..... = -1,3*106 kNm 

B.G.1: My······· ··· ··· ··· ···· ··· ·· ········ ·· ·········· ··· ·· ·· ········ · = -1 ,3*10
6 

kNm 
B.G.2: Mx ···· ······ ··· ··· ·· ··· ············ ···· ··· ······ ···· ·· ····· ····· = 1,2*10

6 
kNm 

De resultanten van de momenten van de verschillende berekeningen komen ook hier 
goed overeen. 

Bij belastingsgeval 2: wind van voren, berekend de computer totaal wringmoment op de 
vierde verdieping van Mz;totaai=-95946kNm. 
Dit wringmoment wordt volledig opgenomen door het megaframe. De kern heeft zelfs een 
klein wringmoment in de andere richting. Dit verschijnsel is te verklaren met de geometrie 
van de zijgevel en met de belasting van de beide elementen. 
De windbelasting die tussen de 16e en de 48e verdieping op de kern aangrijpt zorgt voor 
een (relatief klein) positief wringmoment in de kern, terwijl de resultante van de 
windbelasting die op het frame aangrijpt een negatief wringmoment oplevert. Beide 
stabiliteitselementen zijn zeer torsiestijf zodat geen grote hoekverdraaiingen zullen 
optreden. 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 
Krachtswerking hybride constructie 

Figuur 43 toont het verloop van dwarskrachten en momenten in de kern over de hoogte. 
Bij de koppeling van twee volledige buigliggers is de verdeling van de dwarskrachten en 
de momenten tussen de stabiliserende elementen evenredig met de verdeling van de 
beide buigstijfheden. 
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Figuur 43a laat, vooral op de hogere 
verdiepingen, een ander verloop van 
de dwarskrachten zien. Door het 
verschil in de krachtswerking tussen 
de kern en het megaframe ontstaat 
een paralelsysteem waarin de 
krachten niet evenredig met de 
buigstijfheden (El) worden verdeeld, 
maar ook de verhouding tussen de 
afschuifstijfheden (GA), in de 
differentiaalvergelijkingen voor de 
dwarskrachten, momenten en 
vervormingen dienen te worden 
meegenomen. [11] 

De gemiddelde verhouding tussen de 
buigstijfheden van de kern en het 
frame is 25% : 75%. De verhouding 
tussen de opgenomen dwarskrachten 
is 60%:40% en de momenten 
40%:60%. 38 

Door de relatief veel grotere 
afschuifstijfheid van de kern ontstaat 
er een soort synergie tussen beide 
stabiliteitselementen waarbij elk 
element voor een deel op zijn goede 
eigenschappen wordt belast. 

Figuur 43 A,B: Dwarskrachten en momenten in 
de kern (GGT) 

Vervormingen 

Hand berekening: B.G.1: Ux;182m+ ........ .... . .. ...... .. ........... ...... ........ . .. . . .......... = 243 mm 
Computerberekening: B.G.1: Ux; 182m+ ........ ...... ............ ... .... .... .... ...... ... . ....... .... . = 209 mm 

B. G. 1: Ux;182m+ .. ........ .. .................. .. .. ........ .............. .. .... .. = 178 mm 

Het verschil in de berekende vervormingen zit hem volledig in het feit dat bij de 
handberekening de rotatie van de fundering (van 47mm) wel is meegenomen, en bij de 
computerberekening niet. De resultaten komen dus goed overeen . 

Bij de berekende dimensionering van de kolommen de toren stijf genoeg. 

1/750* 182m = 242mm z 248mm (voldoet) 

De computerberekening toont aan dat er inderdaad geen maatgevende 
hoekverdraaiingen ten gevolge van torsie optreden. (<!>z;max = -0,8mrad) 

38 Deze verhoudingen zijn berekend uit de tabellen 8.2, 8.3 en 8.4. 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 
De koppeling tussen de kern en het frame in de achtergevel 

De betonnen kern steekt tussen verdieping 16 en 48 door de achtergevel. (Zie Figuur 35.) Hierdoor 
dienen de diagonalen van het megaframe onderbroken te worden. 

Figuur 44 toont de vervormingen van de achtergevel als er geen kern zou zijn. Aangezien de 
afschuifvervormingen van dit raamwerk veel te groot zijn dienen extra voorzieningen te worden 
toegepast. Om de achtergevel te verstijven en om een goede krachtenstroom mogelijk te maken, is 
het megaframe om de 3 verdiepingen (10,5 meter) aan de betonnen kern gekoppeld. Hierna worden 
de volgende twee onderwerpen getoetst. 

1. Hoe groot zijn de inleidende krachten, en kan de kern dit aan? 

2. Hoe groot zijn de vervormingen van de kern? 

Ad 1 de inleidende krachten 
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Figuur 44 : geometrie en 
vervormingen 'open' 
achtergevel. 

Om de inleidende krachten af te schatten wordt de achtergevel als 
een 2D vakwerk geschematiseerd . Dit vakwerk wordt belast met de 
halve gemiddelde windbelasting 

½*qwind;gem=½*69kN/m=35kN/m. 

Om de 10,5 meter wordt het megaframe aan het beton bevestigd. Nu 
worden de volgende inleidende krachten berekend : 

1. De toename van de dwarskracht over 3 verdiepingen (UGT) 

Fx;:max = 1,5 * 35kN/m * 10,5m = + 551kN 

2. De maximale verticale kracht op de kern ten gevolge van de 
windbelasting op 66.5 meter+ peil (UGTJ 

Mr,ame;62m+=1,5*155m*35kN/m * ½ * 155m=6,3*105kNm 

Fz;rrame;62m+ = Mlb = 6,3*105/37meter =17027kN 

Fz;kem; 62m+ =(15m/37m)*17027kN=61 00kN 

Mr,ame:s1m+ =1,5*166m*35kN/m*½*155m= 6,8*105kNm 

Fz;rrame;s1m+ =MI b = 6,8*105 I 37 meter = 18254 kN 

Fz;kem; 51m+ = (bkem / brrame) * 17027 kN = 7400 kN 

Fz;max= Fz;kern; 51m+ Fz;kern;62m+=7400-6100kN= ± 1300kN 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 
Door de geometrie van het frame zal Fx altijd een druklast zijn. Het frame wordt altijd ter 
hoogte van een verdiepingsvloer aan de kern gekoppeld. De horizontale kracht zal 
worden opgenomen door de verdiepingsvloeren. Bij een dikke kopplaat met een breedte 
van 400 millimeter en een in het werk gestorte betonvloer met een dikte van 210 
millimeter, is de toename in de betonspanning: 

O"beton = Fx;;max / Akopplaat = 551 kN / 500mm*210mm = 5,2 N/mm2 

Deze toename van de drukspanning kan door het beton worden opgenomen. 

De verticale krachten die per bevestiging in de betonkern ingeleid worden zijn afhankelijk 
van de windrichting druk- of trekkrachten. Gecontroleerd dient te worden of er wel 
voldoende normaalkracht ten gevolge van het eigen gewicht in de betonwanden 
aanwezig is dat er geen trekspanningen optreden. De verticale krachten worden in het 
beton ingeleid door stalen liggers in te storten waarop over een aantal meters 
wapeningstaven zijn gelast. 

Worden er aan twee zijden wapeningsstaven gelast 016 h.o.h. 300mm (1340mm2/m) 
over een lengte van 4 meter, dan wordt de volgende verticale kracht berekend: 

F2 = 4m * 1340mm * 435Nlmm2/v3 = 1350kN 

Dit is groter dan de verticale kracht die het frame op de kern afdraagt. 

Vanwege de kromming van de achtergevel kunnen in de y-richting ook nog aanzienlijke 
krachten worden ingeleid. De 3-dimensionale computerberekening wijst echter uit dat 
deze krachten niet maatgevend zijn (± 350kN). De krachten in de y-richting worden door 
aan het koppelstuk gelaste ankers in het beton geleid. 

HEA metaan 

Buis-opbuis 
verbinding 

K 

Figuur 45 : principedetail koppel ing 

Buis-opbuis 
verbind in 

Aansluitin vloerbalk 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 
Ad 2: stijfheid kern 

Als de kern niet voldoende stijf is zal er geen rendement uit de koppeling worden 
gehaald, en zullen de vervormingen hetzelfde blijven als getekend in Figuur 44. 
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Figuur 46 : voorstel indeling kern . 
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Figuur 47 : vervormingen 'gesloten' 
achtergevel 

Figuur 46 toont de indeling van de kern op 
verdieping 16. De (rode) pijlen geven aan waar 
de koppelingen tussen op de kern aan zullen 
grijpen. De kern is zo ingedeeld, dat bij iedere 
koppeling een verdiepingsvloer achter de 
betonwand zit. De dwarskrachten worden door 
de wanden en vloeren 1,2 en 3 geleid. 

In paragraaf 7 .3.1 zijn de volgende stijfheden 
voor de kern berekend: 

Ely;kem = 15000Nlmm2*675m4 

Glt;kern = 6250Nlmm2*1033m4 

Door het inklemmen van de kern in de 
fundering wordt welving aan een zijde 
verhinderd. Dit vergroot de rotatiestijfheid van 
de kern waardoor de hoekverdraaiingen kleiner 
worden. Voor de berekeningen van de 
vervormingen verwaarlozen we dit effect 
echter. Wel dient rekening te worden 
gehouden met de extra spanningen in de 
hoeken van de kern die veroorzaakt worden 
door het bimoment. 

Stel dat over de hele hoogte die de kern uit de 
gevel steekt de kern door het frame op wringen 
wordt belast met een excentriciteit van 7 ,5 
meter. En dat de kern voor de rest niet 
verbonden is met de verdiepingsvloeren en het 
megaframe39 

M1 = 35kN/m * 7,5m * 112m = 29400kNm 

De maximale hoekverdraaiing wordt nu 
benaderd: M1 * 100ml Gl1 = 0,54 mrad. Gezien 
de zeer conservatieve benadering is dit 
verwaarloosbaar klein . 

De kern zal als stijve doos de dwarskrachten 
overbrengen en de krachtenstroom in de 
achtergevel is gewaarborgd. De toren zal gaan 
vervormen als weergegeven in Figuur 4 7. 

39 In werkelijkheid is dit wel het geval waardoor deze benadering zeer conservatief is. 
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Alternatief 3:' samen staan we sterk' TU/e 

7.4 Vloersysteem 

In paragraaf 3 .. 5 van de bijlage zijn voor dit alternatief 4 vloersystemen met elkaar 
vergeleken. Hierbij zijn de voor- en nadelen van een kanaalplaatvloer, een lnfra+ vloer, 
een bollenplaatvloer en een staalplaatbetonvloer tegen elkaar afgewogen . 

De verschillende vloersystemen ontlopen elkaar bij beide beoordelingen niet veel. De de 
bollenplaatvloer komt bij beide beschouwde beoordelingsmodellen als minste goed uit de 
bus. De kanaalplaatvloer, de lnfra+ vloer en de staalplaatbetonvloer boeken een vrijwel 
identiek resultaat. 

Hier wordt gekozen voor de kanaalplaatvloer om de volgende (extra) redenen . 

1. Bij dit stabiliteitssysteem heeft een hoog eigen gewicht van het vloersysteem ook 
grote voordelen voor de stijfheid van de constructie. Een groot eigen gewicht 
betekent namelijk een grote drukkracht in de kern en het megaframe. (Dit voordeel is 
niet in de beoordeling meegenomen.) 

2. De voordelen van de droge montagewijze en de grote demontabiliteit van de lnfra+ 
vloer vervallen hier voor een deel omdat in de toren toch al een nat bouwproces 
plaatsvindt bij het storten van de kern. 

3. In Nederland is zeer veel ervaring aanwezig in het bouwen met kanaalplaatvloeren. 
4. De kanaalplaatvloer is voor woningbouw kwalitatief een iets betere vloer is dan de 

lnfra+vloer en de staalplaatbetonvloer 
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Directe bouwkosten van de hoofddraagconstructies TU/e 

8 Directe bouwkosten van de hoofddraagconstructies 

Een van de criteria waar de drie hoofddraagconstructies op beoordeeld zullen worden zijn de directe 
bouwkosten. Om hierover gefundeerde uitspraken te kunnen doen wordt in dit hoofdstuk voor ieder 
alternatief een kostenanalyse uitgevoerd. In de volgende paragrafen zullen drie elementenbegrotingen 
worden weergegeven .40 Hierbij zullen per element van de betreffende hoofddraagconstructie de 
hoeveelheden worden vermenigvuldigd met de kosten van het element. De bepaling van de 
hoeveelheden en de schatting van de kosten van ieder element staan beschreven in hoofdstuk 4 van 
de bijlage. Hierbij wordt expliciet de nadruk gelegd op het feit dat het hier om een kostenvergelijking 
van de directe bouwkosten van de verschillende alternatieven gaat. De getallen zullen dan ook slechts 
indicatief zijn met een nauwkeurigheid van ongeveer 15%. 

Voor het bepalen van een juist kostenniveau zijn verschillende bronnen geraadpleegd . 

1. Een elementgroepbegroting voor poort Almere door PKB Rotterdam waarvan de 
belangrijkste uitkomsten zijn opgenomen in de bijlage. 

2. Voor de directe bouwkosten van de verschillende vloersystemen zijn de 
desbetreffende leveranciers geraadpleegd. 

3. Er zijn verschillende begrotingen voor vergelijkbare bouwwerken in de 
aanbestedingsfase geraadpleegd. Omdat de betrokken aannemers het zeer op prijs 
stellen dat hun prijsvormingsproces niet openbaar gemaakt wordt zullen directe 
bronverwijzingen hier achterwege worden gelaten. 

40 volgens ir. E.R.Poortman, Dictaat Bouweconomie deel Il (7T240), Eindhoven 1993 [13) 
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Directe bouwkosten van de hoofddraagconstructies TU/e 

8.1.1 Aanvullende uitgangspunten bij het bepalen van de directe bouwkosten van de 
alternatieve hoofddraagconstructies 

In deze paragraaf worden puntsgewijs de uitgangspunten opgesteld aan de hand 
waarvan de directe bouwkosten voor de verschillende hoofddraagconstructies zullen 
worden bepaald. 

■ De drie varianten worden op hetzelfde afwerkingsniveau met elkaar vergeleken . Zo 
dienen alle alternatieven aan de gestelde eisen met betrekking tot sterkte, stijfheid, 
geluidsabsorptie, brandwerendheid en installaties te voldoen. 

■ De kosten van iedere eenheid worden bepaald door sommatie van de aanschafprijs, 
de arbeidskosten en de kosten van eventuele onderaannemers voor elk 
hoofdbestanddeel van een element. Voor een uitwerking van de eenheidsprijzen 
wordt verwezen naar de bijlage. 

■ De engineerings- en de onvoorziene kosten van de hoofddraagconstructie worden 
voor elk alternatief gelijk gesteld op respectievelijk 10% en 20% van de directe 
bouwkosten van de hoofddraagconstructie. Omdat zij voor ieder alternatief een gelijk 
percentage hebben worden zij verder buiten beschouwing gelaten. 

■ De kosten van de bodemvoorzieningen, het grondwerk, het uitzetten en de 
maatvoering worden voor elk alternatief gelijk gesteld op een kostenniveau zoals 
bepaald in de elementgroepbegroting voor poort Almere van PKB d.d. 06-11-2000. 

• De directe bouwkosten van de basis en de top worden voor ieder alternatief gelijk 
gesteld en geschat op respectievelijk fl. 4.200.000 voor de basis en fl . 2.100.000 voor 
de top . Voor de raming van de kosten van de basis wordt verwezen naar de bijlage. 
De kosten van de top is een voorlopig begroot bedrag en kan nog ter discussie 
gesteld worden in een latere fase van het ontwerpproces. 
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Directe bouwkosten van de hoofddraagconstructies TU/e 

8.1.2 Alternatief 1: 'Betonwanden door de toren heen' 

Vloeren tunnelbekistingssysteem 

Bekistingsplaatvloer 16000 m2 tl. 190 

Dekvloer 55000 m2 tl.30 

fl. 9.175.000 

Stabiliteitswanden 26000 m2 fl. 190 tl . 4.940.000 

Wanden met sparingen 13000 m2 tl. 155 tl . 2.015.000 

tl. 6.955.000 

Gevelkolommen (vierkant 300mm) 304 pst tl. 700 tl. 212.800 

Kolommen (vierkant 700mm) 32 pst tl. 2.200 tl. 70.400 

tl. 283.200 

Geïntegreerde THQ liggers 256 m fl. 730 tl. 186.880 

tl. 186.880 

Tabel 9: elementenbegroting alternatief 1 

De directe bouwkosten per m2 van de hoofddraagconstructie zijn voor alternatief 1 indicatief:41 

(fl.28.679.080-1 .857.000)/ 67.000m2 == ...... ..... ... .. ... .. ...... .. .. .. .. .... .......... fl 400,-/m2 

41 Hierbij worden de totale kosten van de hoofddraagconstructie vermindert met kosten van de extra bouwkundige 
voorzieningen en gedeeld door het totaal aantal vierkante meters in de toren . 
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Directe bouwkosten van de hoofddraagconstructies TU/e 

8.1.3 Alternatief 2: 'Een stalen netkous' 

Zwevende topvloer (d=70mm) 55000 m2 fl . 80 

fl. 14.025.000 

Gevelkolommen (rond 350mm) 2700 pst fl. 2.400 fl. 6.480.000 

Kolommen (vierkant 400mm) 180 pst fl . 1.300 fl . 234.900 

Kolommen (vierkant 700mm) 700 pst fl . 2.200 fl. 1.540.000 

fl. 8.254.000 

Vloerbalken (HEA360) 6900 m fl . 400 fl. 2.760.000 

Randbalken (UNP300) 6400 m fl . 170 fl. 1.088.000 

fl. 3.848.000 

De directe bouwkosten kosten per m2 van de hoofddraagconstructie zijn voor alternatief 2 indicatief: 42 

(fl.42.625.000-6.900.000) / 67.000m2 = ........ .... ........... .. ........... .... ...... fl. 535,- / m2 

42 Hierbij worden de totale kosten van de hoofddraagconstructie vermindert met kosten van de extra bouwkundige 
voorzieningen en gedeeld door het totaal aantal vierkante meters in de toren. 
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Directe bouwkosten van de hoofddraagconstructies TU/e 

8.1.4 Alternatief 3: 'samen staan we sterk' 

Leidingvloer (d=300mm) 

Druklaag (d=70mm) 55000 m2 tl. 50 

tl. 10.450.000 

Betonwanden (d=400mm, glijbekisting) 10000 m2 tl. 255 tl. 2.550.000 

tl. 2.550.000 

Kolommen (vierkant 300mm) 304 pst tl. 700 tl. 212.800 

Kolommen (vierkant 400mm) 404 pst tl. 1.300 tl. 525.200 

Kolommen (vierkant 700mm) 411 pst tl . 2.200 tl. 904.200 

tl . 1.642.200 

Vloerbalken (THQ) 4320 m tl. 730 tl . 3.153.600 

Randbalken (HE300A) 6400 m tl. 325 tl. 2.080.000 

tl. 5.233.600 

Hoekkolommen megaframe (rond 1040mm) 700 m tl . 2.050 tl. 1.435.000 

Stabiliteitsverbanden megaframe (rond 500) 2000 m tl. 1.265 tl. 2.530.000 

tl. 3.965.000 

Tabel 11 : elementenbegroting alternatief 3 

De directe bouwkosten kosten per m2 van de hoofddraagconstructie zijn voor alternatief 3 indicatief:43 

(fl.38.702 .800-4.640.000) / 67.000m2 = ....... .. .. ... ... .. .... ..... .. ..... ........ ... fl . 510,- / m2 

43 Hierbij worden de totale kosten van de hoofddraagconstructie vermindert met kosten van de extra bouwkundige 
voorzieningen en gedeeld door het totaal aantal vierkante meters in de toren. 
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8.1.5 conclusies directe bouwkosten 

1. De directe bouwkosten van de hoofddraagconstructie van alternatief 1 zijn verreweg 
het minst. Dit is enerzijds toe te schrijven aan de integratie tussen het 
stabiliteitssysteem en de woningscheidende wanden, anderzijds aan de 
kostenbesparing op het vloersysteem voortvloeiende uit de mogelijkheid tot tunnelen . 
De directe bouwkosten van alternatieven 1, 2 en 3 verhouden zich als respectievelijk 
100%: 150%: 135%. 

2. Van de drie vloersystemen toegepast in de verschillende alternatieven heeft de lnfra+ 
vloer de hoogste directe bouwkosten. Niet alleen is de prijs per m2 van deze vloer het 
hoogst, ook de grote constructiehoogte leidt tot een groot percentage 'nutteloos' 
geveloppervlak wat de kosten nog extra laat stijgen. De voordelen van bijvoorbeeld 
een snellere uitvoering ten opzichte van de appartementenvloer zijn echter niet in 
deze vergelijking meegenomen. 

3. Ondanks dat het hier slechts gaat om indicatieve kosten kan toch geconcludeerd 
worden dat het kostenniveau van de hoofddraagconstructie van alternatief 1 zeer 
laag ligt. FI. 400,-/m2 is niet veel geld voor een hoofddraagconstructie van een 
hoogbouwproject. Het kostenniveau van de andere twee alternatieven is naar 
verwachting . 

9 Multi-criteria analyse 

In dit hoofdstuk zullen de drie ontwerpalternatieven voor de hoofddraagconstructie met elkaar worden 
vergeleken. Na het opstellen van de relevante beoordelingscriteria zal middels een gewogen multi
criteria analyse het beste alternatief worden bepaald. 
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Multi-criteria analyse TU/e 

9.1.1 Beoordelingscriteria 

Bij het opstellen van de beoordelingscriteria wordt een onderscheid gemaakt in criteria die de kwal iteit 
van de toren bepalen, en criteria die invloed hebben op de kosten van het project. De toren met de 
beste prijs/kwaliteit verhouding zal uiteindelijk als de meest optimale ontwerpvariant worden 
beschouwd. 

1. Directe bouwkosten hoofddraagconstructie 

De directe bouwkosten van de hoofddraagconstructie vormen ongeveer 30% van de 
totale directe bouwkosten. Een goedkope constructie leidt dan ook snel tot een lage 
prijs per vierkante meter vloeroppervlak. 

2. Bouwsnelheid 

Een wolkenkrabber kan pas in gebruik worden genomen als hij helemaal af is. In de 
realisatiefase komt het dus voor dat een groot aantal verdiepingen al gereed zijn terwijl 
ze nog niet verhuurd kunnen worden. Dit betekent enorme renteverliezen op het 
geïnvesteerde kapitaal zonder dat daar huurpenningen tegenover staan. Een snelle 
uitvoering is dan ook zeer gewenst 

3. Risico met betrekking tot fouten 

Voor een goede realisatie van een hoofddraagconstructie zijn zowel ervaring met het 
betrokken bouwsysteem als de moeilijkheidsgraad van de uitvoering erg belangrijk. 
Weinig ervaring en een moeilijke constructie vergroten de kans op ontwerp- en 
uitvoeringsfouten. Deze fouten kunnen leiden tot grote schadeposten. Het is dan ook 
zaak om de kans op deze fouten tot een minimum te beperken. 

4. Risico met betrekking tot vorst en windverlet 

Het ene bouwsysteem is gevoeliger voor de verschillende weersomstandigheden dan 
het andere. Veel vorst en windverlet betekenen grote vertragingen in de uitvoering en 
moeilijkheden in de planning en brengen dan ook hoge kosten met zich mee. 

5. Architectonisch beeld 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 is de wens van de opdrachtgever dat er een markant 
woongebouw ontstaat dat van grote afstand zichtbaar is . De ene hoofddraagconstructie 
past beter bij dit concept dan het andere. 

6. Flexibiliteit van de plattegrond 

De gemiddelde levensspan van een dergelijke toren is in de praktijk veel langer dan 50 
jaar. De kans dat er gedurende de levenscyclus van de toren ingrijpende aanpassingen 
plaatsvinden is niet te verwaarlozen. Bij de ene hoofddraagconstructie zijn deze 
veranderingen makkelijker te realiseren dan bij de andere. 

7. Stijfheid van de toren 

Vooral in gebouwen waarin niet alleen gewerkt wordt, maar ook geslapen draagt de 
stijfheid van de hoofddraagconstructie bij aan het behaaglijkheidsgevoel van de 
huurder.44 Des te stijver de toren zich gedraagt, des te behaaglijker de gebruiker zich 
zal voelen . 

Tabel 12: beoordelingscriteria 

44 American society of civil engeneers, Tall building systems and concepts [15] 
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Multi-criteria analyse TU/e 

9.1.2 Alternatief 1: 'Betonwanden door de toren heen' 

1. Directe bouwkosten hoofddraagconstructie ++ 

De directe bouwkosten zijn geraamd op fl . 28.679.080 (Zie paragraaf 10.2.) 

2. Snelheid van de uitvoering + 

Het tunnelbekistingssysteem is een zeer snelle wijze van uitvoeren van de 
hoofddraagconstructie. De kraanbelasting die nodig is voor het uitvoeren van de vloeren 
en wanden is zeer gering waardoor de kranen makkelijk kunnen worden ingezet voor de 
afbouw. Omdat de uitvoering in de ruwbouw een nat proces is met nadelen zoals 
bijvoorbeeld de vervuiling door het lekwater kan de afbouw niet direct volgen op de 
ruwbouw. Hier gaat enige bouwtijd verloren. 

3. Risico met betrekking tot fouten + 

De Nederlandse aannemers zijn zeer ervaren met het uitvoeren van 
tunnelbouwprojecten. Op deze schaal en bij deze hoogte zullen echter toch onvoorziene 
problemen in de uitvoering en de maatvoering kunnen optreden. Hier is dan ook extra 
onderzoek gewenst. 

4. Risico met betrekking tot vorst en windverlet + 

Vanwege het relatief grote gewicht van de tunnelkisten, en omdat de tunnels gemakkelijk 
verwarmd kunnen worden zijn de risico's met betrekking tot vorst en windverlet gering. 

5. Architectonisch beeld 0 

Omdat deze hoofddraagconstructie zich op de gevelkolommen na niet manifesteert in de 
gevel, draagt ze ook niets bij aan het architectonisch beeld. 

6. Flexibiliteit van de plattegrond 

Omdat de hele hoofddraagconstructie in het werk wordt gestort ontstaat een grote, starre 
betonnen monoliet. 

7. Stijfheid van de toren + 

De maximale horizontale vervormingen zijn 148 millimeter. Bij het toepassen van de 
betonwand op stramien 5 zullen deze vervormingen nog kleiner worden. Ook de kans op 
trillingshinder is door de relatief zeer stijve betonconstructie zeer gering. 

Tabel 13: beoordelingscriteria alternatief 1 
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9.1.3 Alternatief 2: 'Een stalen netkous' 

1. Directe bouwkosten hoofddraagconstructie 

De directe bouwkosten zijn geraamd op fl . 42.625.000 (Zie paragraaf 10.3.) 

2. Snelheid van de uitvoering ++ 

Omdat de gehele constructie geprefabriceerd en in het werk gemonteerd kan worden zal 
een zeer hoge bouwsnelheid kunnen worden gerealiseerd . Hierbij dient wel voldoende 
kraancapaciteit ingezet te worden, en zullen leveringen van derden op tijd moeten zijn. 
Door het uitblijven van een nat bouwproces kan de afbouw direct op de ruwbouw volgen. 

3. Risico met betrekking tot fouten 0 

Door het toepassen van CAD technieken in de staalbouw kunnen de meest ingewikkelde 
staalelementen worden geprefabriceerd. De ervaring met projecten van deze schaal is in 
Nederland echter nog gering, en staalconstructies vergen een veel grotere 
maatnauwkeurigheid dan betonconstructies. Hierdoor is de kans op maatvoeringsfouten 
dan ook groter. 

4. Risico met betrekking tot vorst en windverlet 

Zowel de Intra+ elementen als de gevelelementen dienen omhoog gehesen te worden. 
Omdat hijsen alleen binnen bepaalde windsnelheden kan plaatsvinden is de kans op 
windverletten aanzienlijk. Het monteren van de staalconstructie kan bij elke temperatuur 
plaatsvinden waardoor het risico van vorstverlet klein is. 

5. Architectonisch beeld + 

De vakwerkkous manifesteert zich duidelijk in de gevel en versterkt de vorm van de toren. 
Mede door niet alledaagse constructiewijze worden de vorm en de aanwezigheid van de 
toren in de omgeving geaccentueerd. 

6. Flexibiliteit van de plattegrond ++ 

De toren wordt door middel van droge verbindingen in elkaar gezet. Ook bevinden alle 
stabiliserende elementen zich in de gevelvlakken. Er kunnen zelfs enkele 
verdiepingsvloeren uit de toren worden weggelaten zonder dat de toren aan stijfheid 
inboet. Zowel de flexibiliteit als de demontabiliteit zijn dan ook zeer groot. 

7. Stijfheid van de toren 

De maximale horizontale vervormingen zijn 248 millimeter. Van de drie alternatieven is 
deze het meest gevoelig voor trillingen. 

Tabel 14: beoordelingscriteria alternatief 2 
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9.1.4 Alternatief 3: 'Samen staan we sterk' 

1. Directe bouwkosten hoofddraagconstructie 

De directe bouwkosten zijn geraamd op fl. 38.702.800 (Zie paragraaf 10.4.) 

2. Snelheid van de uitvoering 0 

Alternatief 3 heeft twee verschillende stabiliserende elementen die ieder ook een andere 
manier van uitvoeren hebben. Het megaframe wordt als staalconstructie uitgevoerd terwijl 
de kern in het werk dient te worden gestort. In vergelijking met de andere twee 
alternatieven zal de bouwsnelheid van deze variant dan ook achterblijven. 

3. Risico met betrekking tot fouten 

Het risico van fouten is bij dit alternatief het grootst. Ten eerste hebben beide 
draagsystemen andere maatvoeringstolleranties. Verder is er nog zeer weinig ervaring 
met verschillende draagsystemen in één gebouw. Tenslotte is de detaillering van de 
koppeling tussen het megaframe en de kern zeer ingewikkeld. (Zie paragraaf 8.3.3.) 

4. Risico met betrekking tot vorst en windverlet 

Het risico van vorst en windverletten is aanzienlijk. Zowel de elementen van het 
megaframe, als de appartementenvloer dienen omhoog te worden gehesen. De kern 
wordt uitgevoerd met behulp van glijkisten. Bij lage temperaturen verhardt het beton 
minder snel waardoor er ook minder snel of zelfs niet gegleden kan worden. 

5. Architectonisch beeld + 

De constructieve elementen zijn geheel aan het architectonisch beeld aangepast. De 
beoogde 'mast' die door het vlak van de achtergevel heen steekt is de kern, en de 
hoekkolommen accentueren de kromming van de gevel. 

6. Flexibiliteit van de plattegrond + 

Op de kern na is de volledige plattegrond vrij indeelbaar. Ook de demontabiliteit is redelijk 
omdat de toren voor een groot deel 'droog' gemonteerd wordt. 

7. Stijfheid van de toren 0 

De maximale horizontale vervormingen zijn 240 millimeter. Door de kern is deze toren 
minder gevoelig voor trillingen dan alternatief 2 

Tabel 15: beoordelingscriteria alternatief 3 
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9.1.5 Conclusies multi-criteria analyse 

In deze paragraaf worden de drie alternatieven op de hiervoor beschreven criteria beoordeeld en 
vergeleken . Op ieder criterium kan een score van 1 tot 5 behaald worden . Hierbij staat - voor 1 en++ 
voor 5. Omdat niet ieder criterium even belangrijk is voor de realisatie van het project zullen 
verschillende weegfactoren worden toegekend. Om de gevoeligheid van de analyse te toetsen zullen 
twee modellen van weegfactoren worden toegepast. In model A zal het gewicht van de beoordeling 
voor 80% op de kosten van het project komen te liggen, terwijl in model B 60% van alle 
wegingsfactoren naar de kosten gaan . 

Voor de directe bouwkosten is de score bepaald door het goedkoopste alternatief op 5 te stellen en de 
duurste op 1 . Voor het bepalen van de waarde van het tussenliggende alternatief is lineair 
geïnterpoleerd. De scores van de andere criteria zijn kwalitatief bepaald uit de beschrijvingen van de 
alternatieven in de voorgaande drie paragrafen. 

1 . Directe bouwkosten hoofddraagconstructie 30 20 5 1 2 

2. Snelheid van de uitvoering 30 20 4 5 3 

3. Risico met betrekking tot fouten 10 10 4 3 2 

4. Risico met betrekking tot vorst en wind 10 10 4 2 2 

Subtotaal 80 60 

5. Architectonisch beeld 5 10 2 4 4 

6. Flexibiliteit van de plattegrond 10 20 1 5 4 

7. Stijfheid van de toren 5 10 4 2 3 

Subtotaal 20 40 

Totaal 100 100 

Tabel 16: model en scores multi-criteria analyse 
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1 . Directe bouwkosten hoofddraagconstructie 30 1,5 0,3 0,6 

2. Snelheid van de uitvoering 30 1,2 1,5 0,9 

3. Risico met betrekking tot fouten 10 0,4 0,3 0,2 

4. Risico met betrekking tot vorst en wind 10 0,4 0,2 0,2 

2,3 1,9 

5. Architectonisch beeld 5 0,1 0,2 0,15 

6. Flexibiliteit van de plattegrond 10 0,1 0,5 0,4 

7. Stijfheid van de toren 5 0,2 0,1 0, 15 

subtotaal 20 0,4 0,8 0,7 

totaal 100 3,1 2,6 

Tabel 17: beoordeling model A 

1 . Directe bouwkosten hoofddraagconstructie 20 1,0 0,2 0,4 

2. Snelheid van de uitvoering 20 0,8 1,0 0,6 

3. Risico met betrekking tot fouten 10 0,4 0,3 0,2 

4. Risico met betrekking tot vorst en wind 10 0,4 0,2 0,2 

1,7 1,4 

5. Architectonisch beeld 10 0,2 0,4 0,3 

6. Flexibiliteit van de plattegrond 20 0,2 1,0 0,8 

7. Stijfheid van de toren 10 0,4 0,2 0,3 

subtotaal 40 0,8 1,6 1,4 

totaal 100 3,3 2,8 

Tabel 18: beoordeling model B 

Zowel uit beoordel ingsmodel A als model B komt alternatief 1 als beste naar voren. De combinatie van 
de zeer lage bouwkosten met de betrekkelijke snelle uitvoering zonder veel risico's van alternatief 1 
wegen bij beide modellen op tegen de geringe flexibiliteit. 

Noot 

De snelheid van de uitvoering van de verschillende hoofddraagconstructies is nog niet 
volledig onderzocht. De waarden die zijn gegeven zijn dan ook vrij subjectief en staan 
open voor discussie. Het twistpunt zal vooral kunnen gaan over het feit of het tunnelen bij 
alternatief 1 nu sneller of minder snel is dan het monteren bij alternatief 2. Aangezien 
alternatief 1 dan alleen maar sterker uit de bus zal komen heeft het geen invloed op de 
beslissing voor het beste draagsysteem van deze toren. 
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DEEL4 

TECHNISCHE UITWERKING 

Om het technische inzicht in hoofddraagconstructies van dergelijke hoogbouwprojecten 
te vergroten, en om aan te tonen dat de constructie inderdaad te verwezenlijken is 
binnen het gestelde budget wordt in dit deel een van de alternatieven verder uitgewerkt. 

Uit de variantenstudie van deel 3 is de hoofddraagconstructie uitgevoerd in beton dat 
wordt gestort in een tunnelbekistingssysteem als beste uit de bus gekomen. Hierbij 
waren het vooral de zeer lage directe bouwkosten van de betonnen variant die deze 
uitkomst zo deden bepalen. Anders dan in de praktijk wordt tijdens dit afstuderen de 
innovatieve en architectonische meerwaarde van een alternatief verkozen boven het 
economische potentiaal. 

De hoofddraagconstructie met de stalen gevelbuisconstructie als beschreven in 
hoofdstuk 6 is nog niet vaak vertoond. Zij bezit een esthetische verschijningsvorm die 
goed past bij het architectonische concept van de architect. Door het ontbreken van 
dragende scheidingswanden is zij ook qua flexibiliteit het meest optimale alternatief. Er 
is dan ook gekozen om dit alternatief hier verder uit te werken. 

Om een beter beeld te krijgen van het krachtenspel in de gevelbuisconstructie wordt in 
hoofdstuk 1 O een stabiliteits- en een gewichtsberekening gemaakt. Vervolgens zal in 
hoofdstuk 11 het ontwerp worden uitgewerkt. Hierbij zal het zwaartepunt komen te 
liggen op de detaillering van de hoofddraagconstructie in het middendeel van de toren. 
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10 Stabiliteits- en gewichtsberekening. 

Ten behoeve van het dimensioneren en detailleren van de stalen gevelbuisconstructie als beschreven 
in hoofdstuk 6 is een stabiliteits- en een gewichtsberekening gemaakt. In dit hoofdstuk worden de 
uitgangspunten en de belangrijkste berekeningsresultaten van deze berekeningen weergegeven . Voor 
de volledige berekeningen wordt verwezen naar de hoofdstukken 5 en 6 in de bijlage. 

10.1 Stabiliteitsberekening 

In navolging van de stabiliteitsberekening als beschreven in hoofdstuk 6 is een nieuwe berekening 
gemaakt. Na het optimaliseren van de geometrie, is de constructie doorgerekend op wind uit alle 
maatgevende richtingen. (Zie Figuur 49) Hierbij zijn ook de verticale belastingen uit de gevel, de 
vloeren en het eigen gewicht van de netkous zelf in de berekening meegenomen. 

Geometrie 

Bij onderzoek naar het optimaal aantal kolommen in de netkous is besloten het aantal kolommen per 
verdieping terug te brengen van 14 naar 12. De motivatie voor het aanpassen van de geometrie van 
de gevelbuis is drieledig. Ten eerste wordt het aantal (dure) knopen in de constructie alsmede het 
aantal kolommen met ongeveer 15% vermindert. De knopen zijn een relatief dure constructieve 
elementen en door het verminderen van het aantal omhoog te hijsen kolommen, wordt de 
kraanbelasting gereduceerd. Uit het onderzoek is verder gebleken dat bij 12 gevelkolommen ongeveer 
5% bezuinigd wordt op het totaal aantal kilo's staal. Tenslotte levert toepassing van 12 kolommen een 
rustiger gevelbeeld op. (Zie Figuur 48.) 

/\ 
1 1 
1 1 

v Achtergevel Zijgevel 

Figuur 48 geoptimaliseerde geometrie netkous 
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Belastingen 

Figuur 49 toont de drie maatgevende belastingsgevallen. Bij ieder belastingsgeval worden 5 
belastingscombinaties berekend zoals is weergegeven in Tabel 19. 

BG 1 BG 2 

y 

Figuur 49 : windrichtingen bij belastingsgevallen 

:t .. 

BG 1: wind van achteren 

BG 2: wind van voren 

BG 3: wind van rechts 

-
Belastingscombinaties 

Incidenteel Fundamenteel Fundamenteel Fundamenteel 
1 2 3 

Winddruk 1 1,5 0 1,5 

Windzuiging 1 1,5 0 1,5 

Windwrijving 1 1,5 0 1,5 

Gewicht netkous 1 0,9 1,35 1,2 

Gewicht vloeren 1 0,9 1,35 1,2 

V.B. vloeren mom 1 0 0 1,5 

Gewicht gevel 1 0,9 1,35 1,2 

bepalen bepalen bepalen 

.. 

bijzonder 

0,2 

0,2 

0,2 

1 

1 

1 

1 

bepalen 
berekenen Functie vervorming 

maatgevende maatgevende maatgevende belastingen 
krachten krachten krachten bij brand 

Tabel 19: belastingscombinaties t.b.v. de stabiliteitsberekening (volgens NEN 6702) 
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Horizontale belastingen 

De representatieve waarden van de windbelastingen zijn berekend in hoofdstuk 1 van de 
bijlage. 

Verticale belastingen 

Op de netkous grijpen de volgende verticale belastingen aan (zie ook paragraaf 10.2):45 

P.B. Gevel : ............. .. ....... .... .. ... ........ .. .... ... .. ....................... ......... .. .. .. ... = 1,5 kN/m2 

Vloer: .... .... ... .... .. ... ..... ..... .... ...... ...... ...... ............ .. ... ... ... .............. .. . = 4,8 kN/m2 

V.B. Personen e.d. vloer: (4,1 = 0,5) .... ......... .. ....... .. ..... ... ... .. .. ... ... ... .. .... = 4,0 kN/m2 

Op de netkous randbalken rust een gemiddeld vloerveld van ½ * ½ * 7,2m = 2 meter. De 
totale omtrek van de netkous op allen verdiepingen is ongeveer 6000 meter. Hieruit 
worden de totale verticale belastingen afgeschat: 

Vloer: (6000m*¼* 7,2m*(4,8kN/m2+2,0 kN/m2
) .. . .. .... .. ...... .. ... ...... . .. ... = 73.440 kN 

Gevel : 4 *168m*36m * 1,5 kN/m2 
. .. .... ...... .... ........... .... . .. . .. .. ....... .... .... .. = 36.288 kN 

Kolommen netkous: 
Staal : 9700m * (0,2032 -0, 1832 *re* 78,5 kN/m3

) = 18.500 kN 
Beton: 9700m * 0, 1832 * 24,5kN/m3 

.... ............. . = 25.000 kN 

De verticale belastingen uit de qevel en de vloeren worden als lijnlasten op de 
randbalken in het model geplaatst. 6 De verticale belastingen uit de kolommen van de 
netkous worden als puntlasten op de knopen gezet. 

Zowel de belastingen uit, als het grote van het vloerveld dat haar belastingen op de 
netkous afdraagt zijn ruim gekozen zodat deze berekening een veilige benadering is van 
de werkelijkheid. 

45 Bij het berekenen van de veranderlijke belastingen uit de vloeren over de vele verdiepingen dient 
1 * extreem+ (n-1) * momentaan. Dit wordt berekend als n * momentaan. 

46 De stabiliteitsberekening dient om de stijfheid van de netkous te bepalen en de maatgevende normaalkrachten in haar 
elementen. Uit de berekening van dit model kunnen geen gegevens gehaald worden over de maatgevende dwarskrachten en 
momenten in de randbalken en de kolommen. 
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Handmatige controle van het evenwicht van het totaal 

Om de computerberekening te kunnen controleren worden hier de reactiekrachten in de 
gebruiksgrenstoestand voor belastinggeval 1 benaderd. 

Dx;14m+ = h * Pgem = 168m * 69kN/m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ""12000 kN 

Rz;14m+ = vloeren + gevel + kolommen = 73440+36288+ 43500kN . "" 150000 kN 

Het moment op de vierde verdieping My wordt veroorzaak door de windbelasting 
enerzijds, en door de excentriciteit van de verticale belasting ten opzichte van het 
zwaartepunt van de plattegrond op de 4e verdieping anderzijds. 

My;14m+; wind=½* 168m * 12000kN .. .. ..... ... ..... ......... ..... ... ... ... .. ... ... = 1,0 * 106 kNm 

Het moment ten gevolge van de excentriciteit kan worden bepaald, door de massa die 
rust op de gevelbuisconstructie te vermenigvuldigen met de excentriciteit van de 
gevelbuis ten opzichte het zwaartepunt van de 4e verdieping. Deze excentriciteit is 6,6m 
(zie Figuur 50) 

My:14m+; eigen gew = 6,6m * 150000kN ..... .... .... ... .... ...... .... ... ..... .. ... .... = 1,0 * 106 kNm 

De hierboven berekende waarden komen overeen met de resultanten die de computer 
heeft berekend. (Zie Tabel 20) 
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Figuur 50 : excentriciteit verticale belasting 

Reactiekrachten 

Tabel 20: resultanten in kN en kNm van de computerberekening 

0 
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Krachtswerking in de netkous 

De belastingen die op de netkous aangrijpen worden voornamelijk door normaalkrachten 
in de kolommen naar de fundering afgevoerd. Op de knooppunten van de kolommen 
zullen deze krachten elkaar kruisen. Door kleine hoekverdraaiingen van de doorgaande 
kolommen in de knoop en door imperfecties in de constructie zullen spatkrachten 
optreden (tot 1 000kN). (Zie Figuur 51; knoop 1.) De spatkrachten in het vlak van 
kolommen zullen door de randbalken worden opgenomen en over de netkous worden 
herverdeeld. De spatkrachten uit het vlak van de kolommen zullen door schijfwerking in 
de vloer worden opgenomen (Voor schijfwerking vloer; zie paragraaf 11.2). 

In de hoeken van de netkous zal de hoekverdraaiing die de kracht moet maken om in de 
kolom (in het andere vlak) door te lopen een stuk groter zijn. (Zie Figuur 51; knoop 2.) 
Hierdoor zullen de randbalken ook grotere spatkrachten dienen op te nemen en te 
herverdelen (tot 4000kN). Speciale aandacht is dan ook vereist bij het detailleren van de 
aansluiting van de randbalk op de knoop in de hoeken. (Zie detail 04.) 

Figuur 51 : krachtswerking in netkous 

De kromming van de toren heeft twee grote gevolgen voor de krachtswerking in de 
netkous. Ten eerste zijn de hoeken tussen de kolommen en de normaal in de zijgevel 
niet allemaal gelijk. Hierdoor zal de ene kolom meer horizontale belastingen naar zich 
toetrekken en de andere meer verticale belastingen . Te tweede ontstaat er door de 
kromming van de toren een excentriciteit tussen het zwaartepunt van de toren, en het 
zwaartepunt van de netkous op de vierde verdieping. Door deze excentriciteit wordt een 
extra moment in de netkous geïntroduceerd van ongeveer 1,0*106 kNm. (Zie Figuur 50.). 
Dit moment wordt door extra druk en trekkrachten in de kolommen opgenomen, waardoor 
in de achtergevel zelfs kolommen volledig op trek worden belast (bij belastingsgeval 1 ). 

Omdat ongeveer 1/3 van de kolommen van de gevelbuisconstructie ook op trek belast 
worden dienen de volgende maatregelen worden getroffen. 

1. Een aantal verbindingen tussen knoop en kolom zullen niet alleen op druk, maar ook 
op trek dienen te worden gedimensioneerd. (Zie detailboekje detail 01, en 02.) 

2. De resultante van de krachten uit de kolommen levert op de aangegeven punten een 
trek op de 4e verdiepingsvloer. In de kelder dient voldoende massa op deze 
kolommen aan te grijpen zodat er geen trekkrachten op de fundering ontstaan. Deze 
belasting is ongeveer 3500 kN. 
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Krachtswerking in de parkeerkelder 

Op de vierde verdieping worden de krachten in de netkous overgedragen op drie 
constructieve elementen. De verticale belastingen uit de knoop op de vierde verdieping 
worden afgedragen in een verticale kolom die precies onder de knoop wordt 
gepositioneerd. De horizontale krachten worden in eerste instantie door de 4e 
verdiepingsvloer opgenomen. Deze 4e verdiepingsvloer dient dan ook een dikke in het 
werk gestorte vloer te worden, waar extra wapen ing in wordt aangebracht. (Zie bijlage 
detail 01.) Het moment in de gevelbuisconstructie wordt naar de fundering afgedragen 
door verschillen in de normaalkrachten op de kolommen onder de vierde verdieping. De 
dwarskracht wordt naar de fundering overgebracht door de in het werk gestorte betonnen 
buitenwanden in de parkeerkelder. (Zie Figuur 52.) 
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Figuur 52 : principe krachtswerking in parkeerkelder 
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10.2 Gewichtsberekening 

Om een idee te krijgen van de krachten op de veldkolommen en de fundering is een 
gewichtsberekening gemaakt. In deze paragraaf worden de algemene belastingen en de 
belangrijkste berekeningsresultaten beschreven. Voor een weergave van de volledige 
gewichtsberekening wordt verwezen naar de bijlage hoofdstuk 7. 

Algemene belastingen 

Vloeren 

Kanaalplaat (d=200mm) .. .. ... ...... .... ... .......... .... .... .... ..... ..... ... ...... ....... ... = 3, 1 kN/m2 

Plafond en vloerafwerking ... ... ... ... .... ... ... ..... .. ...... ......... ...... .... ....... ..... .. = 0,5 kN/m2 

Op alle even verdiepingen een druklaag 100 mm .. ... .... .. ...... .... ..... ... .. = 1,2 kN/m2 

Totaal: .. .... ..... .... ... .. ... ... ... .. .... ... ... .... .... .... ... .. ...... .. ... ..... ...... ..... ... ..... ....... = 4,8 kN/m2 

Gevelopbouw en wanden 

Metal-stud woningscheidende binnenwanden (ms 260/2 .100.2A) ... .... = 0,5 kN/m2 

Semi-transparante gevelelementen 28 huid façade: ...... ..... .... .. ... .. ... .. . = 1,5 kN/m2 

Veranderlijke belastingen47 

Personen e.d. (41 = 0,5) .. ........ .... .... ..... ... .. ........ .... ........ ..... ............. .. .. .. = 4,0 kN/m2 

Maatgevende belastingen op de kolommen en de fundering 

Op de vierde verdiepingsvloer is de maximale fundamentele kolombelasting ongeveer 
18000kN. Deze belasting kan nog opgenomen worden door staalbeton kolommen van 
700*700mm2

. Dit is gunstig, want bij deze afmeting hoeft het oppervlak van de kolom niet 
van het netto verhuurbaar oppervlak te worden afgetrokken48

. Bij het doorzetten van de 
kolommen naar de funderingen dienen de funderingspoeren belastingen op te nemen 
van maximaal 21000kN. Extra onderzoek naar het ontwerp van de fundering wordt hier 
aanbevolen. Hierbij dient onderzocht te worden wat de voordelen zijn van het 
overbrengen van een puntlast op de vierde verdieping (in een kolom) naar en lijnlast in 
de parkeerkelder (in een wand). 

47 In hoofdstuk 3 is als uitgangspunt genomen dat in plaats van lijnlasten door lichte scheidingswanden een veranderlijke 
vloerbelasting wordt aangenomen van 4 kN/m2

. 
48 Zie Nederlands Normalisatie Instituut; NEN 2580/C1 [16] 
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11 Uitwerking stalen netkous 

In dit hoofdstuk zal een beschrijving worden gegeven van de verschillende overwegingen die een rol 
hebben gespeeld bij de technische uitwerking van de hoofddraagconstructie zoals ze is beschreven in 
hoofdstuk 6. Bij dit hoofdstuk horen ook de tekeningen, van de aanzichten, de doorsneden, de 
plattegronden en de details die zijn opgenomen in de bijlage. 

11.1 Architectuur 

Bij de architectonische uitwerking van de toren zijn de volgende ontwerpbeslissingen 
genomen. 

1. De functionele en visuele verticale driedeling zoals beschreven op pagina 19, 
verwijzen naar 1: het dek, 2: het zeil (en de mast) en 3: het kraaiennest van het 
schip. Bij de materialisering van de toren wordt ook deze driedeling gehanteerd. 
Hierbij wordt er naar boven toe steeds 'lichter' gematerialiseerd. De gevels in het 
dek worden uitgevoerd in beton. De gevel van het middendeel (zeil) wordt 
uitgevoerd als transparante glazen vliesgevel, en de top blijft helemaal open. 
Waarbij de vorm slechts wordt afgetekend door stalen buisprofielen (zie onder) 

2. Uitgangspunt bij het ontwerpen van de toren was dat een markant woongebouw 
ontstaat dat van grote afstand zichtbaar is. (Zie hoofdstuk 3.) Niet alleen zal de 
toren door haar omvang, vorm en plaatsing een zeer opvallend element in haar 
omgeving zijn . Ook zal de zeer ongebruikelijke en opvallende 
hoofddraagconstructie nog extra bijdragen aan de verschijningsvorm, waarbij de 
kromming van de gevel nog eens extra zal worden geaccentueerd. Door de 
hoofddraagconstructie te verlichten zal de toren ook 's nachts te zien zijn waarbij 
zij als baken zal dienen voor de stad Almere. (Zie Figuur 53.) 

Overdag 
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3. Bij onderzoek naar verschillende functies voor de top is de conclusie getrokken 

dat deze ruimte zeer moeilijk rendabel te maken is. Het vloeroppervlak van de 
verdiepingsvloeren hoger dan verdieping 52 is door de vorm van de toren zeer 
klein. Daarbij komt nog eens dat op deze grote hoogte de in totaal benodigde 
installaties extra zwaar worden belast. (Denk hierbij aan liftvoorzieningen etc .. ) 
Ook nemen de in de constructie optredende momenten exponentieel met de 
hoogte toe, waardoor deze extra 35 meter 'loze' ruimte ook relatief zwaar weegt 
op de afmetingen van de kolommen in de netkous. Besloten is dan ook de vorm 
van de top slechts te markeren met stalen buizen en op verdieping 52 een soort 
sky-deck toe te passen waar de bewoners van het gebouw lekker kunnen 
uitwaaien en van het uitzicht kunnen genieten. Verder onderzoek om de stalen 
kolommen te integreren met een reinigingssysteem voor de gevel wordt hier 
aanbevolen. De top zal bestaan uit 4 stalen kolommen die in dezelfde kleur 
worden gespoten als de kolommen van de netkous. De voorste twee kolommen 
zijn een voortzetting van de hoeken van het zeil, waar de achterste twee 
kolommen de lijnen van de mast in de top doorzetten. (Zie Figuur 54.) De vier 
kolommen worden in de punt door een horizontale balk met elkaar verbonden. In 
de punt van de toren snijden de lijnen van het zeil, en die van de mast elkaar. 
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11.2 Constructieve uitwerking 

In hoofdstuk 4 is reeds geconcludeerd dat door het toepassen van appartementen met 
een dubbele verdiepingshoogte het totale netto verhuurbaar vloeroppervlak ongeveer 
met 10% kan worden vergroot bij een gelijkblijvend bruto verhuurbaar vloeroppervlak (Zie 
paragraaf 4.7 .) De stalen netkous is in feite ook een hoofddraagconstructie die over twee 
verdiepingen spant. Op de even verdiepingen bevinden zich de constructieve knopen, en 
zijn de randbalken onderdeel van het stabiliteitssysteem. Op de oneven verdiepingen 
worden alleen de vloerbelastingen door de randbalken op de kolommen van de netkous 
overgebracht. Als ook gekozen wordt om gevelsysteem toe te passen dat twee 
verdiepingen overspant ontstaan twee elementair verschillende vloertypes.49 De primaire 
verdiepingsvloeren zijn woningscheidend en hier zijn de randbalken onderdeel van de 
netkous. De secundaire verdiepingsvloeren zijn niet woningscheidend, en hier dienen de 
randbalken slechts ter ondersteuning van het vloerveld . (Zie Figuur 55) 
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Figuur 55 : systeem met twee verschillende verdiepingsvloeren 
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49 Er treden wel een wat extra kosten op omdat de lijsten van het gevelsysteem zwaarder dienen te worden uitgevoerd dan bij 
overspanningen over een enkele verdiepingsvloer. 
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Dit systeem bied de volgende voordelen . 

1. Een gevels~steem dat twee verdiepingen overspant met elementen van 
ca.7,2x3,6m zijn goed te vervoeren en vereisen niet zo'n grote kraanbelasting 
dan kleinere gevelelementen. 

2. Omdat de gevelelementen twee verdiepingen overspannen worden de 
windbelastingen alleen op de primaire verdiepingsvloeren afgedragen . Verder 
worden de spatkrachten uit de netkous alleen op de primaire verdiepingen op 
het vloer afgedragen. Hierdoor dienen alleen de primaire verdiepingsvloeren 
stijf in hun vlak te zijn. (zie ook paragraaf 11.2.1 .) 

3. De vereiste schijfwerking van de primaire verdiepingsvloeren wordt verkregen 
door een druklaag op de kanaalplaat te storten. Door het toepassen van een 
druklaag wordt het eigen gewicht van de vloer 600 kg/m2 waardoor ze voldoet 
aan de gestelde massa-eis t.b.v. de geluidwerendheid tussen 
woningscheidende vloeren. De secundaire verdiepingsvloeren zijn niet 
woningscheidend, waardoor deze eis hier niet van toepassing is. 

4. De randbalken van de secundaire verdiepingsvloeren dienen allen de 
vloerbelastingen op de netkous over te brengen. In tegenstelling tot de 
randbalken van de primaire verdiepingen is het dus mogelijk ze uit het vlek van 
de netkous te halen waardoor de detaillering vereenvoudigd wordt. (Zie 
detailboekje bladzijde 9 en 10.) 

5. Omdat de constructieve hoogte van de secundaire verdiepingsvloeren slechts 
200mm is (zonder de hoogte van de vloerbalken) is hier nog voldoende ruimte 
aanwezig voor een verlaagd plafond (of computervloer). In deze ruimte kan het 
gros van de leidingen aangebracht worden. De afvoerleidingen op de primaire 
verdiepingsvloeren kunnen in de hoogte van de druklaag gelegd worden of 
door plaatselijk een leidingvloer toe te passen. 

6. Door de kolommen ietwat over te dimensioneren (met een kniklengte van 7,0 
meter in plaats van 3,5m kunnen alle secundaire verdiepingen in een later 
stadium van de levenscyclus van de toren verwijdert worden. De extra kosten 
ten gevolge van de zwaardere kolommen zijn gering (de extra benodigde 
normaalkrachtcapaciteit is ca 5%). De flexibiliteit van de toren stijgt echter 
enorm. 
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11.2.1 Vloersysteem 

Stramien 

In hoofdstuk 8 is voor een kanaalplaatvloer gekozen met een kolomstramien van 7,2 bij 
7,2 meter. Bij het kiezen van dit kolomstramien zijn de volgende overwegingen in acht 
genomen. 

1. Door de onregelmatige vorm van de toren, en de complexiteit van de netkous kunnen 
het vloer- en het gevelsysteem op de hogere verdiepingen volledig onafhankelijk van 
elkaar gekozen worden. Op de vierde verdieping en in de parkeerkelder is echter wel 
één kolomstramien gewenst. Hiervoor dienen de vloerkolommen op hetzelfde raster 
staan als de netkous op de 4e verdieping. 

2. Bij onderzoek naar de optimale plaatsing van de kolommen in de netkous met in de 
basis een breedte van ongeveer 42 meter bleek een toepassing van zes beuken met 
een horizontale overspanning van elk ongeveer 7 meter het meest optimale 
alternatief te zijn. (Zie paragraaf 10.1.) 

3. Bij overspanningen tot 7,2 meter kan een kanaalplaat 200 mm worden toegepast. 
Wordt op deze plaat een druklaag gestort van 100 mm, dan heeft deze vloer een 
voldoende geluidwerendheid. 

4. Een beukmaat van 7,2 meter is een veel toegepaste maat in de woningbouw. 

Figuur 56 Toont het principe van de constructieve plattegrond. Voor een beschrijving van 
de rand en vloerbalken wordt verwezen naar paragraaf 11 .2.5 en 11.2.6. 
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Schijfwerking 

Door het toepassen van een systeem met primaire en secundaire verdiepingsvloeren 
hoeft slechts de helft van de vloeren een bepaalde horizontale stijfheid aan de 
gevelbuisconstructie te leveren. Zoals al is aangehaald in paragraaf 11.2, dienen alleen 
de primaire verdiepingsvloeren een bepaalde horizontale koppeling aan de staven van de 
gevelbuis te leveren. De functie en de grootte van de horizontale krachten op de vloer 
zijn echter niet op iedere verdieping hetzelfde. Er wordt onderscheid gemaakt in vier 
systemen van horizontale krachten die door de vloer dienen te worden opgenomen (Zie 
Figuur 57.) 

1 . De windbelastingen dienen van de gevels loodrecht op de windrichting naar de 
gevels evenwijdig aan de windrichting gebracht te worden door schijfwerking in 
de vloer. ("" 1,5 * 3,2m * 1,2 * 1,44kN/m2 = 18 kN/m) 

2. De vloeren dienen dusdanig stijf te zijn dat ze als kniksteunen voor de kolommen 
kunnen dienen. (0,01 x Ns;d kolom 1 ""0,01 * 10.000kN / 7,2m) = 13 kN/m) 

3. Door de hoek die de gevel maakt met de normaal, ontstaan er bij de oplegging 
van de vloeren en de gevel op de netkous 'kleine' horizontale krachten die door 
de vloer opgenomen dienen te worden. 

4. De toren is gesegmenteerd, waarbij de kolommen in de vóór en achtergevel 
iedere vierde verdieping een kleine hoek maken . Door deze kleine hoek ontstaan 
er spatkrachten die door schijfwerking in de vloer dient te worden opgenomen. 
("" sin 3,2° * 10000kN / 7,2m = 78 kN/m) 

De vereiste schijfwerking in de vloer wordt verkregen door op de primaire verdiepingen 
een gewapende druklaag met een dikte van 100 mm over de kanaalplaten te storten. De 
wapening dient verankerd te worden aan de constructieve knopen en aan de randbalken. 
(Zie detailboekje blz 6, 7, en 8) 
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Figuur 57 : De horizontale krachten op primaire verdiepingsvloeren 
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11.2.2 Constructieve knoop in de netkous 

In de netkous zitten 4*6*24+32 = 608 knopen, waar 4 kolommen en twee randbalken 
verbonden dienen te worden. Niet alleen variêren de krachten op deze knooppunten 
(30.000kN druk tot 5000kN trek), ook de hoek waaronder de kolom op een knoop aansluit 
is iedere keer verschillend. Ondanks het onregelmatige krachtenspel, en de 
onregelmatige geometrie dient bij de uitvoering van de netkous toch een zeer grote 
maatnauwkeurigheid verwezenlijkt te worden om de netkous sluitend te krijgen. Hierdoor 
zullen extra eisen aan de toleranties van het staalwerk dienen te worden gesteld, of er 
zullen in de netkous stelmogelijkheden opgenomen dienen te worden. De kwaliteit van 
het ontwerp staat of valt met het ontwerpen van een goed knoopdetail. 

Bij het ontwerp van dit detail is eerst onderzocht wat het beste verbindingstype is. Hierbij 
zijn momentvaste knopen vergeleken met scharnierende verbindingen. Vervolgens zijn 
twee knoopprincipes met elkaar vergeleken waarna een van deze principes is uitgewerkt. 

Momentvast versus scharnierend 

Bij onderzoek naar de invloed van momentvaste versus scharnierende verbindingen 
wordt het volgende geconstateerd. Toepassing van momentvaste verbindingen levert 
weinig extra stijfheid op. Verder dienen bij momentvaste verbindingen evenveel stijve 
vloervelden in de toren aangebracht te worden als bij scharnierende verbindingen om 
plooien of uitknikken van de netkous tegen te gaan. (Zie Figuur 58.) Tenslotte zijn 
scharnierende verbindingen over het algemeen goedkoper uit te voeren. Deze drie 
argumenten hebben ertoe geleid dat bij het dimensioneren van het knoopdetail, de 
verbindingen als scharnierend worden gemodelleerd. 

Zonder vloeren 3 vloeren 7 vloeren 25 vloeren 

Figuur 58 : lokaal plooien van de netkous bij momentvaste verbindingen zonder stijve 
verdiepingsvloeren 50 

50 De stalen netkous kan gemodelleerd worden als een zeer dunwandig kokerprofiel. Bij onderzoek naar de voordelen van 
momentvaste knopen in verband met eventuele noodzakelijkheid van schijfwerking in de vloeren zijn respectievelijk geen, 3, 7, 
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Prefab gelast versus in het werk gemonteerd 

Voor de uitvoering van de netkous zijn twee principes met elkaar vergeleken. Het eerste 
is een volledig in de staalfabriek afgelaste knoop waarbij de elementen in het werk 
middels buis op buisverbindingen aan elkaar worden gebout. Het tweede is een 
verbinding uit verschillende elementen, waarbij losse knopen aan de kolommen en 
randbalken worden bevestigd. (Zie Figuur 59.) 

Variant 1 

Figuur 59 : knoopprincipes 

Il 
// 

// 

Variant 2 

en 25 stijve verdiepingsvloeren in het model ingevoerd. Bij de windbelastingen zoals berekend in hoofdstuk 1 van de bijlage 
gaven deze modellen de volgende vervormingen . 
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De de criteria waarop de twee varianten met elkaar zijn vergeleken zijn weergegeven in Tabel 21 . 

1 . Beheersbaarheid van de maatvoering 

Bij variant 1 wordt de netkous opgebouwd uit grote rigide 2-dimensionale elementen. 
De maatafwijkingen van deze samengestelde elementen zullen groter zijn dan bij de 
enkelvoudige elementen van variant 2. Hierdoor zal de capaciteit van de stelvoegen bij 
variant 1 ook groter dienen te zijn . De maatnauwkeurigheid van variant 2 is beter 
beheersbaar. 

2. Logistiek 

Bij variant 1 worden grote elementen in de fabriek aan elkaar gelast. Deze elementen 
dienen vervolgens op een vrachtwagen geladen te worden waarna ze als kruis in het 
werk worden gehesen. De afmeting van de elementen is zodanig dat er slechts 2 op 
een dieplader passen . Variant twee bestaat uit losse onderdelen die in grote aantallen 
op de vrachtwagen naar de bouwplaats kunnen worden gebracht. Op de bouwplaats 
worden vervolgens een aantal elementen gemonteerd en in het werk gehesen. 

3. Risico met betrekking tot fouten 

De elementen bij variant twee zijn eenvoudiger van aard dan bij variant 1. Hierdoor zal 
niet alleen de kans op fabricagefouten bij variant 2 kleiner zijn. Ook zijn eventuele 
fouten door de kleinschaligheid van de elementen beter handelbaar. (Er behoeven 
steeds slechts kleinere elementen te worden aangepast.) 

4. Flexibiliteit krachtenspel 

Er zitten grote verschillen in de krachten die op de kolommen werken. Bij toepassing 
van een buisdiameter zullen de kolommen dan ook zeer uiteenlopende wanddiktes 
hebben. Bij variant 1 worden deze buizen in de fabriek op elkaar gelast. Lassen tussen 
buizen met verschillende wanddiktes zijn verre van eenvoudig. 

5. Flexibiliteit geometrie 

De moderne staalmachines kunnen met een redelijke nauwkeurigheid de meest 
ingewikkelde profielen onder de meest ingewikkelde hoeken aan elkaar lassen. Hier 
worden bij beide varianten dus geen onoverkomelijke problemen verwacht. 

6. Esthetica 

De knooppunten van variant 1 kunnen veel slanker uitgevoerd worden dan variant 2. 
Wel dienen bij variant 1 de elementen middels (lelijke) flensverbindingen op elkaar 
gezet te worden. 

Tabel 21: Vergelijking knoopvarianten 

Conclusie 

Gekozen is om variant 2 verder uit te werken . Vooral de eenvoudige logistiek van de 
enkelvoudige elementen, die geassembleerd in het werk kunnen worden gehesen, 
alsmede de flexibiliteit van de knoopverbinding bij de verschillende krachten tellen zwaar 
mee in deze beslissing. Extra onderzoek naar de kosten van verschillende systemen, en 
het lasdetail bij variant 1 wordt aanbevolen. 
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Uitwerking variant 2 

Uitgangspunt bij het dimensioneren van de knooppunten is dat de systeemlijnen van de 
kolommen en de randbalken elkaar in één punt snijden, zodat momenten ten gevolge van 
excentriciteit in het knooppunt zo klein mogelijk blijven. Verder is gezocht naar een 
systeem waarbij de staaldoorsneden en de hoeken van de elementen zo eenvoudig 
mogelijk kunnen worden aangepast. Vervolgens is onderzocht hoe stelmogelijkheden in 
het systeem zijn aan te brengen waar in een later stadium van de bouw enorme krachten 
(20.000kN) doorheen moeten kunnen . 
Door tussen de knoop stelvoegen toe te passen die later geïnjecteerd worden met 
epoxyhars kan, zonder extra eisen te stellen aan de maatnauwkeurigheid van de 
elementen, een zeer grote maatnauwkeurigheid van de netkous bereikt worden. (Dit kan 
niet als de kolommen en de knopen 'koud ' op elkaar worden gemonteerd, of bij 
geprefabriceerde gelaste knopen.) Omdat de voegen kleine hoekafwijkingen kunnen 
compenseren, kunnen een aantal knopen in de netkous precies hetzelfde worden 
uitgevoerd. Het verschil in hoeken wordt door de stelmogelijkheid in de voeg opgenomen 
(tot verschillen van ca 2°). Er zijn epoxyharsen verkrijgbaar met een representatieve 
druksterkte van 500N/mm2

• De elasticiteitsmodulus van epoxyhars is wel veel kle iner dan 
dat van staal, maar omdat de voegen zeer dun zijn, zal dit geen groot verlies van stijfheid 
van de netkous tot gevolg hebben. (Zie Detailboekje blz. 6,7 en 8) 

Om de brandwerendheid van de knopen en de voegen te waarborgen worden (ruim 
uitgemeten) aluminium bakken over de knopen heen gemonteerd, met aan de 
binnenzijde brandwerende bekleding. 
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11.2.3 Constructieve knoop op de vierde verdieping 

Bij het dimensioneren van de constructieve knopen op de vierde verdieping wordt een 
onderscheid gemaakt tussen knooppunten in de zijgevels en de knooppunten in de voor
en achtergevels. In de zijgevels worden de knopen zowel op trek als op druk belast, en 
zijn ze niet lijnsymmetrisch. In de vóór- en achtergevels worden de knopen alleen op druk 
belast, en zijn ze wel lijnsymmetrisch. (Voor uitgebreide beschrijving knoopdetail, zie 
bijlage; Detail 01.) 
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11.2.4 Kolommen in de netkous 

De kolommen in de netkous worden uitgevoerd als met beton gevulde stalen 
buisprofielen. De beargumentering voor deze keuze van ronde kolommen is drieledig. 
Ten eerste passen ronde kolommen esthetisch het beste bij de complexe vorm van de 
netkous. Verder zijn ronde buisprofielen geschikt om normaalkrachten over te brengen en 
is het standaard aanbod in wanddiktes bij ronde buisprofielen veel groter dan bij 
bijvoorbeeld rechthoekige buisprofielen. 

Het vullen van de stalen buizen met beton heeft de volgende voordelen: 

1. Staalbetonkolommen hebben een hogere brandwerendheid, dan kolommen uit 
alleen staal. Door wapening in de buis aan te brengen, en de buis te vullen met 
beton kan in 90% van alle kolommen de vereiste brandwerendheid worden 
gehaald zonder het toepassen van extra brandwerende voorzieningen als 
coating of bekleding. 

2. Door de kolommen te vullen met beton kan de benodigde staaldoorsnede van 
de klom worden gereduceerd. Per kN normaalkracht is staal veel duurder van 
beton. de meerkosten van het extra gewicht en extra handelingen bij het 
uitvoeren van de kolom kunnen door de minderkosten van het materiaal 
worden terugverdient. 

3. Bij de staalbetonkolom worden de krachten over een groter oppervlakte 
verdeeld. Hierdoor zullen de spanningen in de kolom kleiner zijn. Ook zullen de 
krachten makkelijker op de constructieve knopen kunnen worden overgebracht. 

Het eigen gewicht van de staalbetonkolommen die per paar omhoog gehesen dienen te 
worden is wel groter dan het gewicht van kolommen uit alleen staal (10 ton tegen 7,5 ton 
per paar). De maximale kraanbelasting van grote torenkranen loopt echter op tot 
ongeveer 10 ton bij uitkragingen tot 20 meter zodat hier geen onoverkomelijke problemen 
worden verwacht. 

De normaalkrachten in de kolommen variêren van een maximale treklast van 5000kN tot 
een druklast van 16500kN in de uiterste grenstoestand. 

De kolommen van de 4e tot de 28e verdieping zullen uitgevoerd worden als B457 met 
een variabele wanddikte en wapeningspercentage afhankelijk van de maatgevende 
krachten in de kolom. De kolommen worden gevuld met hoogwaardig beton (B65) omdat 
de meerkosten van deze hoge betonkwaliteit niet opwegen tegen de verbetering van de 
normaalkrachtcapaciteit van het beton.51 Omdat er aan de kolommen en aan de 
knooppunten veel laswerk verricht moet worden wordt zoveel mogelijk staalkwaliteit 
Fe360 gehanteerd. 52 

51 t.o.v. B25 Is de prijs van B65 ongeveer 150%, terwijl de toename in normaalkrachtcapaciteit 39/15N/mm2 
• 100% = 260% is 

52 De meeste buisprofielen worden geleverd in staalkwaliteit S355. Extra onderzoek naar de mogelijkheden van laswerk bij deze 
staalkwaliteit wordt hier aanbevolen. 
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Waar grote normaalkrachten optreden zullen stalen platen in de kolom worden gelast om 
een goede krachtsoverdracht tussen kolom en knoop te bevorderen. Op iedere kolom 
zullen kopplaten worden gelast waar draadeinden in getapt zullen worden. Met deze 
draadeinden zal de kolom aan de knoop bevestigd worden. (Zie Detailboekje blz. 05, 06, 
07 en 08.) Ter hoogte van de secundaire verdieping wordt een UNP- of half kokerprofiel 
op de kolom gelast waarop de randbalken worden bevestigd. (Zie Detailboekje blz. 9 en 
10.) 

Op de kop van de kolom stalen 
platen (tot t=40mm) inlassen ter bevordering 
van de krachtsinleiding in de knoop 

Draadeinden tappen in kopplaat 
t.b.v. stellen en monteren kolom . 

Wapening var. 
i.v.m. brandwerendheid kolommen 

Figuur 62 : kolomdoorsnede 
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11.2.5 Randbalken 

Door het toepassen van een systeem met primaire en secundaire verdiepingsvloeren hebben de 
randbalken op de primaire verdiepingen meer functies dan op de die op de secundaire vardiepingen 
en dienen dan ook anders uitgevoerd te worden. 

Randbalken op de primaire verdiepingen 

De functie van de randbalken op de primaire verdiepingen is drieledig. 

1. De randbalken zijn elementen van de netkous die de spatkrachten uit de 
kolommen dienen te herverdelen en de netkous stijf te maken. Omdat deze 
randbalken onderdeel zijn van het stabiliteitssysteem zullen normaalkrachten 
variêrend van ongeveer 500kN druk tot 4000kN trek. 

2. De randbalken dienen als ondersteuning voor het vloersysteem . Met een 
maximale vloeroverspanning van 7,2 meter, een maximale balkoverspanning 
van 6,2 meter en een representatieve vloerbelasting van 6.0kN/m2 permanente 
belasting en 4,0kN/m2 veranderlijke belasting is het maatgevende moment in de 
randbalk 230kNm. 

3. De randbalken dienen als ondersteuning van het gevelsysteem. Met een gevel 
spannend over 2 verdiepingen met een permanente belasting van 1,5kN/m2 is 
het maatgevende moment in de randbalk 60kNm.53 

Niet alleen is de kracht op iedere randbalk verschillend. Ook de overspanningen zijn door 
de onregelmatige geometrie van de toren uniek voor iedere verdieping. Deze 
overspanningen variêren van tot 6,2 meter op de 6e verdieping 3,0 meter op verdieping 
52. 

Ondanks de grote verschillen in kracht en overspanningslengte, is het toch wenselijk een 
profiel te kiezen waarvan de uitwendige afmetingen te allen tijde hetzelfde blijven. Dit om 
de bouwkundige detaillering op iedere verdieping eenduidig te houden. Omdat de 
randbalken op primaire verdiepingen onderdeel zijn van de hoofddraagconstructie is het 
verder wenselijk dat ze in het vlak van de gevelkolommen geplaatst worden. Dit om 
momenten ten gevolge van excentriciteit in de knopen te voorkomen. 

Figuur 63 : randbalk primaire verdieping 

De randbalken worden uitgevoerd als 
weergegeven in Figuur 63. Deze figuur laat 
een half HE profiel zien waar een plaat 
onder wordt gelast. Verder worden op de 
randbalken kopplaten gelast waarmee ze 
aan de knoop bevestigd kunnen worden. Bij 
de randbalken in de zijgevel worden de 
onderplaten 100mm verlengd waardoor 
hierop de kanaalplaten kunnen rusten . 

De capaciteit van dit profiel kan per randbalk aangepast worden bij gelijkblijvende 
uitwendige afmetingen. In dit profiel kunnen relatief gemakkelijk schetsplaten, sparingen 
etc. worden aangebracht ten behoeve van bevestiging van de gevelelementen. De 
randbalk wordt van alle zijden ingepakt met brandwerende materialen waardoor extra 
brandwerende voorzieningen achterwege kunnen blijven. (Zie Detailboekje pagina 03.) 

53 Door het toepassen van een druklaag op de primaire verdiepingen en het koppelen van de wapening aan de randbalken 
worden de horizontale krachten op de randbalken door schijfwerking in de vloer opgenomen . 
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Randbalken op de secundaire verdiepingen 

Op de secundaire verdiepingen dienen de randbalken 'slechts' als ondersteuning van het 
vloerveld . Omdat deze randbalken maken geen onderdeel uitmaken van het 
stabiliteitssysteem kunnen ze uit het vlak van de gevelkolommen worden gehaald, 
waardoor een goedkope en relatief eenvoudig uit te voeren detaillering mogelijk is. 

De overspanningen van deze randbalken variëren van 3,5 meter op de vijfde verdieping 
tot 1,5 meter op verdieping 51 en er rust een maximaal vloerveld op van 3,6 meter. 

De randbalk wordt uitgevoerd als HE220A, waarbij de bovenflens gedeeltelijk wordt 
afgebrand . (Zie Figuur 64.) Door de flensen van een UNP200 profiel te bewerken 
waardoor ze (loodrecht) op de kolom gelast kunnen worden en op deze UNP profielen 
moeren te lassen, kunnen de randbalken middels een boutverbinding door het lijf op de 
kolom bevestigd worden. Door horizontale slobgaten in het lijf aan te brengen worden 
problemen bij de maatvoering voorkomen. (Zie Detailboekje pagina 9 en 10.) 

Figuur 64 : doorsnede randbalk secundaire verdieping 

11.2.6 Vloerbalken 

Om de constructieve hoogte tot een minimum te beperken, en om een eenvoudige 
uitvoering van het vloersysteem mogelijk te maken wordt gekozen voor ASB liggers. In 
deze ligger zitten minder kilo's staal bij een bepaald veldmoment, dan bijvoorbeeld in 
een THQ ligger. Ook kunnen door het enkelvoudige lijf relatief eenvoudig leidingen 
doorgevoerd worden. Aan de onderzijde van de ASB ligger dient een brandwerende 
bekleding of coating aangebracht te worden. 

ASB liggers bezitten ten opzichte van THQ-l iggers minder goede eigenschappen voor het 
opnemen van wringmomenten. Op de primaire verdiepingen wordt een druklaag 
toegepast waardoor deze wringende momenten op de ligger niet van toepassing zijn . Op 
de secundaire verdiepingen dient bij ongelijke vloervelden een koppeling gemaakt te 
worden tussen ligger en vloer. (Zie detailboekje pagina 7 en 10.) 
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11.3 Bouwkundige detaillering 

Buitengevels 

Een van de architectonische uitgangspunten bij dit ontwerp is dat de toren een 
transparante gevel dient te hebben. Bij het ontwerpen van de gevel zijn een aantal 
gevelsystemen met elkaar vergeleken. Uiteindelijk is voor een tweede huidfaçade met 
zonwering in de spouw54 gekozen. De voordelen van dit systeem zijn als volgt. 

1. De ramen kunnen bijna altijd geopend worden (alleen niet bij storm). Dit wordt 
in Nederland als comfortverhogend ervaren 

2. De spouwzonwering kan altijd gebruikt worden (ZTA =O, 15) 

3. De instellingen van het ventilatiedebiet, zonwering etc. zijn per appartement 
regelbaar. 

4. De twee gevelvlakken kunnen vóór en achter de stalen netkous geplaatst 
worden. Hierdoor ontstaat een soort tussenruimte dat als balkon kan fungeren . 
Ook wordt de staalconstructie door de eerste huid tegen het grillige 
buitenklimaat beschermd. 

5. Omdat lichtdichte gordijnen achter de tweede huid geplaatst kunnen worden 
kan de constructie 's nachts verlicht worden, zonder dat de bewoners van de 
toren er last van hebben. 

De directe bouwkosten van een tweede huidfaçade liggen wel hoger dan die van een 
traditionele gevel. Omdat in de toren echter luxe appartementen komen, is bij de 
uitwerking toch voor dit duurdere, maar meer comfort verlenende gevelsysteem gekozen. 

De eerste huid wordt uitgevoerd als dubbelglazen thermopane gevel op aluminium 
profielen die van vloer tot vloer draagt. Hierbij dienen sommige van de geveldelen naar 
binnen te kunnen openen. De tweede huid is een enkel glazen vlies. De benodigde dikte 
van dit glazen vlies hangt af van de hellingshoek en het oppervlak van de glasplaat. 

Ontwerpformule bij een hoek 90<a<80: 4 , 51*✓(A*pw)55 

De spouw is betreedbaar. Hierin kan gezeten kan worden, er kunnen wasrekjes worden 
neergezet, en hij is met dichte deuren ca. 1.4 m breed. De deuren kunnen openslaan 
waardoor het balkon bij de woonkamer getrokken kan worden. (Zie Detailboekje blz. 3) 

Geluidwering 

Het gewicht van de kanaalplaatvloer inclusief druklaag is 600 kg/m2
• Hiermee wordt aan 

de massa-eis voor twee woningscheidende vloeren van 600 kg/m2 voldaan. De 
secundaire verdiepingsvloeren zijn wel een tuk lichter, maar deze zijn niet 
woningscheidend . 

54 Technologie en organisatie van alu-glasfaçades, Just Renkens , Delft, 1997 
55 NEN 2608; Vlakglas voor gebouwen, NNI, Delft, 1996 
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Warmte isolatie 

1. Warmte technisch wordt het gevelgebied in drie delen verdeeld. Deze delen zijn de 
buitenlucht, de spouw, en de binnenruimte. De stalen gevelbuisconstructie staat in de 
spouw, en zal aan temperatuurschommelingen onderhevig zijn . Omdat de spouw wordt 
geventileerd, en omdat de constructie achter de binnenzonwering staat, zullen deze 
schommelingen echter niet zo groot als die van de buitentemperatuur. 

2. Door de randbalken en het vloerdeel dat in de spouw zit te isoleren wordt de koudebrug 
onderbroken. Naar de kwaliteit en de dikte van het isolatiemateriaal wordt verder 
onderzoek aanbevolen. 

Zonwering 

De binnenzonwering dien zo ver van de 2e huid af te zitten dat bij het sluiten van de 
zonwering toch een voldoende ventilatie mogelijk is (ongeveer 200mm) de 
binnenzonwering wordt afzonderlijk van het ventilatie-element aan het stalen schot 
bevestigd en loopt op iedere verdieping evenwijdig aan de kolommen. Het stalen schot is 
zo gedimensioneerd dat de marges altijd voldoen. 

Spouwventilatie 

1. Om de onderbreking in de gevellijn zo klein mogelijk te houden wordt de spouw kruislings 
geventileerd. Hierbij wordt op de even secties de lucht afgevoerd, waar op de oneven 
secties de lucht wordt aangezogen. De spouwkleppen zullen semi-automatisch worden 
uitgevoerd. (Zie bijlage; Detail 06.) 

2. De afstand tussen de zonwering en de eerste glasgevel dient voldoende groot te zijn om 
ook bij gesloten zonwering een goede ventilatie van de spouw mogelijk te maken. 

3. De aluminium gevelelementen zullen aan stalen schotten gemonteerd worden, die met 
een hart op hart afstand van 3600 mm aan de randbalken gelast zullen worden. 

1. Kolom 

2. Randbalk 

3. Kanaalplaat d=200mm 

4. Druklaag ==100mm 

5. Aluminium 
gevelelement 

6. Buitengevel 

7. Binnengevel 

8. Isolatie 

9. Ventilatierooster 
Lucht in of uit 

10. Binnenzonwering 

11. Balustrade 

Figuur 65 : principedetail knoop 
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11.4 Conclusie uitwerking 

De toren heeft een zeer onregelmatige geometrie. Verder is ook de structuur van de 
hoofddraagconstructie zeer complex. In dit hoofdstuk is gebleken dat het technisch mogelijk is een 
dergelijke gebouw te construeren binnen een reëel budget. De problematiek rond de beheersbaarheid 
van de maatvoering is door het toepassen van voegen waarin epoxyhars wordt geïnjecteerd opgelost. 
Verder onderzoek naar het injecteren van dergelijke voegen wordt hier aanbevolen. 

Door een systeem toe te passen met twee verschillende verdiepingsvloeren is een concept gevonden 
waar zowel de hoofddraagconstructie, ruimtelijke indeling als de installaties zeer goed in te passen 
zijn. Dit systeem bied de volgende voordelen. 

1. De gangenruimtes op de secundaire verdiepingsvloeren dienen niet meer ter 
circulatie, en kunnen bij de appartementen getrokken worden of dienen als 
technische ruimte. Hierdoor wordt het percentage netto verhuurbaar 
vloeroppervlak verder vergroot. 

2. Alleen de primaire verdiepingsvloeren zijn woningscheidend en dienen een 
bepaalde horizontale stijfheid aan de gevelbuisconstructie te verlenen. Hierdoor 
kunnen de secundaire verdiepingsvloeren relatief eenvoudig en licht uitgevoerd 
worden. Verder kan er bespaard worden op de vloerbalken van de secundaire 
verdiepingen, de kolommen en de fundering. 

3. De secundaire verdiepingsvloeren maken geen deel uit van het 
stabiliteitssysteem en kunnen eventueel in zijn geheel verwijdert worden. Mede 
hierdoor, en door het feit dat dit alternatief geen dragende scheidingswanden 
heeft ontstaat een zeer flexibel gebouw dat relatief eenvoudig aangepast kan 
worden aan de eisen van de toekomstige gebruikers van het pand. 

4. Omdat de appartementen niet meer gelijkvloers zijn, worden ze minder 
aantrekkelijk voor ouderen. De effecten op de verhuurbaarheid dienen van 
deze appartementen dienen verder onderzocht te worden. 

Door het toepassen van een kanaalplaatvloer in plaats van een inra+ vloer dalen de geraamde directe 
bouwkosten van alternatief 2 met fl. 4.000.000 ten opzichte van de begroting uit hoofdstuk 8. De 
kosten per m2 van de hoofddraagconstructie komen hierdoor uit op ca. fl. 475,- / m2

. Dit is een 
concurerende prijs voor hoofddraagconstructies van deze hoogte. 
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12 Conclusies en aanbevelingen 

12.1 Conclusies 

In de vorige hoofdstukken zijn drie alternatieve hoofddraagconstructies voor het middendeel 
uitgewerkt tot op het niveau van een voorlopig ontwerp. In antwoord op de vraagstellingen 
geformuleerd in hoofdstuk 1 worden de volgende conclusies getrokken. 

Wat zijn de voordelen van een integrale ontwerpaanpak bij hoogbouwprojecten, met in het 
bijzonder de voordelen van een actieve rol van de constructeur in dit proces? 

In hoofdstuk 5 is onderzoek gedaan naar een optimale indeling van de ruimtelijke, 
constructieve en installatietechnische elementen in de toren. Hierbij is onderzoek gedaan 
naar geometrische wetmatigheden de zeer grillige vorm van de toren waarbij een 
optimale indeling van deze elementen mogelijk is. 

Bij dit onderzoek is niet alleen gebleken dat 10% meer netto verhuurbaar vloeroppervlak 
kan worden gerealiseerd bij een gelijk blijvend bruto verhuurbaar vloeroppervlak. Ook is 
een ruimtelijk concept gevonden, waar zowel de functionele, constructieve als 
installatietechnische elementen op een heldere en eenduidige wijze kunnen worden 
ingepast. 

Wat zijn de consequenties van verschillende hoofddraagconstructies op de technische 
haalbaarheid en de directe bouwkosten van het project? 

Niet gehinderd door eisen van de architect met betrekking tot de indeling van de 
plattegrond of het beeld van de gevel, zijn drie verschillende hoofddraagconstructies 
ontworpen. 

Alternatief 1 

Bij deze hoofddraagconstructie is gebruik gemaakt van de gevonden verticale repetitie in 
de ruimtelijke elementen zoals is weergegeven in Figuur 8. Door het toepassen van deze 
lijnen is een hoofddraagconstructie in beton mogelijk gemaakt waarbij de wanden en het 
merendeel van de vloeren getunneld worden. Uit hoofdstuk 9 en 10 is gebleken dat dit 
een zeer goedkope hoofddraagconstructie is met een relatief eenvoudige, en weinig 
risicovolle uitvoering. (fl. 400,- / m2

) 
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Alternatief 2 

Als alternatief 2 is een hoofddraagconstructie ontworpen waarbij een stalen netkous de 
stabiliteit verzorgt. Het vormenspel van deze netkous versterkt de verschijningsvorm van 
de toren . De geraamde directe bouwkosten van deze variant zijn in eerste instantie 
geschat op ongeveer f1.530,-/m 2

.
56 Deze prijs ligt een stuk hoger dan die van alternatief 1 

maar is een gemiddelde prijs voor gebouwen van deze hoogte. Vanwege haar 
architectonische meerwaarde, en vanwege haar innovatiewaarde is deze constructie 
verder uitgewekt in deel 4. 

Door het toepassen van moderne materialen, CAD-, en maatvoeringstechnieken is een 
dergelijk ingewikkelde hoofddraagconstructie technisch mogelijk binnen een reêel 
budget. Door de appartementen een dubbele verdiepingshoogte te geven, en de 
gevelelementen over 2 verdiepingen te laten spannen wordt het ontwerp verder 
geoptimaliseerd. 57 

1. Het vloersysteem kan nu uitgevoerd worden in kanaalplaten met een dikte van 
200 mm. Deze vloer is wat betreft directe bouwkosten een stuk goedkoper dan 
de lnfra+ vloer. De geraamde kosten per m2 van de hoofddraagconstructie 
dalen nu naar ca. 475,-/m2

. Dit is een concurrerende prijs voor 
hoofddraagconstructies van deze hoogte. 

2. De gangenruimtes op de secundaire verdiepingsvloeren dienen niet meer ter 
circulatie, en kunnen bij de appartementen getrokken worden of dienen als 
technische ruimte. Hierdoor wordt het percentage netto verhuurbaar 
vloeroppervlak verder vergroot. 

3. Alleen de primaire verdiepingsvloeren zijn woningscheidend en dienen een 
bepaalde horizontale stijfheid aan de gevelbuisconstructie te verlenen. Hierdoor 
kunnen de secundaire verdiepingsvloeren relatief eenvoudig en licht uitgevoerd 
worden. Hierdoor kunnen ook de vloerbalken op de secundaire verdiepingen, 
de kolommen en de fundering lichter uitgevoerd worden. 

4. De secundaire verdiepingsvloeren maken geen deel uit van het 
stabiliteitssysteem en kunnen eventueel in zijn geheel verwijdert worden. Mede 
hierdoor, en door het feit dat dit alternatief geen dragende scheidingswanden 
heeft ontstaat een zeer flexibel gebouw dat relatief eenvoudig aangepast kan 
worden aan de eisen van de toekomstige gebruikers van het pand. 

5. Omdat de appartementen niet meer gelijkvloers zijn, worden ze minder 
aantrekkelijk voor ouderen. De effecten op de verhuurbaarheid dienen van 
deze appartementen dienen verder onderzocht te worden. 

Alternatief 3 

Bij het derde alternatief is onderzocht wat de mogelijkheden zijn van een hybride 
draagconstructie. Hierbij zijn een megaframe en een betonnen kern samen 
verantwoordelijk voor de stabiliteit van de toren . Uit de berekening is gebleken dat door 
de gecombineerde draagwerking, de toren zich in eerste instantie stijver gedraagt dan 
dat men in eerste instantie zou verwachten. Door de te verwachten moeilijkheden bij de 
uitvoering van twee verschillende draagsystemen en de zeer ingewikkelde detaillering 
van de koppeling tussen de kern en het megaframe worden de voordelen van deze 
gecombineerde draagwerking grotendeels teniet gedaan. De geraamde kosten van deze 
hoofddraagconstructie zijn f1 .510,- /m2 

56 volgens de kostenraming van het voorlopig ontwerp zoals beschreven in hoofdstuk 6. 
57 Zie paragraaf 12.2 
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algemeen 

De directe bouwkosten van alternatief 2 en 3 zijn ongeveer anderhalf maal de directe 
bouwkosten van alternatief 1 . Hierbij valt een verschil te constateren van ongeveer 14 
miljoen gulden. Het onderzoek naar zoveel mogelijk alternatieve constructiesystemen in 
de fase van het V.O. is dus zeer lonend om te komen tot een minimalisatie van de 
bouwkosten. 

Wat zijn de voordelen van een uitgebreide studie in de haalbaarheidsfase naar een 
woongebouw te Almere, en kan door in deze fase meer onderzoek te verrichten de kans 
op de financiële haalbaarheid van het project worden vergroot? 

De directe bouwkosten zoals ze door PKB zijn geraamd voor het in hoofdstuk 3 
beschreven structuurontwerp zijn te vergelijken met die van alternatieven 2 en 3.58

• De 
directe bouwkosten van alternatief 1 liggen met fl. 29.000.000 echter een heel stuk lager. 
Door meer onderzoek te verrichten is een hoofddraagconstructie ontworpen waarbij niet 
alleen de opbrengsten met 10% kunnen worden verhoogd. Ook is door meer onderzoek 
te doen naar de mogelijkheden binnen het ontwerp een besparing op de directe 
bouwkosten van 25% gevonden. De kans op haalbaarheid van het project wordt hiermee 
dus aanzienlijk vergroot. 

Zoals getekend in Figuur 66 is de foutenmarge bij de kostenraming van het structuurplan 
een stuk groter dan de foutenmarge bij een raming van het voorlopig ontwerp.59 
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Figuur 66 : marge in kostenramingen in verschillende stadia van het ontwerpproces 

58 zie elementenbegroting PKB in de bijlage. 
59 dr. H Tempelmans Plat, Dictaat bouweconomie deel 2 [13] 
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Dit afstudeerrapport heeft laten dat het zeer lonend kan zijn veel vooronderzoek te 
verrichten. Het is gebleken dat naar mate het uitwerkingsniveau van het constructief 
onwerp toeneemt, er nauwkeuriger geraamd kan worden. Door het ontwikkelen van meer 
alternatieven tijdens de ontwerpfase kan zelfs het hele kostenniveau van het project 
worden verlaagd. Hierdoor wordt de kans op de financiële haalbaarheid van het project 
aanzienlijk vergroot. 

Besparingen op de kosten van 25% en vergrotingen van de opbrengsten van 10% staan 
op projecten van in totaal ongeveer 200 miljoen niet in verhouding met de kosten van 
extra vooronderzoek. (in dit geval 1 jaar afstuderen ... ) 
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Figuur 67 : kostenniveaus van verschillende alternatieven 

Alternatief 2 

Alternatief 3 

Alternatief 1 

tijd 
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Conclusies en aanbevelingen TU/e 

12.2 Aanbevelingen 

1. Omdat in Nederland nog zeer weinig ervaring is met tunnelbouw op grote hoogtes is verder 
onderzoek naar de uitvoering van alternatief 1 gewenst. 

2. Door meer onderzoek te doen naar de draagwerking van hybride constructies kunnen nieuwe 
oplossingen voor hoofddraagconstructies worden bedacht. 

3. Verder onderzoek naar het uitblijven van shear-lag effecten bij schuine plaatsing van 
gevelkolommen bij een gevelbuissysteem zoals beschreven in hoofdstuk 7 is gewenst. 

4. Onderzoek waarbij door een verschillende materialisering van de toren de excentriciteit van 
het zwaartepunt ten opzichte van het zwaartepunt van de constructie op de 48 verdieping kan 
worden verkleind is een manier om een meer evenwichtige verdeling te krijgen in de 
belastingen op de hoofddraagconstructie, en zo de kosten verder te drukken . 

5. Onderzoek naar integratie van de staalconstructie in de top van de toren en een 
reinigingssysteem voor de gevel wordt aanbevolen 

6. Onderzoek naar het verschil in kosten tussen een gelaste knoopverbinding en een verbinding 
uit elementen als beschreven in paragraaf 11 .2.2 alsmede het verschil in kosten tussen het 
toepassen van staalbeton kolommen en kolommen uit alleen staal is gewenst. 
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