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Samenvatting afstudeerverslag Landmark Almere Poort 

De doelstelling van het afstudeerproject is te 
komen tot een ruimtelijk en constructief 
ontwerp voor twee torens aan weerszijden van 
het spoor die de functies wonen en werken 
bezitten. De torens moeten een relatie of 
verbinding met elkaar hebben, zodanig dat er 
een landmark voor Almere-Poort op deze 
locatie ontstaat. Een landmark zou voor 
Almere Poort de ideale manier zijn om 
uitdrukking te geven aan het dynamische en 
nieuwe karakter van Almere waarin wonen, 
werken en ontspannen centraal staan. Gekozen 
wordt voor een landmark in de vorm van een 
hoogbouwproject. M.b.v. een maquette is het 
gebied gemodelleerd. Hierin zijn verschillende 
volumemodellen geplaatst waarmee de vorm 
van de landmark bepaald is. Het gehanteerde 
uitgangspunt hierbij is dat vanuit 
verschillende richtingen een ander aanzicht 
bewerkstelligd wordt. 

Het resultaat is een landmark bestaande uit 
twee losstaande torens met een scheefstand. 
Door af te wijken van de verticale structuur 
van de omringende bebouwing ontstaat een 
aandachtspunt. Deze afwijking kan vanuit 
verschillende richtingen opgemerkt doordat 
beide torens een scheefstand hebben in 
verschillende richtingen. Het ontwerp van de 
toren met scheefstand is gekozen vanwege het 
krachtige gebaar dat gemaakt wordt naar 
beneden waar zich een belangrijke centrale 
locatie bevindt in de stad. Namelijk die van 
het bus- en treinstation. Zie figuur I. 
Het gesloten bouwblok wordt als uitgangspunt 
genomen voor de aanliggende bebouwing bij 
de torens. Het gesloten bouwblok wordt 
geopend en er wordt een toren geplaatst 
binnen de aanwezige structuur. In de 
ontwerpopgave wordt het oostelijke dee! van 
de landmark, de toren met de 
trapeziumvormige plattegrond uitgewerkt . 
Horizontale belastingen die door een 

scheefstand worden gei'nitieerd zijn van groot 
belang bij het ontwerp van een scheefstaand 
gebouw. De mate van scheefstand van de 

toren is een belangrijke factor hierbij . Een 
verdubbeling van de hellingshoek van de toren 
resulteert in een verdubbeling van de 
horizontale belasting en daardoor ook een 
verdubbeling van het optredende moment aan 
de fundering. Het moment dat ontstaat aan de 
fundering van een gebouw met een 
scheefstand kan, als gevolg van het eigen 
gewicht, geheel worden weggenomen. Dit kan 
bereikt worden door de belasting uit een deel 
van de kolommen af te dragen op de kem. Dit 
principe is een bruikbare mogelijkheid bij de 
constructieve vormgeving van een toren met 
scheefstand. De toren heeft een hoogte van 
120 meter en krijgt een verticale kern. Deze 
wordt opgedeeld in 2 prismatische 
doornsneden van verdieping - I tot aan 
verdieping 24 (kantoorverdiepingen) en van 
verdieping 25 tot aan het dak. 
(appartementenverdiepingen) . 
Figuur 2 toont de schematische doornsnede, 
de kernen en de plattegrond. 

Plottegrond (C - C) 

Doorsnede kern (A- A) 

Figuur 3 Positie van de kern in de toren 

In het gearceerde gebied verschuift de kern 
door de plattegrond van de toren. Deze 
verschuiving vindt plaats doordat de kern 
verticaal staat en de rest van het gebouw onder 
een hoek staat. 
Voor de constructieve analyse is een viertal 
varianten opgesteld welke met elkaar zijn 
vergeleken op de grootte van het moment op 
de kern, de normaalkracht op de kern en de 
uitbuiging van de kern . (zie figuur 3) 
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Deze varianten zijn opgedeeld in 
deelvarianten met kleine variaties daarbinnen. 
De varianten worden vergeleken met het 

Variant I Variant 2 Variant 3 Variant4 

Figuur 3 Varianten voor de constructie van de kem 

basisprincipe welke een verticale toren 
representeert. In Variant I wordt de belasting 
afgedragen op de gevelkolommen, twee 
inpandige kolommenrijen en de kern. Variant 
2 draagt op de dezelfde manier af op de 
kolommen en kem, een deel van de 
gevelkolommen wordt uitgevoerd als 
trekkolommen en bovenaan de kern 
verbonden. In variant 3 wordt een 
outriggerconstructie toegepast. Variant 4 is 
gelijk aan variant 2, alleen worden de 
trekkolommen in de gevel verbonden op een 
lager niveau. Gekozen is voor variant 4 
vanwege het relatief kleine moment in 
combinatie met de relatief grote 
normaalkracht die werkt op de kern. Daarnaast 
is de verbinding van kolommen met kern 
eenvoudig uit te voeren. Als vergelijking is 
deze variant, naast een handberekening, 
uitgewerkt m.b.v. een Eindige Elementen 
model, ter controle van spanningen en 
vervormingen. Figuur 4 en 5 tonen het 
principe van de verbinding van de kolommen 
met de kern. De belasting uit de kolommen 
gaan aan de bovenzijde over in een vakwerk 
welke is opgelegd op de hoekpunten van de 
kem. Op een lager niveau worden de op trek 
belaste kolommen opgelegd op een console. 
Deze verbinding zorgt voor goede spreiding 
van de belasting op de kern.De constructie van 
de vloeren bestaat uit een gei"ntegreerde staal
betonvloer met zwevende dekvloer. De IFB 
Jigger is vanwege zijn gunstige gewicht 
gekozen als vloerligger. De totale 
constructiehoogte kan hierdoor beperkt blijven 
tot 260 mm. Vanwege de aantrekkelijke vorm, 
de gunstige constructieve eigenschappen, de 
brandwerendheid en de eenvoudige uitvoering 

Landmark Almere Poort 

van constructieve knopen is gekozen voor 
ronde buiskolommen gevuld met beton. 

Kern Kern 

Figuur 4 en 5 Verbinding kolommen met kem 

T.a.v. de gevel wordt gekozen voor een 
tweedehuid-fa~ade. De klimaatgevel is een 
goed alternatief maar natuurlijke ventilatie en 
te openen ramen in de gevel bieden voor 
zowel de kantoorgebruiker als 
appartementbewoner een grote mate van 
comfort en flexibiliteit m.b.t. regulering van 
het binnenklimaat. Figuur 6 toont een 3D 
visualisatie van de toren. 

Figuur 6 3D visualisatie toren 

S.G. Roeles TU/e Bouwkunde 
Constructief Ontwerpen 
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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeerverslag ter afronding van de studie bouwkunde aan de TU/e, 
afstudeerrichting constructief ontwerpen. 
Het maken van een constructief ontwerp voor een hoog gebouw was een van de wensen die 

ik had toen in begon aan de studie bouwkunde in Eindhoven. Deze wens heb ik voor het 
laatste onderdeel, de afstudeeropdracht, bewaard. Eerdere projecten die tijdens mijn studie 
aan bod kwamen waren onder andere het uitvoeren van een experimenteel onderzoek en het 
ontwerpen van een grote overspanning. 
Tijdens de ontwerpopgave heb ik me vooral beperkt tot het constructieve ontwerp waarbij 

bepaalde keuzes t.a. v. het ontwerp een stedenbouwkundige of architectonische grondslag 
hebben gehad. Het vormgeven van een toren met een scheefstand bl eek op constructief vlak 
een grote uitdaging. Hoewel het ontwerpproces niet altijd even gestructureerd en logisch is 
verlopen, heb ik geprobeerd de keuzes en stappen die genomen zijn tijdens het ontwerpproces 
op een zo logisch mogelijke volgorde te vertalen in verslagvorm. 

lk wil hierbij graag mijn afstudeercommissie bedanken voor de begeleiding tijdens het 
project. 

dr. ir. J.C.D. Hoenderkamp 
prof. ir. H.H. Snijder 
dip!. ing. H.H. Yegenoglu 

Daarnaast wil ik dhr. Hofrneyer bedanken voor zijn ondersteuning bij de eindige elementen 
analyse van de kem met het programma ANSYS. 

Augustus 2006, 

Stijn Roeles 

S.G. Roeles TU/e Bouwkunde 
Constructief Ontwerpen 
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1 Inleiding 

Grote steden in Nederland voelen steeds meer de behoefte om zich stedelijk te verdichten, om 
meervoudig en optimaal met ruimte om te gaan. Hierdoor neemt het aantal hoogbouwprojecten toe 
en wordt er ook steeds hoger gebouwd. Ook buiten de randstad wordt steeds vaker gekozen voor 
hoogbouw. Hoogbouw is interessant voor ondernemingen die een goed adres in de stad willen 
hebben. Daarnaast is hoogbouw geschikt voor bewoners met een stedelijke levensstijl. Belangrijk in 
de afweging om te kiezen voor hoogbouw is de locatie. Deze speelt een grote rol in de 
aantrekkingskracht van het gebouw op zijn uiteindelijke gebruikers . Bereikbaarheid, kwaliteit van de 
omgeving, uitzicht, ligging ten opzichte van voorzieningen zijn belangrijke randvoorwaarden voor de 
haalbaarheid van een hoogbouwproject. Een ander belangrijk aspect bij hoogbouw is de vormgeving. 
Een fraai vormgegeven gebouw maakt het aantrekkelijker om in te wonen of te werken . Daarnaast is 
de relatie van het gebouw met zijn stedelijke omgeving van groot belang. Een hoog gebouw kan als 
katalysator werken voor de ontwikkeling van een stedelijk gebied. Omdat een hoog gebouw 
gezichtsbepalend kan zijn voor zijn omgeving, krijgt deze daardoor vaak de functie van een 
landmark. Daarbij speelt vaak prestige een rol, want door een prominent gebouw met spectaculaire 
hoogte en vormgeving stijgt de stad in aanzien. 

Almere-Poort, het nieuwe stadsdeel van Almere wil zich gaan profileren als dynamische uitbreiding 
van de bestaande stad Almere. Wonen, werken en recreeren zijn kernbegrippen in de plannen voor 
het toekomstige stadsdeel. Het nieuwe plan biedt mogelijkheden voor hoogbouw nabij het nieuw te 
bouwen station. Bebouwing waarbij een combinatie van wonen en werken wordt toegepast is een van 
de uitgangspunten voor het nieuwe stadsdeel. 

1.1 Probleemstelling 

De verwachting is dat Almere in 2010 op plaats vijf zal komen te staan als gekeken wordt naar 
grootste steden in Nederland. Er zal een groei plaatsvinden van 160.000 inwoners naar 250.000 
inwoners. Om aan deze groei te kunnen beantwoorden wordt Almere uitgebreid met het stadsdeel 
Almere-Poort. Om Almere-Poort aantrekkelijk te maken voor investeerders zal met name rond het 
station een verdichting moeten optreden van bebouwing, dit betekent dat er op deze locatie een 
hoogbouwproject gerealiseerd moet worden . 

1.2 Doelstelling 

De doelstelling van het afstudeerproject is te komen tot een ruimtelijk en constructief ontwerp voor 
twee torens aan weerszijden van het spoor die de functies wonen en werken bezitten. De torens 
moeten een relatie of verbinding met elkaar hebben, zodanig dater een landmark voor Almere-Poort 
op deze locatie ontstaat. 
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2 V ooronderzoek 

2.1 Feiten en cijfers Almere 

Geen plaats in Nederland groeit zo snel als Almere. In haar korte bestaan vanaf 1975 is Almere 
gegroeid naar meer dan 160.000 inwoners. Als het huidige groeitempo aanhoudt is Al mere omstreeks 
2005 een stad van circa 180.000 inwoners. Als gekeken wordt naar inwonertal is Almere op dit 
moment de achtste stad van Nederland [2-1]. De verwachting is dat Almere 2010 op plaats vijf zal 
komen te staan volgens onderstaande tabel 2.1. 

Amsterdam 
Rotterdam 
Den Haag 
Utrecht 
Almere 
Tilburg 
Eindhoven 
Groningen 

730.000 
585.000 
413.000 
240.000 
215.000 
214.000 
212.000 
182.000 

Tabel 2.1 Prognose aantal inwoners grote steden op I januaii 20 I 0 
Bron: CBS 200 

2.2 Inleiding Almere Poort 

Op dit moment bestaat Almere uit 3 stadsdelen, namelijk Almere Stad, Almere Buiten en Almere 
Haven. (zie figuur 2.1) 

.000 

■ .-... ... Poon 

.000 

160.000 

100.DOO 

... 000 

• 11i175 , ... , .. , , ... , ... 2000 2000 2010 

Figuur 2.1 Almere op de kaart [2-1) Figuur 2.2 Groei bevolking Almere [2-2) 

Aangezien Almere in de komende jaren wil groeien van 160.000 inwoners naar ongeveer 215.000 
inwoners, zullen er twee nieuwe stadsdelen in Almere ontwikkeld worden; Almere Hout en Almere 
Poort. De bestaande planning van Almere voorziet in een aanwas tot minimaal 215.000 inwoners. In 
figuur 2.2 is te zien hoe en waar de groei heeft plaatsgevonden en waar in de toekomst de groei zal 
gaan plaatsvinden in de verschillende stadswijken van Almere. Duidelijk is dat Almere Poort in de 
planning voor 2005 - 2010 het grootste dee) van de bevolkingsgroei van Almere voor haar rekening 
neemt. 

Het plangebied voor de toekomstige kern Almere Poort ligt ten zuidwesten van de centrale kern 
Almere Stad. Het strekt zicht uit tot aan de kust van het IJmeer en raakt aan de Hollandse Brug. De 
brug waarover de autosnelweg A6 en een spoorweg voeren, is de belangrijkste toegang tot Almere en 
tot Flevoland. Aan de Jigging nabij de brug dankt Almere Poort haar naam. De locatie voor Almere 
Poort is momenteel een braakliggend terrein.In het structuurplan van Almere is de uitbreiding van 
deze stadsdelen weergegeven. Het stadsdeel Almere Poort komt ten zuidwesten in het plan te liggen, 
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het stadsdeel vormt letterlijk de poort van Almere. Het is gelegen direct na de brug die Flevoland 
verbind met de Randstad. Zie figuur 2. 1. 
In onderstaande figuur 2.3 zijn de verschillende wijkdelen van Almere Poort weergegeven. Hierop is 
de locatie van Olympiakwartier oost en Olympiakwartier west te zien, de locatie voor het 
afstudeerproject. 

Figuur 2.3 Wijkindeling Almere Poort 

I. W aterrij k 
2. Parklust 
3. Dijkzicht 
4. Groenendaal 
5. Middenkant 
6. Almeerderzand 
7. Europakwartier 
8. Lage kant 
9. Olympiakwartier west 
10. Olympiakwartier oost 
I I . Sport en Leisure zone 
12. Zakenpoort west 
13. Zakenpoort oost 
14. Voortuin 

Het plangebied wordt in belangrijke mate bepaald door de aanwezige hoofdverkeersinfrastructuur. 
De A6 ten zuiden van het plangebied (lichtblauw) en de afbuigende spoorlijn (Amsterdam -
Lelystad) vormen belangrijke randvoorwaarden. De spoorlijn ligt op een dijk waarvan de kruin op 
een hoogte van ca. 5 m boven het maaiveld ligt. Deze spoorlijn Ioopt dwars door Almere Poort en 
deelt het stadsdeel in tweeen. Opvallend is de radiale structuur van de wijkdelen Europakwartier, 
Lage kant, Olympiakwartier west en oost. De overige wijkdelen hebben een orthogonale structuur. 
Het algemene prorgramma dat opgesteld is voor Olympiakwartier west en oost is weergegeven in 
Bijlage I. In dit programma worden uitgangspunten t.a.v. wonen en werken behandeld en worden de 
belangrijkste verkeersstromen weergegegen. 

2.3 Landmark 

2.3.1 Inleiding 

Een van de functies van het ontwerp is het creeren van een landmark. Een landmark is een breed 
begrip dat vaak gebruikt wordt voor een sociaal-geografisch kenteken, een baken, een symbool of 
een markeringspunt. De functie van een landmark wordt in de architectuur vaak gebruikt voor 
gebouwen die op een bepaalde manier het karakter bepalen van een plek. Er kan hierbij gedacht 
worden aan een plein of een straat of een boom die een bepaald dorp of stad zijn identiteit geeft en 
typerend is voor een bepaalde plek. Er zijn veel voorbeelden van landmarken, de Domtoren in 
Utrecht bijvoorbeeld geeft de binnenstad van Utrecht een markant herkenningspunt. De Erasmusbrug 
in Rotterdam geeft de skyline van Rotterdam mede gestalte. De Dam in Amsterdam geeft vele 
toeristen een herkenningspunt. Een landmark heeft vaak de functie om een stad te voorzien van een 
herkenningspunt dat volgens de visie van vele gemeentebesturen liefst van grote afstand kan worden 
opgemerkt. Een hoogbouwproject lijkt dan vaak de ideale manier om een landmark te creeren in een 
stad. Door hoog te bouwen wijkt een gebouw af van zijn lagere omgeving en ontstaat er automatisch 
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een landmark. De vraag is echter of op deze manier het juiste karakter van een stad bepaald wordt. 
Voordat vastgesteld wordt of een bepaald gebouw de functie krijgt van landmark zou de vraag 
gesteld moeten worden welk karakter of imago de stad heeft, en vervolgens of een landmark het 
karakter moet versterken of juist tegenwerken en op welke locatie dit moet gebeuren. 

2.3 .2 Landmark in Al mere Poort 

Almere werd sinds het begin van haar bestaan gezien als een massaproduct. De grootschalige 
nieuwbouw, de zeer snelle groei van de jonge gemeente en de oplossing voor de krapte in 
Amsterdam, welke Almere moest worden, droegen niet bepaald bij aan een flitsend imago. Om dit te 
veranderen werd in 1998 speciaal voor dat doel de Stichting Stadspromotie Almere opgericht. Deze 
stichting organiseerde evenementen en zocht de publiciteit om Almere te promoten als een 
dynamische stad, waar van alles mogelijk was. De slogan van Almere werd: Het kan in Almere! Een 
landelijk onderzoek had aangetoond dat de meeste Nederlanders Almere associeerden met grijs, 
winderig en slaperig. Met de campagne wilde de gemeente aantonen dat Almere weliswaar nieuw 
was, maar veel mogelijkheden bood voor bewoners en bedrijven. Een laatste onderzoek in 2002 
onder bedrijven en bewoners in de regio heeft inderdaad uitgewezen dat de campagne het imago van 
Almere een positieve draai heeft gegeven. Het nieuwe van Almere wordt nu gezien als dynamisch, 
met veel mogelijkheden om te groeien. Almere Poort moet hieraan, in de toekomst, in grote mate aan 
gaan bijdragen. Een combinatie van wonen, werken en ontspanning moet zorgen voor een 
dynamische stad waarin voor de burger alles mogelijk is. Een landmark zou voor Almere Poort de 
ideale manier zijn om uitdrukking te geven aan het dynamische en nieuwe karakter van Almere 
waarin wonen, werken en ontspannen centraal staat. 
Zonder in deze ontwerpopdracht dieper in te gaan op de beantwoording van de vraag wat de best 
passende landmark voor Almere Poort zou zijn, wordt er gekozen voor een landmark in de vorm van 
een hoogbouwproject. Er zijn een aantal reden waarom gekozen wordt voor een hoogbouwproject in 
Almere Poort. 

De stedelijke verschijningsvorm moet versterkt worden; 
De vraag naar appartementen in de stad i.v.m. de vele voorzieningen ter plaatse; 
De vraag naar kantoorruimte bij het NS-station; 
De hoge grondprijs in de stad; 
De goede bereikbaarheid met openbaar vervoer; 
De functiestapeling en menging van wonen en werken; 
Het maken van een landmark als stedelijk herkenningspunt. 

De locatie voor de landmark is gelegen ten noorden van het treinstation Almere Poort, deze volgt uit 
het aanwezige structuurplan waarin staat aangegeven waar gebouwd wordt, in grote lijnen voor 
welke bestemming en de hoogte van de bebouwing. Aan weerszijden van de spoorlijn is een locatie 
bestemd voor een hoogbouwproject, bestaande uit twee torens aan weerszijden van het spoor. Een 
van de voorwaarden voor het project is dat de landmark zal bestaan uit twee torens welke een 
verbinding of relatie hebben met elkaar. Wanneer twee torens tegenover elkaar geplaatst worden en 
wanneer deze twee torens een verbinding met elkaar krijgen ontstaat er gevoelsmatig een gebouw dat 
doet denken aan een poort. 

2.3.3 De poortfunctie 

De poortfunctie in zijn oorspronkelijke betekenis dateert uit de middeleeuwen waarbij de omringende 
verdedigingsmuur rondom het stadscentrum een doorgang moest krijgen naar de stad: de stadspoort. 
Om te voorkomen dat stadspoorten de zwakke plekken bij een belegering zouden vormen, werd aan 
de constructie en vormgeving ervan bijzondere aandacht geschonken. Hierdoor ontwikkelde de 
stadspoort zich later tot een op zichzelf staand architectonisch gegeven. Deze originele functie is 
uiteraard niet meer van toepassing op onze huidige stadspoorten. 
De stadspoort heeft tegenwoordig in veel steden de functie van een monument. Een nieuw ontwerp 
voor een gebouw in de vorm van een poort roept echter vaak direct een associatie op met de 
oorspronkelijke betekenis van het begrip. Een stadspoort zou een aangepaste betekenis kunnen 
krijgen wanneer deze gezien wordt als louter een doorgang of toegang tot een stad. Een soort 
scheiding tussen het gebied buiten en binnen de stadsgrenzen. Voor de bezoeker van de stad zou de 
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poort dan de functie krijgen van een bestemmingsovergang van buitenwijk naar centrum 
bijvoorbeeld. Een andere functie kan zijn dat de poort een verbinding vormt tussen twee stadsdelen 
links en rechts van de poort. Deze functie lijkt meer geschikt voor de situatie Almere Poort waar geen 
sprake is van een echte bestemmingsovergang voor en achter de poort maar waar de poort een 
mogelijke verbinding kan vormen tussen Olympiakwartier Oost en Olympiakwartier West, gelegen 
aan weerszijden van de poort. Ook al zou de poort kunnen dienen als bestemmingsovergang, de 
bezoeker (treinreiziger) zou deze dan nooit als zodanig ervaren in Almere Poort. Daarnaast is het 
uitgangspunt dat de torens een landmark- functie krijgen voor Almere Poort. De locatie voor het 
project is gelegen aan de achter(noord) zijde van het treinstation Almere Poort. De torens zullen door 
de centrale Jigging het centrum van Almere Poort moeten markeren, bekeken vanuit verschillende 
invalshoeken. 
Deze alternatieve functie van stadspoort (als een verbinding tussen Olympiakwartier Oost en West) 
kan op verschillende manieren gei"nterpreteerd worden aan de hand van verschillende typologieen 
poortgebouwen. In navolging worden een aantal mogelijke varianten voor een mogelijke verbinding 
besproken. 

Figuur 2.4 
Geen fys ieke verbinding 

~ ~J 

~~~[ 
Figuur 2.5 
Verbinding door loopbrug 

Figuur 2 .. 6 
Meerlaagse overkluizing 

S.G. Roeles 

Allereerst kan de vraag gesteld worden of een verbinding fysiek moet zijn. 
Twee torens hebben automatisch een bepaalde verbondenheid wanneer ze 
bij elkaar staan en qua vorm identiek aan elkaar zijn (figuur 2.9) Deze vorm 
van verbinden levert alleen visueel een resultaat op. Daarnaast wordt de 
tussenliggende spoorlijn als fysieke scheiding tussen het oostelijke en 
westelijk dee! van de spoorlijn benadrukt. De spoorlijn zorgt voor een 
zichtlijn en blijft zodoende ononderbroken . De bebouwing er omheen 
wordt hieraan aangepast en de scheiding tussen het oostelijke en westelijk 
dee! van het stadsdeel Almere Poort blijft gehandhaafd. 

De eenvoudigste manier van om twee torens met elkaar te verbinden is de 
verbinding als loopbrug, figuur 2.10. Vanuit functioneel oogpunt kan dit 
wenselijk zijn omdat het programma voor beide torens bestaat uit kantoren en 
woningen. De verbinding is dan vooral van nut voor kantoren.. Een 
onderlinge verbinding voor transport kan daardoor wenselijk zijn. 

Wanneer beide torens door meerdere bouwlagen verbonden worden ontstaat 
een constructie die wat meer wegheeft van een traditionele poort figuur 2.11 
De torens krijgen een verbinding zodanig dat er een constructief geheel 
ontstaat. De overkluizing (zoals deze verbinding ook we! genoemd wordt) 
kan hierdoor onderdeel gaan uitmaken van het programma van beide torens. 
Hierdoor is het mogelijk om meer vloeroppervlak te realiseren in het 
gebouw en kan er zodoende efficienter met de ruimte om gesprongen 
worden (meervoudig en optimaal ruimteverbruik). Een mogelijk nadeel 
vormt beperkte daglichttoetreding in de onderste verdiepingen aan de 
spoorzijde. De zichtlijn die ontstaat door de spoorlijn wordt onderbroken. 
De spoorlijn vormt geen belemmering meer voor bebouwing. 
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Figuur 2.7 
Meerlaagse asymmetische 
overk lui zing 

Figuur 2 .. 8 
Meerlaagse overkluizing 

Landmark Almere Poort 

Een asymmetrische verbinding door meerdere bouwlagen lost het probleem 
op van daglichttoetreding op de onderste verdiepingen. Er ontstaat geen 
belemmering voor het uitzicht op de onderste verdiepingen. Vanuit meerdere 
invalshoeken vormt het gebouw een landmark met verschillende gezichten. 
Het voorbeeld in figuur 2.12, is een van de vele mogelijkheden voor een 
asymmetrische vormgeving. Het ontwerp krijgt meer de functie als 
markeringspunt van het centrum. 

Wanneer de gehele ruimte tussen beide torens opgevuld wordt ontstaat een 
enkelvoudig gebouw waarbij het spoor verdiept wordt aangelegd, figuur 
2.13 . Deze radicale vorm van verbinden zorgt voor een verstoring van de 
zichtlijn door het spoor. Het levert een optimaal rendement op voor in de 
ruimtebesteding op de gegeven locatie. 

Een aantal referentieprojecten is weergegeven in bijlage 2. 

2.4 Programma van eisen 

2.4.1 Algemeen 

De aanleiding voor het ontwerpen van een landmark waarin de functies wonen en werken gemengd 
worden volgt uit de gemeentelijke visie waarin functiemenging zoveel mogelijk moet worden 
toegepast in Almere Poort. De landmarkfunctie die beide torens moeten gaan vervullen zullen 
daaraan uitdrukking moeten geven door beide functies te mengen. Het dynamische aspect vanuit het 
programma Almere Poort wordt vertaald naar het ontwerp door te zorgen voor een gemengde 
verdeling van wonen en werken. Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is de locatiekeuze. Het 
stedelijke voorzieningenniveau moet voor beide functies geschikt zijn. De aangewezen locatie voor 
het project is hiervoor erg goed geschikt. Bereikbaarheid is een belangrijke voorziening voor 
hoogbouw. De locatie is bereikbaar per trein of bus door het treinstation en busstation bij de torens. 
Een inpandige parkeergarage kan zorgen voor goede bereikbaarheid per auto. Daarnaast moet het 
imago van het gebouw interessant zijn voor bewoners en bedrijven. Wanneer het gebouw een de 
uitstraling van een landmark krijgt zal hiervoor meer interesse zijn. 
Om een ontwerp voor een kantoor-/woongebouw goed op te kunnen zetten is het nodig de prestatie
eisen te bepalen waar het ontwerp aan moet voldoen. Hiervoor is het van belang inzicht te krijgen in 
de wensen die de twee doelgroepen hebben ten aanzien van hun huisvesting. Daarnaast moet gekeken 
worden naar de eisen voor woontorens en kantoortorens. De verschillen hiertussen hebben invloed op 
het uiteindelijke ontwerp. 
In deze paragraaf worden alle punten die behandeld zijn in het programma van eisen kort 
samengevat. Bijlage 3 bevat het totale programma van eisen. 

2.4.2 Functionaliteit 

Structuur 

S.G. Roeles TU/e Bouwkunde 
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Centrale structuur vanuit kern. 

Parkeervoorzieningen 
I parkeerplaats / 70m2

. 

Entree 
Gescheiden entree voor wonen en werken. 

Liftruimte 
Totale vulcapaciteit van het gebouw gebaseerd op 30 minuten. 

Trapruimte 
Trapruimte volgens eis woonfunctie. 

Werkruimte 

Landmark Almere Poort 

BVO: 20.000 m2
, bruto verdiepingshoogte: 3,60 m, netto verdiepingshoogte: 2,60 m indeling 

volgens kantoorlandschap. 

Woonruimte 
BVO: 20.000 m2

, afmeting appartement: 120-165 m2, bruto verdiepingshoogte: 3,60 m, netto 
verdiepingshoogte: 2,60 m. 

Private buitenruimte 
Geen 

Sanitair 
Dicht bij de schachten en boven elkaar. 

2.4.3 Comfort 

Luchtverversing 
Gebalanceerd ventilatiesysteem. 

Capaciteit installatie 
Dimensioneren op capaciteit voor de kantoorfunctie. 

Visueel comfort 
Vol gens eis van woonruimte moet I 0% van het vloeroppervlak van de ruimte gereserveerd is voor 
lichtopeningen hieruit volgt een maximale diepte van ongeveer IO meter volgens woonfunctie. 

Trillingen 
Volgens eisen NEN 6702 voor woonfunctie. 

Technische ruimte 
De meest geschikte locatie kan in een later stadium bepaald warden. 

2.4.4 Veiligheid 

Brandveiligheid 
Hoofddraagconstructie 120 minuten brandwerendheid volgens woonfunctie Woningscheidende 
wanden brandwerendheid van 60 minuten. 

Vluchtroutes 
De meest geschikte locatie en type kan in een later stadium bepaald warden. 

Sociale veiligheid 
Transparantie in onderste Iagen van de toren. 
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3 Totstandkoming van de vorm 

3.1 Karakteristieken voor het gebied 

Het structuurplan [3-1] dat gemaakt is voor de deelgebieden Olympiakwartier Oost en 
Olympiakwartier West bestaat in hoofdzaak uit gesloten bouwblokken. Een bouwblok bestaat uit zes 
verdiepingen tellende aaneengesloten gebouwen afgewisseld met hogere torens van twaalf tot twintig 
verdiepingen . De bouwblokken zijn van oost naar west geplaatst in een radiale structuur en geven het 
gebied hierdoor een karakteristieke invulling. 
In figuur 3.1 is het plangebied weergegeven met de locaties voor het ontwerp. Bruin zijn de eerder 
genoemde karakteristieke gesloten bouwblokken. In rood is de locatie voor het project aangegeven. 
Het westelijk dee! van Deze locatie wordt begrensd door de structuur van de bouwblokken, door de 
voetgangersverbinding en de treinverbinding. Het oostelijk dee! van de locatie wordt begrensd door 
de treinverbinding, en de overige verbindingen voor auto, fiets , voetgangers bus. De vorm van beide 
locaties past binnen de radiale structuur van de omgeving. 

I u___o____gj_cbcsch r ij vi n g - Sta tion en r r e i nverbindi n g - Voet go ngersverbindi ng - ri e tsve rb in ding - Aul o verb i n d i ng - 8usvcrbinding - Bebouwi ng - Waler - Loca t ie p rojec t 

Figuur 3.1 Pl attegrond locatie 

3.2 Modellenstudie 

Verschillende ideeen voor hoogbouw zijn uitgewerkt in volume modellen waarbij aanvankelijk is 
geprobeerd beide torens fysiek te verbinden over het spoor, om een werkelijke verbinding te leggen 
tussen de gebieden westelijk en oostelijk van het spoor. 

Een van de eerste ideeen bestond uit een verbinding volgens figuur 3.2. Het uitgangspunt was om een 
landmark te maken welke vanuit verschillende richtingen een ander aanzicht zou brengen, dit is 
gedaan door een portaal over het spoor te plaatsen en in het midden bovenin te knikken. Een ander 
idee was het overk.Juizen van een gebouw over het spoor volgens figuur 3.3. Het grootste minpunt 
van de ontwerpen waarbij de fysieke verbinding als uitgangspunt wordt genomen is dat de 
verbinding tussen treinstation en busstation onderbroken wordt door de landmark. Doordat de positie 
van de toren aan de westelijke zijde vaststaat is de keuzevrijheid voor de toren aan de oostzijde 
beperkt. Zie figuur 3.3. 
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Figuur 3.2 Geknikt portaal in bovenaanzicht (links) , vooraanzicht vanuit zuidzijde (rechtsboven) , zijaanzicht vanuit westzijde 
(rechtsonder) 

Figuur 3.3 Overkluizing in bovenaanzicht (links), vooraanzicht vanuit zuidzijde (rechtsboven) , zijaanzicht vanuit westzijde 
(rechtsonder) 

Als altematief is gekeken naar een niet-fysieke verbinding tussen beide torens. Door twee losstaande 
torens te ontwerpen ontstaat een grotere keuzevrijheid wat betreft de locatie van torens. Door de 
positie van de torens kan een duidelijk gebaar gemaakt worden naar de locatie van het trein- en 
busstation. In figuur 3.4 is gekeken naar twee torens met een grote uitkraging bovenin. Door deze 
twee uitkragingen ontstaat er een virtueel snijpunt in het verlengde van de uitkragingen. Op deze 
manier wordt een gebaar gemaakt naar de locatie van het trein- en busstation. 

Figuur 3.4 Torens met uitkraging in bovenaanzicht (links) , vooraanzicht vanuit zuidzijde (rechtsboven) , zijaanzicht vanuit westzijde 
(rechtsonder) 
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Door af te wijken van de verticale structuur van de omringende bebouwing ontstaat automatisch een 
aandachtspunt. Deze afwijking kan vanuit verschillende richtingen opgemerkt door de torens roteren 
in verschillende richtingen (zie figuur 3.5). De toren aan de westelijke zijde helt naar oostelijke 
richting en de toren aan oostelijke zijde helt naar zuidelijke richting. Door deze helling wordt op een 
krachtige manier verwezen naar de locatie van het trein- en busstation. Door in het dakvlak dezelfde 
helling aan te brengen wordt deze verwijzing naar beneden nog eens versterkt. 

J r-Jl'_·""1. · 

·,. 

-~,,.. '\ 

.. ~-···::::~-... :. ' . 

;·, . ..-~: : i:.. ' ' ' .. 

~- -~"''" _,11!:'\:J"·• ~ t-" 

Figuur 3.5 Schuine plaatsing torens in bovenaanzicht (links) , vooraanzicht vanuit zuidzijde (rechtsboven) , zijaanzicht vanuit westzijde 
(rechtsonder) 

Dit altematief is uiteindelijk gekozen vanwege het krachtige gebaar dat gemaakt wordt naar beneden 
waar zich een belangrijke centrale locatie bevindt van het bus- en treinstation. 
Het gesloten bouwblok wordt als uitgangspunt genomen voor de aanliggende bebouwing bij de 
torens. Het gesloten bouwblok wordt geopend en er wordt een toren geplaatst binnen de aanwezige 
structuur. (zie figuur 3.6) In deze figuur is tevens zichtbaar dat de open bouwblokken bij de torens 
qua structuur aansluiten op de bestaande blokken. In vorm en afmeting wordt het lagere gedeelte van 
het bestaande bouwblok gekopieerd zodat op maaiveldniveau een harmonisch beeld ontstaat met de 
omringende bebouwing. De structuur van het plan wordt gerespecteerd en ook het ontwerp van de 
torens wordt in deze structuur ingepast. 

Figuur 3.6 Vanuit principe gesloten bouwblok naar open bouwblok met toren 

Door het bouwblok aan een zijde te openen (zie figuur 3.7) ontstaat een toegang tot de binnenzijde 
van het bouwblok (laagbouw) en een verbinding met de ruimte buiten het bouwblok zodat er een 
openbaar plein ontstaat. Doordat de opening aan de zijde van de toren zit ontstaat een verbinding 
tussen toren en laagbouw. Beide objecten kunnen nu in relatie tot elkaar gezien worden, het zijn 
geen losse entiteiten maar er is een verbinding in de zin dat de openbare ruimte hen met elkaar 
verbindt. De toegang tot beide torens is tegengesteld. De toegang tot de westelijke toren (links) is aan 
de zijde van de flauwe hoek, de toegang aan de oostelijke toren is aan de zijde van de scherpe hoek. 
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Figuur 3.7 Uitwerking definitieve keuze in volumemodellen met laagbouw linkerzijde (links) , rechterzijde (rechtsboven) , bovenaanzicht 
(linksonder) 
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4 Functies 

4.1 Functieverdeling binnen het ontwerp 

In het programma van eisen is vastgelegd dat de functies wonen en werken gecombineerd en 
gemengd toegepast zullen worden in beide torens. In figuur 4.1 is de functieverdeling schematisch 
weergegeven van de beide delen aan westelijke en oostelijke zijde van het spoor. 

1111 Wlnkol• 

Functies westeUike ziida 

Figuur 4.1. Functieverdeling (boven: 
zijaanzicht; onder: bovenaanzicht) 

Het bovenste deel van de toren (40 meter) wordt ingericht als woonruimte. Dit komt ongeveer neer 
op JO verdiepingen en ongeveer 10.000 m2 BVO. Het onderste dee) wordt ingericht als werkruimte, 
dit is ongeveer 80 meter en komt neer op ongeveer 20 verdiepingen ( +/- 20.000 m2 BVO). De ingang 
op de begane grond zal een transparant karakter krijgen en wordt zodoende 7 ,2 meter hoog (2 
verdiepingen). Onder het maaiveld wordt ruimte gereserveerd voor een parkeergarage welke 
bereikbaar is vanaf de toren. In de laagbouw komt eveneens de functie wonen dit zijn 5 verdiepingen 
( ongeveer 8.000 m2 BVO) In de plint van de laagbouw is ruimte voor winkels dit is ongeveer 1600 
m2 BVO. Deze indeling van functies is het uitgangspunt voor het ontwerp. 

In het vervolg van deze ontwerpopdracht zal het hoogbouw gedeelte van de westzijde verder 
uitgewerkt worden. Beide torens zowel aan oostelijke- als aan westelijke zijde hebben een 
vergelijkbare omvang en hoogte. De oostzijde heeft het busstation als extra functie gei"ntegreerd. Het 
ontwerp van een ondergronds busstation is een grote uitdaging op zichzelf en brengt een ander type 
problematiek met zich mee. Omdat ik in deze opgave de nadruk wit leggen op het hoogbouwgedeelte 
kies ik daardoor voor uitwerking van het hoogbouwgedeelte aan westelijke zijde. 
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4.2 Vorm 

4.2.1 Geometrie 

De geometrie van de toren is afgebeeld in onderstaande figuur 4.2 

,',\4(}() flllTl 

-- ' ___ , 
,------ 8 

____ _, o 

/ijo'1rl/i c:lit Voornnn;ic:h\ 

Figuur 4.2 Geometri e van de toren 

De plattegrond van een willekeurige verdieping in de toren is trapeziumvormig. Deze vorm komt 
voort uit de vorm van het bouwblok waarin de toren geplaatst wordt. Het verloop van het volume van 
de toren is prismatisch tot aan het dak. Het dak is geplaatst onder een helling van 90° t.o. v. de schuine 
gevel (zie zijaanzicht fig. 4.2). De hoek die de toren maakt t.o.v. het vlak van het maaiveld is 
vastgesteld op 80°. Deze hoek geeft de toren een duidelijk zichtbare scheefstand en maakt het 
mogelijk ononderbroken verticaal transport te realiseren van begane grondvloer tot dak. 
De hoogte van de toren is vastgesteld op 120 m, wat voortkomt uit het programma van eisen. Het 
totaal aantal verdiepingen is afhankelijk van de verdiepingshoogte die gekozen wordt Wanneer de 
bruto verdiepingshoogte wordt aangenomen op 3.60 men de bruto hoogte van de begane grond vloer 
wordt aangenomen op 7.20 m komt dit neer op 30 verdiepingen. De uitgangspositie is dat verdieping 
I t/m 20 wordt gereserveerd voor werken en verdieping 21 t/m 30 wordt gereserveerd voor wonen. 
Het bruto vloeroppervlak per verdieping is gelijk aan het oppervlak van het trapezium en is gelijk 

. 41,4m + 30,6m. 30 6 "'I IOO 2 aan. ------ , m m . 
2 

Het totale bruto vloeroppervlak voor kantoren is dan gelijk aan 20 · 1100 = 22000m 2 

Het totale bruto vloeroppervlak voor appartementen is dan gelijk aan IO· I JOO= I I OOOm 2 

4.2.2 Rasterkeuze 

De trapeziumvormige plattegrond van de toren biedt meerdere mogelijkheden voor de structuur van 
het raster, figuur 4.3 toont een viertal mogelijke varianten . 
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Figuur 4 .3 Mogelijke vormen voor 
een raster 

De keuze voor een bepaald raster wordt bepaald door een aantal factoren. Het meest van belang in de 
keuze of het raster veel mogelijkheden voor repetitie van constructieve elementen biedt. Wanneer dit 
het geval is, geeft dit veel dezelfde afmetingen wat leidt tot een gelijkmatige afdracht van 
belastingen. Tabet 4 .1 zet in beknopte vorm de voor- en nadelen van het de mogelijke rastervormen 
op een rijtje 

Tabel 4. 1 Voor- en nadelen raster I t/m 4 

Voordeel Voordeel Nadeel Nadeel 

Raster I svmmetrie gevels OD raster weinig standaardafmetingen 

Raster 2 symmetrie veel standaard afmetingen schuine gevel niet OD rasterliin 

Raster 3 symmetrie geve ls op raster 
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Raster 2 is het meest geschikt voor de plattegrond. De 
symmetrische vorm en het groot aantal standaard 
afmetingen die volgen uit het raster wegen zwaarder 
dan het voordeel dat de gehele plattegrond op het raster 
past. Het raster krijgt dus vierkantige opbouw met 
rasterlijnen om de 1,8 m Deze maat ( of een deelbare 
variant) komt in Nederland vaak voor als 
standaardmaat. De plattegrond met bijbehorende 
rasterlijnen wordt weergegeven in figuur 4.4. 

Figuur 4.4 Raster voor plattegrond van verdiepingen 
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5 Scheefstand van de toren 

De toren wordt ontworpen met een bepaalde initiele scheefstand. Het plaatsen van een toren met een 
initiele scheefstand roept direct vragen op met betrekking tot de algehele stabiliteit van de toren. Een 
aantal aspecten, dat hierbij komt kijken wordt in het volgende hoofdstuk behandeld. 

5.1. 1 Algemeen 

Figuur 5.1 toont aan dat de scheefstand van een hoog gebouw een belangrijke invloed kan hebben op 
de reactiekrachten op de fundering. Aangenomen wordt een volledig prismatisch volumemodel met 
daarbinnen een uniforme verdeling van de massa. Een perfect verticale toren (A) zorgt als gevolg van 
het eigen gewicht voor een symmetrische belasting waardoor de zwaartelijn door het midden van de 
toren loopt. De reactiekrachten aan linker- en rechterzijde van de toren zijn even groot. Dit is wat de 
stabiliteit betreft de meest gunstige situatie. Wanneer de toren een beperkte helling krijgt zal de 
zwaartelijn binnen de grenzen van de toren !open, bij de fundering echter zullen de reactiekrachten 
niet meer even groot zijn. Aan de zijde van de overhelling ontstaat een grotere reactiekracht. 
Wanneer de zwaartelijn binnen de plattegrond van de toren blijft, leidt dit tot positieve 
reactiekrachten aan beide zijden als gevolg van het eigengewicht (druk op de fundering). De 
overgang tussen stabiel en instabiel is wanneer dakvlak en grondvlak elkaar juist overlappen (C). Het 
kantelpunt bevindt zich dan onder de zijkant van het gebouw. Wanneer de scheefstand toeneemt en 
de zwaartelijn buiten de toren komt (D), zal aan een zijde een negatieve reactiekracht ontstaan, trek 
op de fundering als gevolg van het eigen gewicht. Deze trekkracht op de fundering zal toenemen bij 
een ongunstige windbelasting 
Als gevolg van windbelasting kan overigens altijd trek op de fundering ontstaan. Logi sch is dat dit 
bij een toren met een scheefstand sneller zal voorkomen. 

... ... 
I 

t,; \/I' t,.? \/(' 

( (\) ( fl) 

Figuur 5. 1. Scheefstanden van torens met bijbehorende zwaarte lijnen. 

5.1 .2 Horizontale krachten 

I 
I 

I~ l 

I 
I 

CI l) 

Als dieper ingegaan wordt op het principe van een toren met scheefstand valt op dat horizontale 
krachten in de constructie een bepalende rol spelen in het ontwerp. Het is vanzelfsprekend dat een 
toren met scheefstand, in vergelijking met een verticale toren, door zijn geometrie horizontale 
krachten oproept die door stabiliserende elementen zoals kernen en stabiliteitswanden binnen de 
toren moeten worden opgevangen. 
Wanneer een dwarsstramien van een hellende toren beschouwd wordt kunnen volgens figuur 5.2 een 
tweetal principes worden onderscheiden . Principe I is een constructietype dat bestaat uit een balken-
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en kolommenstructuur met scharnierende verbindingen en principe 2 is een constructieprincipe dat 
bestaat een schijfstructuur. 

~ 

I 

I 

I 

I 

j 

Figuur 5.2 Balkenkolommen 
structuur en schijfstructuur 

In het statisch schema van principe l veroorzaakt de q-last op de balken, die ondersteund worden 
door en scharnierend zijn verbonden met de scheefstaande kolommen, een horizontale kracht Fh en 
een verticale kracht Fv. Er geldt: 

qi 
F" =- ....................... ............................. ....... ... ................ ... .... .......... .......... ( 2.1) 

2 

qi tan r/J 
F1, =tan(/JxF" =---........................................... ........................ .......... (2.2) 

2 

De stabiliteit van deze constructie kan gewaarborgd worden door het raamwerk zelf of door 
stabiliserende elementen zoals kernen of wanden. Het statisch schema van principe 2, dat bestaat uit 
een wand, maakt het mogelijk de fundering onder het zwaartepunt van de toren te plaatsen. Dit 
principe geeft daarom bij de gegeven belasting uit het eigen gewicht geen horizontale krachten die 
opgenomen moeten worden door stabiliserende elementen. 
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5.1.3 Analyse krachtswerking 

Er is onderzoek gedaan naar een scheefstaand gebouw naar aan leiding van het ontwerp van 
kantoorgebouw Belvedere in Rotterdamr21

. In schema A I van figuur 2.3 spannen een viertal vloeren 
van de ene hellende gevel naar de andere. 

I I q,, 

( I_ 

Figuur 5.3 Statisch schema A I en A2 
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De vloerbelasting qv veroorzaakt horizontale krachten op de punten waar de vloer verbonden is met 
de kolommen. Deze horizontale krachten 
veroorzaken een moment op de fundering; Mr;a;I· Wanneer het aantal vloeren groot is 
zullen deze horizontale krachten een belasting veroorzaken overeenkomend met een gelijkmatig 
verdeelde belasting, zie statisch schema A2 van figuur 5.3 . Deze gelijkmatig verdeelde belasting is 
weergegeven met q.. . Deze belasting moet worden opgevangen en overgedragen worden aan de 
fundering. Het totale moment op de fundering is dan Mr;a;2 . Er geldt: 

1 ? 
M r. =-q

0
H - .................. ........ .. ....... ... ...... ... ...... ... .............. ......... .............. ..... . (2.3) 

• •a:2 2 
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Figuur 5.4 Statisch schema B en C 
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[n schema B van figuur 2.4, zijn 2 extra kolommen aangebracht, zodanig gekozen dat de 
oplegreacties op de hellende gevels minimaal zijn. In schema B veroorzaakt alleen het gearceerde 
deel van de doorsnede belasting op de scheefstaande kolommen. Deze belasting heeft de vorm van de 
lijnlast qh vanwege het Feit dat de horizontale belasting uit de vloer rechtsboven in de constructie 
maximaal is en verloopt naar O rechtsonder in de constructie (driehoekig verloop van de belasting). 
Diezelfde horizontale belasting is linksonder in de constructie maximaal en verloopt naar 0 
linksboven in de constructie (driehoekig verloop van de belasting). Beide driehoekige 
belastingsverdelingen kunnen bij elkaar opgeteld worden omdat ze in dezelfde richting werken, 
zodoende ontstaat de gelijkmatig verdeelde lijnlast, in dit schema: qb. 
Doordat hierdoor de horizontale ontbondenen kleiner zijn dan in schema A I wordt de hieruit 
voortkomende belasting qb ook kleiner. In het gegeven schema leidt dit tot een reductie van het 
moment dat door de fundering moet worden opgenomen. Er geldt: 

1 
qb =-q

0 
.......................... .... ............ ...... .......................................................... .. ... (2.4) 

4 

1 1 2 
M f·b =-M f·a·? =-qaH ....................................... ............ .. .................. .... ......... (2 .5) · 4 · · ·- 8 

Een andere rnogelijkheid is om het rnechanica model in essentie te veranderen. 
Het stati sch schema C van figuur 5.4, kornt overeen met statisch schema B, met het verschil dat het 
linkersteunpunt is weggelaten. Het deel van het gebouw dat door dit steunpunt opgevangen werd in 
schema B is nu opgehangen aan een trekelement in de gevel die de krachten naar de bovenzijde van 
de constructie brengt. Het resultaat van deze verandering zorgt ervoor dat nu geen 
inklemmingsrnoment ontstaat. Er ontstaat een moment op een bepaalde hoogte in de kern welke door 
de kern zelf opgenomen moet worden. Er geldt: 

1 
qc =-qa······ ..... .. .... ........ ........ ............................................ ..... ........... .... ........ ....... (2.6) 

4 

I ? 

M veld ;c = J 2 q" H - ..................................................................................................... ( 2. 7 ) 

Dit resultaat kan worden verklaard uit de krachtswerking volgens figuur 5.5. Hieruit volgt de 
gegeven dwarskrachten en rnomentenlijn. De totale horizontale belasting die werkt op de constructie 
is qc. Voor de horizontale component van het trekelernent, Fc;H, welke ontstaat als gevolg het 
ophangen van het linkerdeel van de constructie geldt: 

1 
Fc;H = -2q,.H ............................ .... ...... .. ..................................... .. .......................... ( 2.8) 

Deze kracht werkt tegengesteld aan de belasting qc, hierdoor verandert het dwarskrachten- en 
momentenverloop. 
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Figuur 5.5 Opbouw mome nten lijn en dwarskrachtenlijn stati sch schema C 

5.1.4 Conclusie analyse krachtswerking 
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Uit voorgaande beschouwingen is duidelijk gebleken dat de horizontale belastingen die door een 
scheefstand warden gei'nitieerd, van groot belang zijn bij het ontwerp. Het is belangrijk om deze 
belastingen tot een minimum te beperken en op een goede manier op te vangen in het 
stabiliteitssysteem. Van graot belang hierbij is de mate van scheefstand van de toren. Een 
verdubbeling van de hellingshoek van de toren resulteert in een verdubbeling van de horizontale 
belasting en daardoor ook een verdubbeling van het optredende moment aan de fundering. Dit heeft 
uiteraard grate gevolgen voor de omvang en de detaillering van de fundering en de daaruit 
voortkomende kosten . 
Geconcludeerd kan warden dat het moment dat ontstaat aan de fundering van een gebouw met een 
scheefstand als gevolg van het eigen gewicht geheel kan worden weggenomen. Als gevolg van 
windbelasting zal de horizontale belasting qc altijd grater worden, zander dat de horizontale kracht Fe 
grater wordt. Zodoende zal er uiteindelijk toch een moment ontstaan op de fundering van het 
gebouw. Het principe van statisch schema C is een bruikbare mogelijkheid bij de constructieve 
vormgeving van een hellende toren omdat het moment dat ontstaat aan de fundering als gevolg van 
een scheefstand kan worden gereduceerd tot nul. 
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6 Kern 

6.1 Inleiding 

De keuze voor een bepaalde stabiliteitsconstructie heeft grote invloed op de ruimtelijke indeling van 
de toren. Wanneer gesproken wordt over gebouwen met meer dan 30 verdiepingen zijn er een aantal 
mogelijkheden om de stabiliteit van het gebouw te waarborgen. Een mogelijkheid is om 
stabiliteitselementen aan te brengen aan de buitenzijde van het gebouw (in de gevel). Gesproken 
wordt dan van een buisconstructie. Een andere mogelijkheid is om deze stabiliteitselementen aan te 
brengen aan de binnenzijde van het gebouw in de vorm van een kern of stabiliteitswanden. Daarnaast 
kunnen combinaties van bovengenoemde typen worden toegepast. Wat betreft het materiaal is er de 
keuze voor beton of staal of een combinatie van beide. In deze opgave wordt, zonder onderzoek te 
doen naar alternatieve stabiliteitssystemen, gekozen voor een betonnen kern die de gehele stabiliteit 
voor zijn rekening neemt. De constructie van vloeren en kolommen wordt uitgevoerd in staal. 
Voordelen van toepassing van een kern in een hoog gebouw zijn: 

De mogelijkheid om liften in aan te brengen; 
De mogelijkheid voor het aanbrengen van trappenhuizen ; 
Het onderbrengen van een vluchtroute tijdens een calamiteit; 
Het verticaal transport van kabels en leidingen voor lucht, elektriciteit, leidingen, etc.; 
Het onderbrengen van sanitaire voorzieningen. 

Een nadeel van toepassing van een kern in een hoog gebouw is dat de plaatsing van bovengenoemde 
functies vastligt binnen de kern. 

Op constructief vlak zijn de voordelen: 
Het zorgen voor stabiliteit tijdens de gebruiksfase; 
Het zorgen voor de stabiliteit tijdens de bouwfase. 
Afdracht van belastingen uit de vloeren 

Een nadeel van de toepass ing van een kern als constructief element is dat relatief veel massa verloren 
gaat aan constructiemateriaal. 

6.2 Constructief ontwerp van de kern 

De stabiliteit van de toren wordt direct ontleend aan de kern. Het is van belang om deze kern zodanig 
te ontwerpen dat voldaan wordt aan de constructieve eisen die hieraan gesteld worden.Horizontale 
belastingen bepalen in grote mate de vormgeving van de kern. Deze horizontale belastingen geven 
buigende momenten in de kern waardoor het materiaal dat hiervoor wordt toegepast niet optimaal 
wordt benut. Een ander gevolg van horizontale belastingen zijn horizontale uitbuigingen, deze dienen 
te worden beperkt tot een vastgestelde maximale waarde afhankelijk van de hoogte van het gebouw. 
Een veel voorkomend probleem bij hoogbouw is trek op de fundering. Dit fenomeen kan in beperkte 
mate worden opgenomen door een paalfundering mits de grondsamenstelling dit toelaat. In alle 
gevallen geldt dat trek op de fundering geminimaliseerd moeten worden . In voorgaande paragrafen is 
aangetoond dater additionele horizontale belastingen ontstaan op het stabiliteitssysteem van een 
toren met een scheefstand. Deze horizontale belasting geeft een extra moment aan de fundering en 
resulteert in een grotere uitbuiging. De mate waarin de toren scheef staat bepaalt de additionele 
horizontale krachten. Om een eerste inschatting te maken voor de afmetingen wordt gebruik gemaakt 
van een eenvoudige formule . 
Allereerst moeten de aannames gedaan worden voor optredende horizontale belastingen. Deze 
horizontale belastingen bestaan uit: 

Horizontale windbelasting (2,0 kN/m 2
) 

Horizontale belasting uit de vloeren (2,0 kN/m2
) 

Het benodigde AKOM voor de kern dat hieruit volgt kan geschat worden middels de volgende 
formule voor de doorbuiging. Hierbij wordt aangenomen dat een max imale scheefstand op mag 
treden van I/ l000 H. 

qH 4 H 
Y,,w, =--s;-- ... ... ..... ..... .... ... ... .... ............... ......... .... ........ ... ... .. .. ... ............. ...... .. .. .... ... .. ( 2.9) 

. SE! /000 
Hierbij is: 
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q = Horizontale belasting 
H = hoogte kern 
E = Elasticiteitsmodulus van de kern 
Uit deze eis volgt een benodigd AKOM van : 

, 4 
4kN/m - ·4 1,4m ·120 m~ 120 ~

1
""

930
m 4 

8·38500· / 1000 

Een vierkante kerndoorsnede volgens wordt aangenomen zie figuur 6.1. Het AKOM van deze 

, I 
.J I.. 

l 
I 

' 
I " 

" 

Cl.:i ,n 

vierkante kern van 15x 15x0,5 111 (zie fi guur 2.7) wordt berekend 
volgens : 

b1 xh1
1 

_ b2 xhi = 15xl53 

12 12 12 
14 x l41 = 1017111 4 

12 

I 

i' l"i,{ ►\ •r, i 

I 
L Op basis van deze afmetingen wordt het ruimtelijke ontwerp verder 

vormgegeven. 
, 

Figuur 6. 1 Uitgangsvorm voor kemdoorsnede 

6.3 Ruimtelijk ontwerp kern 

Figuur 2.7 toont de uiteindelijke vorm van de kern met de ruimtelijke functies gei'ntegreerd. 
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Figuur 6.2 Yormgeving van de kern 
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6.3.1 Afmetingen 

De kern wordt opgedeeld in 2 prismatische doornsneden te weten kerndoorsnede A en kerndoorsnede 
B. Kerndoorsnede A loopt van de verdieping I tot en met verdieping 20. Kerndoorsnede B Ioopt van 
verdieping 21 tot aan de bovenzijde van de toren zie figuur 2.8 . 

i 
I 

cr~ . ~ 

· , •«::·,· 
,~. 

H: 

f..Jl otleg ron d (C - C) 

f'lot leqror1CI (H 13) 

Figuur 6.3 
Positie van de 
kern in het 
gebouw 

Op plattegrond B-B en C-C is het gearceerde gebied weergegeven waarin de positie van de kern per 
verdieping veranderd t.o .v de plattegrond. Deze verschuiving vindt plaats doordat de kern verticaal 
staat en de rest van het gebouw onder een hoek staat. 
De breedte van beide kernen is 14400 mm. Deze afstand is deelbaar door 1800 zodat deze op het 
gekozen raster past. De lengte van kerndoorsnede A is 16500 mm. Deze afstand is gekozen deels 
door ruimtelijke eisen en deels door constructieve eisen om de stijfheid van de kem groot te maken. 
Het is niet van belang voor deze afstand een rastermaat te kiezen omdat de kern verticaal staat en 
daardoor het raster van de vloeren per verdieping verschilt ten opzichte van de positie van de kern. 
Kerndoorsnede B heeft een lengte van 7500 mm. 
Er zijn drie redenen waardoor gekozen is voor een verspringende kerndoorsnede. De eerste reden 
komt voort uit de architectonische eis dat de oorspronkelijke vorm van de toren behouden dient te 
blijven. Wanneer de kerndoorsnede, in zijn grootste afmeting, door zou !open tot bovenaan de toren 
zou deze vanaf verdieping 21 de gebouwschil doorsnijden. Dit is niet gewenst i. v.m. de gestelde 
architectonische eis . De tweede reden is vanwege het feit dat de grootste kerndoorsnede gewenst is 
op de plek waar zich het grootste moment bevindt. Dit grootste moment bevindt zich onderaan de 
kern nabij de fundering. Bovenin de toren is het optredende moment aanzienlijk kleiner (aflopend 
naar nul) waardoor de doorsnede naar boven toe kleiner kan zijn. De derde reden houdt verband met 
de ruimtelijke-functionele indeling van de bovenste verdiepingen. Op verdieping 21 tot en met 30 
worden appartementen gepositioneerd zodat de kernoppervlakte daar kleiner kan zijn. Er hoeven 
bijvoorbeeld geen sanitaire voorzieningen worden ondergebracht in dit deel. Daarnaast hoeven niet 
alle liften door te lopen tot bovenin de toren 
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Het is van belang dat de kantoorgebruikers en bewoners van de appartementen gescheiden worden bij 
het transport door de kern . Dit houdt in dat beide groepen onafhankelijk van elkaar naar de gewenste 
verdieping in het gebouw moeten kunnen . Het transport via de liften moeten dus voor beide groepen 
onafhankelijk van elkaar en gescheiden plaatsvinden. 

6.3.2 Liften 

De benodigde hoeveelheid liftruimte is geschat op een totaal van 9 liftschachten. Deze 9 Iiftschachten 
zijn verdeeld over twee groepen . Een groep voor gebruikers van kantoren en een groep van 
gebruikers van appartementen. Omdat beide groepen gebruikers tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn 
in de toren moeten beide functies onafhankelijk van kunnen opereren De Iiftgroep voor de 
appartementen bestaat uit 4 liften die doorlopen tot bovenin de toren. Deze worden uitsluitend 
gebruikt door bewoners van de appartementen. De liftgroep voor kantoren bestaat uit 5 liften welke 
doorlopen tot de overgang van kerndoorsnede A met kerndoorsnede B. Deze liften worden alleen 
gebruikt voor de kantoren. De totale hoeveelheid Iiften is vergelijkbaar met de Rembrandt Torenr6

-
41

, 

waar in totaal 8 liftschachten zijn toegepast voor een totaal van 35 verdiepingen en een hoogte van 
135 meter. 

6 .3.3 Trappenhuizen 

Uit het programma van eisen komt de eis dat in het gebouw vluchtroutes aanwezig moeten zijn. Er is 
gekozen voor twee inpandige trappenhuizen. Het alternatief is een veiligheidstrappenhuis welke 
direct in contact moet met de buitenlucht. Deze eis is erg lastig te realiseren binnen het ontwerp. 
Hierdoor is gekozen voor twee gescheiden trappenhuizen die op iedere willekeurige verdieping 
bereikt moeten kunnen worden. Beide trappenhuizen zijn aan weerszijden van de kern aangebracht 
zodat het mogelijk is om in twee richtingen te vluchten. Gebruikers van de kantoren kunnen, naast de 
genoemde vluchtroute, de trappenhuizen benutten voor de dagelijkse verbinding tussen de 
kantoorverdiepingen. Voor gebruikers van appartementen dienen de trappenhuizen alleen als 
vluchtroute bij een calamiteit. De scheiding tussen gebruikers van kantoren en appartementen blijft 
hierdoor gewaarborgd 

6.3.4 Leiding-, en onluchtingschachten 

Ook bij deze functies is een onderscheid gemaakt tussen kantoren en appartementen. De schachten 
zijn zoveel mogelijk gesitueerd aan de randen van de kern en in de hoekpunten. Dit maakt het 
mogelijk de afstanden tot de schachten te beperken . 

6.3.5 Toiletten 

Voor de kantoren worden de sanitaire voorzieningen aangebracht in de kern . Het grote voordeel 
hiervan is dat de transportafstanden van toe- en afvoerleidingen tot een minimum beperkt worden en 
zoveel mogelijk verticaal kunnen lopen. Daarnaast biedt de kern een centrale plek in het 
kantooroppervlak zodat de afstand tot de toiletten beperkt wordt. 

6.4 Constructief ontwerp kern 

Om tot een goede keuze te komen voor het constructieve ontwerp wordt een aantal mogelijke 
varianten geanalyseerd. Deze analyse wordt gedaan door gebruik te maken van een 2D lineair
elastisch rekenprogramma. De resultaten die volgen uit de analyse van de verschillende varianten 
worden met elkaar vergeleken waarbij gekeken wordt naar momentenverdeling, 
normaalkrachtenverdeling en horizontale uitbuiging. Het mechanica-schema wordt aangenomen als 
een 2D-model. Ten behoeve van de stabiliteit van de toren wordt gebruik gemaakt van een schorende 
constructie waarbij de kern als schorend element wordt beschouwd. De kerndoorsnede bestaat uit 
twee verschillende buigstijfheden (Ela en Elb) de vertaling hiervan naar de toegepaste schematisatie 
is weergegeven in figuur 6.4 (links). Figuur 6.4 (rechts) geeft de 2D schematisatie weer van de 
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verschillende constructieve elementen. Doordat de constructie die in werkelijkheid 3D is wordt 
vertaald naar een 2D model worden alle constructieve elementen beschouwd als staven . Deze 
schematisatie is toegepast op alle varianten die later in deze paragraaf aan bod komen . De kern wordt 
in het mechanicamodel geschematiseerd als een ingeklemde staaf, met op iedere verdieping aan 
weerszijden oneindig stijf ingeklemde balken met daaraan scharnierend verbonden de vloeren . Deze 
vloeren worden geschematiseerd als staven. De kolommen worden eveneens geschematiseerd als 
staven. 

Figuur 6.4 Schemati satie kern tot mechanica-model(links) en aanstluiti ngen (rechts) 
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De belastingen die werken op de verschillende constructieonderdelen worden berekend door de 
vloerbelasting metals eenheid [kN/m2

] om te zetten naar lijnbelastingen in [kN/m 1
] (zie figuur 6.5). 

Op de plattegrond is te zien dat de belasting qlinks wordt berekend door de belasting per m2 (Q) te 
vermenigvuldigen met de gemiddelde breedte van de vloer (Bgem). Voor het linkerdeel B is dit 40 m. 
Deze waarde voor q1;nks is de lijnbelasting zoals die ingevoerd wordt op de linkerbalk in doorsnede A
A. Ditzelfde wordt gedaan voor het rechterdeel. Op deze manier wordt de belasting omgezet om een 
2D analyse met de computer mogelijk te maken . 
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Figu ur 6.5 schemati sati e van de constructie voor computer-analyse 
(links) en omzetting vloerbelasting naar lijnbelasting 
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6 .5 Belastingaannamen 

Onderstaande belastingaannamen zijn gedaan t.b.v. de globale ontwerpberekeningen voor het 
bepalen van de afmetingen van de kern. Veiligheidsklasse 3 wordt toegepast voor de 
belastingfactoren. 

6.5.1 Windbelasting 

Voor de windbelasting wordt een representatieve waarde aangenomen van: 2,0 kN/m2
. 

6.5 .2 Permanente belasting 

Voor de permanente belasting wordt een representatieve waarde aangenomen van 5,0 kN/m2
. Dit is 

gebaseerd op een aanname t.b.v. de materiaalkeuze welke bestaat uit een lichte stalen 
draagconstructie. Omdat de belasting per vloer verschillend is moet per vloer berekend worden wat 
de belasting is. In Bijlage 6 is de permanente vloerbelasting per vloer weergegeven welke is gebruikt 
in de computeranalyse. 

6.5.3 Veranderlijke belasting 

Voor de veranderlijke belasting wordt een representatieve waarde aangenomen van 
2,5 kN/m2 met een momentaan factor \j/ = 0,5 (paragraaf 8.2 NEN 6702) 
Omdat de belasting per vloer verschi llend is moet per vloer berekend worden wat de belasting is. In 
Bijlage 6 is de veranderlijke vloerbelasting per vloer weergegeven welke is gebruikt in de 
computeranalyse. 

6.5.4 Maatgevende belastingcombinaties 

In de tabellen 6. 1 en 6.2 zijn de belastingfactoren voor rekenwaarden weergegeven voor de 
verschillende typen belastingen die werken op de toren. In de tabellen 2.2 en 2.3 is dit gedaan voor 
de representatieve waarden. Wind vanuit noordoostelijke richting en wind vanuit zuidwestelijke 
richting in combinatie met vloerbelastingen wordt maatgevend geacht voor krachten die werken op 
de kernconstructie . 

Tabel 6. 1 Belastingcombinatie I: Belastingfactoren voor rekenwaarden . Wind vanuit zuidwestelijke richting 

Y.p. I t/m 29 Y.p. 30 Y.p. I t/ 111 29 Y.p. 30 
Noordoos t-zijde Noordoosl-zijde Zuidwesl ziide Zuidwesl ziide 

Eigen gewi cht 1,2 1,2 0,9 0 ,9 
Yer. belasting 'I' 1,5 1,5 -
Windbelasting - 1,5 1,5 

d . h . Tabel 6 .2 Be lastingcombinalie 2: Belaslingfactoren voor rekenwaarden . Wind vanuit noor oostel11ke nc 1mg 

Y.p. I t/m 29 Y.p. 30 V.p. I t/ 111 29 Y.p . 30 
Noordoost-zijde Noordoost-zijde Zuid wesl zijde Zu id west zijde 

Eigen gewichl 0,9 0 ,9 1,2 1,2 
Yer. belasting - 'I' 1,5 1.5 
Windbelastin g 1,5 1,5 

Bij de berekening van de uitbuiging van de kern wordt de invloed van de permanente belasting niet 
meegenomen. De doorbuiging a.g. v. de permanente belasting kan namelijk tijdens de bouw 
ve rdi sconteerd in geometrie van de kern. Hierdoor treedt geen zichtbare op a.g.v . de permanente 
belasting. 
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In figuur 6.6 zijn weergegeven de belastingcombinaties I en 2 waarmee de analyses voor de 
verschillende varianten zijn uitgevoerd. 
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Figuur 6.6 Maatgevende belastingcombinaties I, 2, I a en 2a 
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Uitgongspr incipe 

Er wordt een viertal constructieve varianten opgesteld welke met elkaar 
worden vergeleken. Het uitgangsprincipe vormt een perfect verticale 
toren van dezelfde afmetingen als het ontwerp. Wanneer dit principe 
toegepast zou worden zouden er geen horizontale belastingen als 
gevolg van het eigen gewicht ontstaan. De enige horizontale belasting 
die dan op de constructie werkt is de windbelasting. Wanneer de 
varianten met scheefstand worden beoordeeld naar momenten- en 
normaalkrachtenverloop in de kern en uitbuiging van de kern kunnen de 
waarden die hieruit komen worden vergeleken met het 
uitgangsprincipe. Vanuit dit uitgangsprincipe worden vervolgens 
eventuele bijkomende waarden voor moment, normaalkracht en 
uitbuiging berekend. Op deze manier wordt inzichtelijk in welke mate 
de scheefstand van de toren bijdraagt aan de resultaten die voortkomen 
uit de analyse. Het mechanicamodel van dit uitgangsprincipe is 
weergegeven in figuur 2.12 . 

Figuur 6.7 Mechanica model van het uitgangsprincipe 

S.G. Roeles TU/e Bouwkunde 
Constructief Ontwerpen 

30 



Hoofdrapport Landmark Almere Poort 

6.6.1 Variant I: Leunend tegen de kern 

De eerste variant vertegenwoordigt het bas isprincipe. Dit basisprincipe is verdeeld in twee varianten 
te weten variant I A en varian t IB . De mechanica modellen zoals deze zijn ingevoerd voor de analyse 
zijn weergegeven in zie figuur 2. I 3. Variant I A draagt zijn vloerbelasting volledig af op de gevels en 
kern . Variant IB draagt zij n verticale belasting af op een ex tra inpandige kolommenrij. De kern 
neemt in beide gevallen de gehele stabiliteit voor zijn rekening en is bij steunpunt A d.m.v. een 
inklemming verbonden met de fundering . De steunpunten B en C nemen de belastingen uit de gevel 
op. Bij variant I B wordt een extra steunpunt D gecreeerd. Het stabiliteitsprincipe van variant I A en 
I B vertonen overeenkomsten met statisch schema B in figuur 2.4. De vloervelden overspannen in 
variant I A van gevel tot kern waardoor de helft van de verticale belasting op de gevels rust. Dit 
resulteert in een relatief grote horizontale belasting a.g. v. het eigen gewicht. In variant 1B 
overspannen de vloervelden van kern tot tussenkolom tot gevel. De totale horizontale belasting a.g.v . 
het e igen gewicht wordt hierdoor gereduceerd omdat een groot dee! van de verticale belasting op de 
tussenkolom rust. Hierdoor zal de horizontale belasting verminderen . De extra inpandige 
kolommenrij die wordt geplaatst aan de rechterzijde resulteert t.p .v. punt A in een grote horizontale 
krach. Op dit punt worden de inpandige kolommen verbonden met de gevelkolommen Op dit punt 
zal een trekkracht in de vloer ontstaan, en daardoor een extra horizontale kracht op de kern . 
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Figuur 6.8 Mechanica modellen varianten I A en I B 

6.6.2 Variant 2: Verbinding met kern t.p .v. top 

De tweede variant is de toepassing van het constructieve principe van statisch schema C , figuur 2.4. 
De tweede variant bestaat uit drie deelvarianten te weten 2A, 2B en 2C. Een kernconstructie doet 
hierbij dienst als stabiliteitselement. Het principe van variant 2 is weergegeven in figuur 2. 11 . De 
vloeren aan Z.W. zijde worden opgelegd op de trekkolommen . Deze trekkolommen worden 
opgehangen bovenin de kern d.m.v. een hangconstructie. De horizontale component van de 
trekkracht in de kolom zorgt voor een extra horizontale belasting aan de bovenzijde van de kern 
welke zorgdraagt voor een tegenbuigend moment. Het beoogde doe) hiervan is het aandeel moment 
op de fundering te verkleinen . De trekkolommen moeten zodanig opgehangen worden dat de 
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krachten correct worden overgedragen op de kern. Hiervoor zal een passende constructie ontworpen 
moeten worden. De kolommen aan N.O. zijde zullen drukkrachten moeten overbrengen op eenzelfde 
manier als in variant I . De mechanica modellen zoals deze zijn ingevoerd in de analyse zijn 
weergegeven in figuur 2.14 en figuur 2.15. In Variant 2A overspannen de vloervelden, in 
overeenstemming met variant I A, van gevel tot kern waardoor de helft van de verticale belasting op 
de gevels rust. Dit resulteert in relatief grote horizontale belasting a.g.v. het eigen gewicht. In variant 
2B warden extra inpandige trekkolommen toegevoegd. De belasting op gevel wordt ter plaatse van 
deze trekkolom minder, maar de aansluiting van deze trekkolommen met de gevelkolommen (punt A, 
figuur 2.12) zorgt voor een drukkracht in de vloer van verdieping 15 en daardoor een horizontale 
kracht op de kern. Het omgekeerde ontstaat in in punt B, figuur 2.12; de inpandige kolommen 
warden daar verbonden met de gevelkolommen en zodoende ontstaat een trekkracht in de vloer van 
verdieping 16 waardoor een horizon tale kracht op de kern wordt ingeleid. 
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1/1//71/~ 
/\nnz icht /\ - A 

Figuu r 6.9 Constructief principe variant 2 

S.G. Roeles 

Z.W. zijdc 

171 /7117T!7711-
[)oorsnc<lc B - H 

TU/e Bouwkunde 
Conslruclief Ontwerpen 

B B 

Door!-nede C - C 

32 



Hoofdrapport 

L 

S.G. Roeles 

V;,1rian12A 
D1111'S1uk!B I - Bl 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

( ) 

I 
I 
I 

,Ji 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

/ 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 

:, ,. 
M /i/. /// L ' 

L - '"·", I 
•(J, 'J•,--:1 

Varian t 2C 
Door~11cllc B1 • B1 

/ 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I I 
I I I 
I 

C1) 
( )bu 

I I 
I I 
I I 

.1t / 1l u 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

L M//1/// J,, 

Variant 2B 

µ= 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I ) f,•·u '-

I 
I 
I 
I 

I L 
I 
I 
I 

b•" 

~ DoorsncJc A:! - A:! 

TU/e Bouwkunde 
Constructief Ontwerpen 

}"J 

J. 

Landmark Almere Poort 

D11 11S1u.k!A2- A2 

1--- - - - , 

Dur:-ncd.:Al- AI 

Figuur 6. 10 Mechan ica modell en 
vari anten 2A, 2B en 2C 

33 



Hoofdrapport Landmark Almere Poort 

6.6.3 Variant 3: Outriggerconstructie 

Variant 3 is de toepassing van een outrigger-constructie. Het voordeel van het aanbrengen van een of 
meerdere outrigger-constructies is vergroting van de stijfheid van de kern. Een outrigger-constructie 
bestaat meestal uit verdiepinghoge stalen vakwerken die de kernconstructie met de gevelkolommen 
verbindt. De horizontale belasting kan hierdoor mede opgenomen worden door de gevelkolommen. 

'I 

~J Out r iqqur 
(l ) 

' (l 
" ''.1 

F I rr,k L r ,,,,, 

I ,- ' T7777 / r ·~~_,,,,.,__r ---rf 'n- 1 nTTT.·~~-~~-

Figuur 6. 12 Vervonningen en buigende momenten in outri gger-constructie 
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I 

Dit principe is weergegeven in figuur 6.12. De figuur toont een betonwand met outrigger-constructie. 
Als gevolg van de horizontale belasting q zal de betonwand uitbuigen . De outriggers die verbonden 
zijn met de gevelkolommen en de kern zullen deze uitbuiging tegengaan. Doordat er een trekkracht 
en een drukkracht ontstaat in de gevelkolommen ontstaat een tegenwerkend moment welke de 
uitbuiging van de betonwand vermindert. De grootte van dit tegenwerkende moment, dat werkt op de 
betonwand over de afstand tussen de outriggers en de fundering, is de axiale kracht in de 
gevelkolommen vermenigvuldigd met de afstand tussen beide gevelkolommen. Een eventuele tweede 
outrigger kan toegevoegd worden om een extra tegenwerkend moment te realiseren. De locatie van 
de outrigger bepaalt in grote mate het rendement dat behaald kan worden aan stijfheid van de 
constructie in zijn geheel. Omdat een outrigger-constructie de functionele indeling van een 
verdieping kan verstoren moet met de indeling van de ruimte rekening gehouden worden. Zuiver 
constructief gezien is de optimale locatie, waarbij de uitbuiging aan de top maximaal gereduceerd 
wordt, te bepalen volgens een numerieke en een grafische methode. De grafische methode is 
weergegeven in bijlage 5. De locatie wordt daarnaast bepaald aan de hand van een ruimtelijke 
randvoorwaarde. De verdieping waarbij kerndoorsnede A over gaat in kerndoorsnede B wordt 
ingericht als technische ruimte en is daardoor geschikt om een outrigger-constructie in te verwerken. 
Deze bevindt zich dan tussen vloer 20 en vloer 21. Het mechanica model voor deze variant is 
afgebeeld in figuur 6.13 
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De outrigger-variant bestaat uit 2 riggers welke bevestigd worden aan ieder hoekpunt van de kern zie 
figuur 2.12 doorsnde B-B. Deze riggers worden afzonderlijk verbonden met een kolom in de gevel. 
Voor de afmetingen van de outriggers moet aannames gedaan worden t.a .v. de profielen die 
toegepast worden. Deze aannames staan vermeld in Bijlage 5. 
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6.6.4 Variant 4: Verbinding met kern t.p.v. verdieping 20 

Variant 4 is hetzelfde principe als variant 2. Het verschil met variant 2 is dat de trekkolommen nu 
niet bovenin worden verbonden met de kern maar bovenaan kerndoorsnede A. Hierdoor ontstaan 
boven de aansluiting drukkolommen en onder de aanslu iting trekkolommen. Zie figuur 6.14 Detail B. 
Overige aansluitingen en doorsneden zijn overeenkomstig met variant 2. 
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6.7 Resultaten momentenverdeling 

6.7. 1 Resultaten momentenverdeling variant I 

Onderstaande grafieken 2.1 a en 2.2a geven een beeld van het momentverloop in de kern met daarop 
werkend de belastinggevallen I en 2. Tabet 6.3 toont bijbehorende maximale waarden en een 
vergelijking met het uitgangsprincipe. 

Gral'ick 2.h1: Mome ntcnvcrdcling kern (bc lastinggcval 1) 

·2 

- Ui1gangspri111.: ipc 

o Vari ,mt IA 

l • Variant 18 

---, 

I 

·1 -0,5 

Moment [* IO~kNm] 

Tabel 6. 3 Resultaten momen tenverdeling variant I 

Belastinggeval I 

Moment /', Moment 

Lk NmJ LkNmJ 

Uitgangsprincipe -I 161417 0 

Varian t I A -1883163 -721746 

Variant 1B -1756224 -594807 

Belastinggeval I . 
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Grafiek 2.2a: Momcntenvcrdeling kcrn (belastinggeval 2) 
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Grafiek 2.1 a toont een duidelijk verschil in momentwaarden tussen het uitgangsprincipe en variant 
IA en I B. Tabel 2.5 bevestigt dit verschi l met het uitgangsprincipe met een procentuele afwijking 
van I 62% en 151 % voor respectievelijk variant IA en IB. De knik in de curven van grafiek 2. l a en 
2.2b representeert de momenttoename in de kern a.g.v. de verandering van de kerndoorsnede. Deze 
verandering zorgt voor een verschuiving van de neutrale as, wat resulteert in een additioneel moment 
op de kern. Variant I A geeft een grotere waarde dan variant 1B omdat bij variant 1B een extra 
kolommenrij is geplaatst. Hierdoor neemt de horizontale belasting uit de vloeren op de kern af. 
Belastinggeval 2. 
Grafiek 2.2a toont aan dat wanneer de windbelasting wordt omgedraaid de momentwaarden kleiner 
worden dan het uitgangsprincipe. Het moment a.g.v. de horizontale belasting uit de vloeren wordt nu 
opgeheven door de (tegengestelde) windbelasting. Nu scoort variant I A beter omdat een groter 
moment a.g .v. de vloerbelasting aanwezig is. 
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6.7 .2 Resultaten momentenverdeling variant 2 

Grafieken 2.1 b en 2.2b geven een beeld van het momentverloop in de kern van variant 2 met daarop 
werkend de belastinggevallen I en 2. Tabel 6.4 toont bijbehorende maximale waarden en een 
vergelijking met het uitgangsprincipe. 

Grnr.ek 2. lb: Momentcnverdeling kem (belastinggeval I) 
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Grafiek 2.2h: Momentenverdeing kern (belastinggeva l 2) 
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Het verschil in momentwaarden tussen variant 2 en het uitgangsprincipe is kleiner dan bij variant I. 
Dit gedrag loopt analoog aan de analyse die gedaan is van de krachtswerking van mechanisch 
schema C uit paragraaf 2.1.3. Hierbij zorgde het ophangen van een dee! van het gebouw voor een 
puntlast bovenin de toren en daardoor voor een tegenwerkend moment. De momentcurven van 
variant I en 2 zijn verschillend. Grafiek 2.1 B laat zien dat vanaf 80 meter de momentwaarden 
positief worden. Dit kan verkaard worden doordat een puntlast aan de top zorgt voor een positief 
moment in de kern . 
Belastinggeval 2. 
Grafiek 2b laat zien dat het moment juist toeneemt wanneer de windbelasting wordt omgedraaid. Het 
verschil met variant I is echter kleiner, wanneer vergeleken wordt met het uitgangsprincipe. 

Variant 2B geeft het beste resultaat binnen variant 2. Het maximale moment aan de fundering is -
1316334 kNm bij belastinggeval I en 1287503 bij belastinggeval 2. 

6.7.3 Resultaten momentenverdeling variant 3 
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Grafieken 2.1 c en 2.2c tonen het momentverloop in de kern van variant 3, met daarop werkend de 
belastinggevallen I en 2 . Tabet 6.5 toont bijbehorende maximale waarden en een vergelijking met het 
uitgangsprincipe 

Grafiek 2. lc: Mome ntenvcrde ling kern (belastinggeva l I) 
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Tabel 6.5 Resultaten momentenverdeling variant 3 

Belasti nggeval I 
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Uitgangsprincipe - 11 6 14 17 0 100% 
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Grafiek 2.2c Momc ntenvcrdeling kern (bclastinggeva l 2) 
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Variant 3 geeft, vergeleken met variant I , een reductie op het maximale moment aan de fundering. 
Variant IA geeft een procentuele toename van 162%, Variant 3A geeft een procentuele toename van 
142%. Toepassing van een outriggerconstructie verlaagt het verschil met het uitgangsprincipe met 
20%. 

Belastinggeval 2. 
Grafiek 2 .2c laat zien dat het moment afneemt bij belastinggeval 2. Dit kan verklaard warden doordat 
de outrigger constructie zorgt voor een momentreductie op de kern. Het verschil met het 
uitgangspri ncipe is kleiner dan bij belastinggeval I. 
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6.7.4 Resultaten momentenverdeling variant 4 

De resultaten van de momentenverdeling van variant 4 zijn zichtbaar in grafiek 2.1 d en 2.2d voor 
respectievelijk belastinggeval I en belastinggeval 2. Tabel 6.6 toont bijbehorende maximale waarden 
en een vergelijking met het uitgangsprincipe 

Grafick 2.Jd: Momcntcnvcrdcling kern (helaslinggeval I) 
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Tabel 6.6 Resultaten momentenverdeling variant 4 

Belastinggeval I 

Moment 6. Moment Percentage 

lkNmJ [kNmJ [%] 

Uitgangsprincipe -1161417 0 100% 

Variant 4A -1426140 -264723 123 % 

Variant 4B -1316343 -154926 113 % 

Variant 4C -1455773 -294356 125 % 

Belastinggeval I. 

Grafiek 2.2d: Momentenverdeling kern (belastinggeval 2) 
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De curven van variant 4 hebben verschillende vormen. De knik in de curve van het uitgangsprincipe 
is bij variant 4A niet meer zichtbaar. In curve 4B is deze zichtbaar maar heeft een tegenovergestelde 
knik en in curve 4C is de knik nog net zichtbaar. De procentuele afwijkingen met het 
uitgangsprincipe zijn vergelijkbaar met de afwijkingen van variant 2. 

Belastinggeval 2. 
Grafiek 2.2d laat zien dat de momentwaarden t.o.v. het uitgangsprincipe toenemen bij belastinggeval 
2. De knik in de curve is bij variant 4B het grootst. De knik in de curve is bij variant 4A niet 
zichtbaar. 

Variant 4B scoort het best. De momentwaarde aan de fundering is -1316343 kNm bij belastinggeval 
I en 1287503 bij belastinggeval 2. 
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6.7.5 Resultaten momentverdeling variant I t/m 4 

In onderstaande tabel 6.7 worden alle varianten met elkaar vergeleken als gekeken wordt naar de 
momentenverdeling in de kern voor de belastinggeval I en 2. 

Tabel 6 7 Resull aten momentenverdelin° varianten I t/m 4 ' ' "- ' 

Belastinggeval I Belasti nggeval 2 

Moment /',. Moment Percentage Moment /',. Moment Percentage Maatgevende 

moment 

LkNmJ LkNmJ lo/ol [kNmJ LkNmJ [%J LkNmJ 

Uitgangsorincioe - 11 6 14 17 0 100% 80526 1 0 100% -I 16 141 7 

Variant IA -1883163 -721746 162% 309982 -495278 38% -1 883 163 

Variant I B - 1756224 -594807 15 1% 388820 -416440 48% -1756224 

Variant 2A - 1426 140 -264723 123% 11 44209 338948 142% -1426 140 

Varian t 2B - 13 16343 -154926 11 3% 1287503 482242 160% -1316343 

Variant 2C - 1522285 -360868 131 % 843262 3800 1 105% -1522285 

Variant 3A - 1643732 -4823 15 142% 672810 -1 3245 1 84% -1 643732 

Variant 4A - 1426 140 -264723 123% 1144209 338948 142% -1426 140 

Variant 4B - 1316343 -154926 11 3% 1287503 482242 160% -1316343 

Variant 4C -1455773 -294356 125 % 9748 16 169555 12 1% -1455773 

Doordat de maxi male momenten van de opgestelde varianten binnen belastinggeval I grotere 
waarden geven dan binnen belastinggeval 2 kan vastgesteld worden dat belastinggeval I maatgevend 
is voor de momentverdeling. De maatgevende percentages die gegeven worden in de laatste kolom 
van tabel 2.9 komen dan ook overeen met de percentages van belastinggeval I. Vari ant I geeft de 
grootste afwijkingen. 162% en 151 % (variant lA en lB). De momentwaarden van variant 2 en 
variant 4 komen exact overeen. Doordat bij variant 2 de trekkolommen worden opgehangen in de top 
zou de tegenwerking van het moment groter moeten zijn dan variant 4, waar de trekkolommen lager 
worden bevestigd met de kern . Het verschil tussen beide varianten is de positie van de verbinding 
van de trekkolommen met de kern. Doordat de verbinding van de trekkolom met de kern bij variant 2 
gepositioneerd is aan de top ontstaat een extra moment a.g. v. de excentriciteit van beide 
kerndoorsneden. De extra normaalkracht die ontstaat a.g.v. het ophangen van de trekkolommen 
zorgt, doordat beide kerndoorsneden, een excentriciteit ten opzichte van elkaar hebben, voor een 
extra moment. Variant 4B en variant 2B geven de kleinste afwijking. Weliswaar scoort variant 4B 
slecht binnen belastinggeval 2 (160%), het maximaal aanwezige moment aan de fundering is in geen 
geval groter dan 1316343 kNm . Hieruit volgt dat de afwijking met uitgangsprincipe niet groter is dan 
11 3% zodat maar een gering additioneel moment aan de fu ndering ontstaat als gevolg van het onder 
een scheefstand plaatsen van de toren. 
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6.8 Resultaten normaalkrachtverdeling 

6.8. 1 Resultaten normaalkrachtverdeling variant I 

Grafieken 2.3a en 2.4a tonen het normaalkrachtenverloop in de kern van variant l , met daarop 
werkend de belastinggevallen I en 2. Tabet 6.8 toont bijbehorende maximale waarden en een 
vergelijking met het uitgangsprincipe 

Grnfiek 2.Ja: Normaalkrachtem•udeling kern (bt!lastinggcva ll ) 
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G rafie k 2.4a: Normaalkrnchtenverdeling kern (belastinggeva l2) 
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Uit het verloop van de normaalkrachtenlij nen van het uitgangsprincipe en van de varianten I A en I B 
kan verondersteld worden de normaalkrachttoename op de kern een lineair verloop heeft . De 
maxi male normaalkracht bevindt zich onderaan bij de fundering en loopt naar nu! bovenaan de kern. 
Variant I B geeft de kleinste normaalkracht aan de fundering . Dit is te verklaren uit het feit dater een 
extra kolommenrij is geplaatst welke een deel van de vloerbelasting overdraagt op de fundering 
waardoor de kern ontlast. Belastinggeval 2 geeft kleinere normaalkrachtverschillen tussen het 
uitgangsprincipe en variant I dan belastinggeval l. Omdat een grote normaalkracht (druk) aan de 
fundering leidt tot grote normaalspanningen zu llen ongewenste trekspanningen aan de fundering 
gedeeltelijk worden opgeheven. Een grote normaalkracht aan de fundering is dus gewenst. 
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6.8.2 Resultaten normaalkrachtenverdeling variant 2 

Grafieken 2.3b en 2.4b tonen het normaalkrachtenverloop in de kern van variant 2, met daarop 
werkend de belastinggevallen I en 2. Tabel 6.9 toont bijbehorende maximale waarden en een 
vergelijking met het uitgangsprincipe 

Grafiek 2.3b: NormaalkrJchtenverde ling kern (belastinggevall ) 
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Groriek 2.4b: Normaalkrachtenverdeling kern (belastinggeval2) 
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De normaalkrachtenlijnen geven oak bij variant 2 een lineair verloop. Variant 2A geeft grotere 
waarden voor normaalkracht dan het uitgangsprincipe voor zowel belastinggeval I als 2. Variant 2B 
en 2C geven alleen voor belastinggeval 2 grotere waarden dan het uitgangsprincipe. 
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6.8.3 Resultaten normaalkrachtenverdeling variant 3 

Grafieken 2.3cen 2.4c tonen het normaalkrachtenverloop in de kern van variant 3, met daarop 
werkend de belastinggevallen I en 2. Tabet 6.10 toont bijbehorende maxi male waarden en een 
vergelijking met het uitgangsprincipe 

Grafick 2.3c: Normaalkrachtenverdeling kern (belastinggeva l I) 
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LkNJ LkNJ l%J LkNJ LkNJ l%J 

Uilgangsprincipe - 16271 6 0 100% -145005 0 100% 

Variant 3A -162764 -48 100% -170080 -25076 11 7% 

Het normaalkrachtenverloop van variant 3 in figuur 2.3c en 2.4c vertoont een knik ter plaatse van de 
outrigger. Dit is te verklaren doordat de kolommen aan de buitenzijde een deel van de verticale 
belasting uit de bovengelegen verdiepingen op zich nemen. De outrigger werkt als een ligger op 3 
steunpunten met als centrale oplegging de kern en aan weerszijden de oplegging door de kolommen. 
De belasting op de outrigger wordt verdeeld, naar rato van afschuifstijfheid (EA), over kolommen en 
kern. Omdat een verdiepingshoge outrigger in vergelijking met twee losse verdiepingen veel stijver 
is, zal de kern plaatselijk meer belasting krijgen. Dit vertaalt zich in een knik in de 
normaalkrachtenlijn . 
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6.8 .4 Resultaten normaalkrachtenverdeling variant 4 

Grafieken 2.3d en 2.4d tonen het normaalkrachtenverloop in de kern van variant 4, met daarop 
werkend de belastinggevallen I en 2. Tabet 6.11 toont bijbehorende maximale waarden en een 
vergelijking met het uitgangsprincipe 

Grafiek 2.3d: Normaalkrachtenverdeling kern (helastinggeval I) 
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Grafiek 2.4d: Normaalkrachtenverdeling kern (belastinggeval2) 
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Het normaalkrachtenverloop van de varianten 4A, 4B en 4C vertoond een knik op de locatie waar de 
kolommen opgehangen worden aan de kern . Deze knik kan verklaard worden doordat de kern ter 
plaatse van de ophanging een verticale oplegging krijgt. De verticale resultante van de trekkolommen 
zorgt voor een toenmame van de normaalkracht in de kern. De verschillen die optreden in de 
hoeveelheid normaalkracht aan de fundering zijn te verklaren uit de hoeveelheid verticale belasting 
die overgedragen wordt op de trekkolommen. De normaalkracht aan de fundering van de kern in 
variant 4C is het kleinst omdat een extra kolommenrij een deel van de vloerbelasting overdraagt op 
de fundering. De kern wordt zodoende voor een deel ontlast. 
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6.8.5 Resultaten normaalkrachten verdeling variant I t/m 4 

In onderstaande tabel 6.12 worden de normaalkrachten in de kem van alle varianten met e lkaar op 
vergeleken. 

Tbl6 12R a e esu taten normaa rac tenver e 111g vanant lk h d I" I / 4 tm 

Belastinggeval I Belastinggeval 2 

Normaal- I':. Normaal- Percentage Normaal- I':. Normaal- Percentage Maatgevende 

kracht kracht krncht kracht Normaalkracht 

lkNJ lkNJ [% ] lkNJ lkNJ l%J lkNJ 

Basisprincipe -162716 0 100% - 145005 0 100% -

Variant I A - 145980 16736 90% - 153 117 -81 13 106% - 145980 

Variant I B -129714 33002 80% - 141013 3992 97% -1297 14 

Variant 2A -166280 -3564 102% -1901 73 -45168 131 % -166280 

Variant 2B -155823 6893 96% -1 94210 -49206 134% -155823 

Variant 2C - 139573 23144 86% -159 156 -14151 110% - 139573 

Variant 3A -162764 -48 100% - 170080 -25076 I 17% - 162764 

Variant 4A - 166280 -3564 102% -190 173 -45168 131 % - 166280 

Variant 4B - 155823 6893 96% -194210 -49206 134% -155823 

Variant 4C -1 44821 17895 89% - 169537 -24532 117% -144821 

In de laatste kolom van tabel 6.12 wordt van belastinggeval I en 2 de maatgevende normaalkracht 
weergegeven. Dit is de grootste waarde van de belastinggevallen I en 2 Belastinggeval 2 geeft voor 
alle varianten de kleinste waarden. Omdat de kleinste waarde van de normaalkracht maatgevend is 
kan vastgesteld worden dat belastinggeval I maatgevend geacht kan worden voor de hoeveelheid 
normaalkracht werkend op de kern . De vergelijkende percentages van belastinggeval I zij n allemaal 
kleiner dan van belastinggeval 2. Varinat 2A scoort met -1 66280 kN het beste van het 
uitgangsprincipe het beste van alle varianten. Varianten 2C en 4C scoren het slechtst. Dit is af te 
leiden uit het feit dat bij deze varian ten een extra rij kolornmen is geplaatst en een deel van de kern 
zodoende wordt ontlast 
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6.9 Resultaten uitbuigingen 

In deze paragraaf worden de uitbuig ingsresultaten getoond van de analyse die gedaan is voor de 
opgestelde varianten . De grootte van de belastingen die hiervoor zijn aangenomen verschi llen van de 
moment- en normaalkrachtenverdeling. Naast dat voor de aangenomen belastingen representatieve 
waarden zijn gebruikt, is de permanente belasting uit de vloeren in zij n geheel weggelaten (zie 
paragraaf 2.3.4). Door de scheefstand van de toren werkt de permanente vloerbelasting nadelig. 
Bijlage 3 toont de resultaten van uitbuigingen waarbij de invloed van de permanente belasting we! is 
meegenomen. 

6.9. 1 Resultaten uitbuiging variant I 

Grafieken 2.5a en 2.6a tonen het uitbuigingsverloop in de kern van variant 2, met daarop werkend de 
belastinggevallen I a en 2a. Tabel 6.13 toont bijbehorende maximale waarden en een vergelijking met 
het uitgangsprincipe. 

Grafick 2.Sa: Uitbuiging kern (helastinggeva l la) 

120 I 

I I 
~ 100 ________ _,,_..,,.._.,...,. _____ _ 

I BO ~I ---------,"n,-"-----+-------

I 
60 I 

------------ -- - - --~ 

Grafiek 2.6a: Uitbuiging kern (helastinggcval 2a) 
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Tabel 6. 1 3 Resultaten u1tbu1 g111gen vanant I 

Belastinggeval I a Belastinggeval 2a 

Uitbuiging I\. Uitbui ging Percentage Uitbuiging I\. Uitbuiging Percen tage 

LmJ LmJ l%J LmJ LmJ [%] 

Ui tgangsprincipe 0,0553 0,0000 100% -0,049 0 100% 

Variant I A 0,0677 0,0 124 122% -0,0457 0,0033 93% 

Variant 1B 0 ,0604 0,005 1 109% -0,0466 0,0024 95% 

Belastinggeval I 
De uitbuiging van de kern verloopt met een typische geknikte curve. Deze knik ontstaat doordat de 
kerndoorsnede vanaf verdieping 20 veranderd waarbij het AKOM veranderd (wordt aanzienlijk 
kleiner). Deze verandering zorgt ervoor dat de uitbuiging van de kern per verdieping vanaf 
verdieping 20 ineens veel groter wordt. De extra a.g.v. de scheefstand is zichtbaar in volgt uit de 
percentages 
Belastinggeval 2 
Dezelfde geknikte curve is zichtbaar als in belastinggeval I. De uitbuiging is geringer vanwege de 
positieve werking van de belasting in combinatie met de tegengestelde windbelasting. 

6.9.2 Resultaten uitbuiging variant 2 
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Grafieken 2.5b en 2.6b tonen het uitbuigingsverloop in de kern van variant 2, met daarop werkend de 
belastinggevallen I a en 2a. Tabel 6. 14 toont bijbehorende maximale waarden en een vergel ijking met 
het uitgangsprincipe. 
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Tabel 6. 14 Resultaten uitbuigingen variant 2 

Belastinggeval I 
!::, 

Uitbuiging Uitbuiging Percentage 

LmJ LmJ [%] 

Uitgangsprincipe 0,0553 0,0000 100% 

Varian t 2A 0 ,0677 0,0 124 122% 

Variant 2B 0,0604 0,005 1 109% 

Variant 2C 0 ,0596 0,0043 108% 

Belastinggeval l 

Grafiek 2.6b: Uitbuiging kern (belastinggeva l 2a) 
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De curven van variant 2A en 2B zijn identiek aan die van l A en lB. Omdat de veranderlijke 
vloerbelasting aan de gunstige zijde van de toren is weggelaten zullen de trekkolommen niet belast 
worden zodat bovenaan de top ook geen trekkracht zal ontstaan. Hierdoor verschi lt variant 2 niet van 
variant I . 
Belastinggeval 2 
De veranderlijke vloerbelasting wordt ook nu weer niet meegenomen aan de gunstige zijde. Aan de 
ongunstige zijde wordt deze nu wel meegenomen zodat de trekkolommen nu wel worden belast. Dit 
verklaart het grotere verschil in uitbuiging met de uitgangsvariant. 
Duidelijk is dat de trekkracht die bovenaan de kern word gei'n itieerd nadelig werkt voor de 
doorbuiging. Deze schiet door naar bijna -0, I m bij variant 2B 

S.G. Roeles TU/e Bouwkunde 
Constructief Ontwerpen 

48 



Hoofdrapport Landmark Almere Poort 

6.9.3 Resultaten uitbuiging variant 2 

Grafieken 2.5c en 2.6c tonen het uitbuigingsverloop in de kern van variant 3, met daarop werkend de 
belastinggevallen I a en 2a. Tabet 6.15 toont bijbehorende maximale waarden en een vergelijking met 
het uitgangspri ncipe. 

Grufiek 2.Sc: Uithuiging ke rn (belastinggc va l l a) Grafiek 2.6c: Uitbuiging kern (helastinggeva l 2a) 
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Tabel 6 . 15 Resultaten uitbuigingen variant 3 

Belastin ggeval I Belastinggeval 2 

Uitbuiging /1,, Uitbuiging Percentage Ui tbuiging /1,, Ui tbuiging Percentage 

LmJ LmJ [%] LmJ lmJ [%] 

Uitgangsprincipe 0 ,0553 0,0000 100% -0,049 0 100% 

Variant 3A 0 ,0663 0,0 11 0 120% -0,0499 -0,0009 102% 

Belastinggeval l a 
Toepassing van een outriggerconstructie verminderd de uitbuiging van de kern . In vergelijking met 
variant l A kan 2% voordeel behaald worden. 

Belastinggeval 2a 
De outriggerconstructie geeft 2% meer uitbuiging dan het uitgangsprincipe binnen belastinggeval 2a 
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6.9.4 Resultaten uitbuiging vari ant 4 

Grafieken 2.5d en 2 .6d tonen het uitbuigingsverloop in de kern van variant 4 , met daarop werkend de 
belastinggevallen I a en 2a. Tabet 6 .1 6 toont bijbehorende maximale waarden en een vergelijking met 
het uitgangsprincipe. 

Grafiek 2.Sd: Uitbuiging kem (bel:astinggeval I) 
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Grafiek 2.6d: Uitbuiging kern (belastinggeval 2a) 
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De curven zijn overeenkomstig met de uitbuigingen van variant I en variant 2. Dit komt doordat de 
permanente belasting aan de gunstige zijde is weggelaten. 
Belastinggeval 2 
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6.9. 5 Resultaten uitbuigingen verdeling vari ant l t/m 4 

In onderstaande tabel 6. 12 worden de uitbuigingen van de kern van alle varianten met elkaar op 
vergeleken. 

Tb l 6 I7R a e esu taten mt uigmgen variant I / 4 t Ill 

Belastinggeval I Be lasti nggeval 2 

U itbuiging /; Uitbuiging Percentage Uitbuiging t; Uitbu iging Percentage M aatgevende 

uitbuiging 

LmJ LmJ l %J LmJ LmJ l %J Lrn] 

Basisprincipe 0,0553 0,0000 100% -0,049 0 100% -

Variant I A 0,0677 0,0 124 122% -0,0457 0,0033 93% 0,0677 

Vari ant I B 0,0604 0,005 1 109% -0,0466 0,0024 95% 0,0604 

Variant 2A 0,0677 0,0 124 122% -0,075 -0,026 153% -0,0750 

Vari ant 2B 0,0604 0,0051 109% -0,0975 -0,0485 199% -0,0975 

Variant 2C 0,0596 0,0043 108% -0,064 -0,015 13 1% -0,0640 

Variant 3A 0,0663 0,0 110 120% -0,0499 -0,0009 102% 0,0663 

Variant 4A 0,0677 0,0 124 122% -0,0589 -0,0099 120% 0,0677 

Vari ant 4B 0,0604 0,005 1 109% -0,0678 -0,0 188 138% -0,0678 

Vari ant 4C 0,060 1 0,0048 109% -0,0584 -0,0094 11 9% 0,0601 

Wanneer belastinggeval I a in beschouwing wordt genomen kan geconcludeerd worden dat variant 
I A en I B dezelfde uitkomten geeft als 2A/2B en 4A/4B. 2C en 4C geven eveneens dezelfde 
res ultaten. Variant IB , 2B , 2C, 4B en 4C geven de kleinste waarde voor de uitbuiging. Wanneer de 
permanente belasting wel meegenomen zou worden in de berekening zou er wel een verschil 
aanwezig zij n. De resultaten hiervan zijn weergegeven in Bijlage I. Binnen belasti nggeval 2a scoort 
variant I A en I B het bes te vanwege de gunstig werkende hori zontale belasting uit de vloeren welke 
tegengesteld is aan de windbelasting. De laatste kolom geeft het maatgevende ui tbuigi ng aan. Hierui t 
blij kt dat vari ant 4C de beste resul taten geeft. 

6. 10 Conclusie van de analyse 

In onderstaande tabel 6.18 staan de maatgevende momenten, normaalkrachten en uitbuigingen van de 
kern voor de opges telde varianten. Op bas is van deze tabel wordt een keuze gemaakt voor de variant 
waarmee verder wordt gegaan. 

Tabel 6. 18 maati evende waarden voor de vananten 

Moment Normaalkrach t Uitbuiging 

LkNmJ LkNrn j LrnJ 

Varian t I A -1883163 - 145980 0,0677 

Variant I B -1756224 - 1297 14 0,0604 

Vari ant 2A -1426140 - 166280 -0,o75 

Variant 2B -1 316343 - I 55823 -0,0975 

Varian t 2C -1522285 -1 39573 -0,064 

Varian t 3A -1643732 -162764 0,0663 

Variant 4A -1426140 - 166280 0,0677 

Variant 4B -1316343 - 155823 -0,0678 

Variant 4C -1455773 - 14482 1 0,060 1 

Moment 
Uit de resul taten vo lgt dat vari ant I A, I B en 3A wat betreft moment de slechtste resultaten geeft. 
Variant 2B en 4B geven het beste res ultaat. 
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Normaalkracht 
De normaalkrachtverdeling moet vergeleken worden in combinatie met het aanwezige moment. Een 
groot inklemmingsmoment heeft baat bij een grote normaalkracht vanwege het opheffen van 
ongewenste trekspanningen. Over de gehele linie verschillen de afwijkingen niet veel van het 
uitgangsprincipe. De afwijkingen zijn klein te noemen. Variant 2A en 4A scoren het beste. In 
combinatie met de relatief ]age momenten is dit gunstig 

Uitbuiging 
Variant 2B geeft de grootste uitbuiging, dit was te verklaren door de ongunstige werking van 
belastinggeval 2. Variant 4C geeft het beste resultaat met een maatgevende horizontale uitbuiging 
van 0,060 I meter 

Geconcludeerd kan worden dat wat betreft het maatgevende moment variant 4B de beste resultaten 
geeft. De afwijkingen met het uitgangsprincipe zijn relatief klein te noemen. Het nadelige effect van 
de scheefstand van de toren kan voor een groot dee! worden opgelost door het toepassen van 
trekkolommen en deze te bevestigen aan de kern. 
Gekozen wordt voor variant 4B . Het relatief kleine maatgevende moment in combinatie met de 
relatief grote normaalkracht zorgt voor een gunstige belasting op de kern en de fundering. De 
maatgevende uitbuiging van de kern is groter dan de meeste overige varianten. De verschillen in 
uitbuiging zijn echter minimaal waardoor toch gekozen wordt voor variant 4B . 
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7 2D Analyse van de kern 

7. l Algemeen 

De kwaliteit van de kern zoals deze ontworpen is wordt bepaald aan de hand van een groat aantal 
eisen. Naast ruimtelijke kwaliteiten, die iets zeggen over a.a. de functionele werking en het comfort 
is het van groat belang dat voldaan wordt aan constructieve eisen. De constructieve eisen van de kern 
kunnen, zoals alle constructieve elementen, opgedeeld warden in eisen m.b.t. sterkte, stijtheid en 
stabiliteit en vervormingcapaciteit. 

M.b.v. een computeranalyse is reeds een overzicht gemaakt van de buigende momenten, 
normaalkrachten en uitbuigingen van belastinggeval I en 2. Nu wordt voor de kern van de gekozen 
variant (4B) getoetst op sterkte, stijtheid en stabiliteit. Daarnaast wordt een extra belastinggeval 
onderzocht. Er warden in totaal nu dus drie belastinggevallen in beschouwing genomen bij de 
berekeningen te weten (zie figuur 7.1 ): 

Wind vanuit zuidwest-zijde (BG l en BG I a) 
Wind vanuit noordoost-zijde(BG 2 en BG 2a) 
Wind vanuit zuidoost-zijde, (= noordwest-zijde, BG 3 en BG 3a) 

X 

y 

BG lo BG 2 BG 2 o 

y t 

- Permanente + veranderlijk 
belasting ( ?,,,= I ,2; ?r,<F 1,5) 

Figuur 7 .1 Schematische 
weergave van 
belastinggevallen 1,2 en 3 

L 
BG 3 BG Jo 

S.G. Roeles 

C:=J Permanente belasting (?, ,= 0,9) 
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Tabel 7. I geeft een overzicht van de maatgevende krachten en verp laatsingen op begane grond 
niveau . De berekeningen zijn gemaakt volgens een 20, IO orde, lineair elastisch rekenmodel. 
N.b.: BG la, 2a en 3a zijn opgesteld om een minimale normaalkrachtbelasting in 

combinatie met een buigend moment op de kern te bepalen. Voor deze 
belastinggevallen zijn daardoor alleen Md. xly en Nt1 bepaald. De waarden die niet zijn 
berekend zUn ingevuld met nvt. 

Tbl7 K h a e . I rac ten en verp aatsmgen k 2D ern, ana lyse 

BG I 

BG l a 

BG2 

BG 2a 

BG 3 

BG 3a 

Mct:ytx = 
M,ep:ytx= 
Nt1= 
Yct ,ytx = 
Ucl;kern; y/x = 

I 

_.x 
II/fl/ ,, 

Md:y Md;x Mrep:y Mrep:x Nd Yd:y Yd:x Uel;kern;y Uel:kern;x 

[kNmj [kNmj [kN mj [kNmj [kNJ [kNJ [kNJ [mmj [mmj 

- 1392956 -869693 -27077 1 22085 11 9 -

-9711 39 - nvt -2 18543 nvt - nvt -

12 10890 - 64 1748 - -309 158 -9586 - -158 -

7025 15 nvt -2 18543 nvt nvt -

-556129 -622728 -31 1808 -4 15000 -270771 7997 10968 30 72 

-1 343 12 -4 151 52 nvt nvt -2 18543 nvt nvt nvl nvt 

De rekenwaarde van het maximale moment in de kern om de x/y-as . 
De representatieve waarde van het maximale moment in de kern om de x/y-as. 
De rekenwaarde van de maximale normaalkracht in de kern. 
De rekenwaarde van de maximale dwarskracht in de kern 
De maxi male I e orde elastische uitbuiging van de kern om de x/y as. Deze waarde is 
a.g.v. representatieve waarden van de belasting. 

--=,,.,,, 

---'-.,.► h 

.......,_..,., 
- ~f+, 
---"• ft, 

- >,,, 
->t>, 

--•r" 

- ~ 

I 

t .. //If/I , . 

Uit de tabel volgt dat BG 3 en 3a een maximaal 
moment Mc1:y en Mct :x geven. Dit komt doordat de kern 
in twee richtingen horizontaal wordt belast. In fig uur 
7.2 worden deze belastingen schematisch 
weergegeven. Het linkerplaatje laat het moment in y
richting zien (Mct;y) Dit moment onstaat a.g.v. de 
horizon tale componenten Fh uit de vloerbelastingen . 
Het rechterplaatje laat het moment in x-richting zien 
(Mct:x). Dit moment werkt op de kern a.g.v. de 
windbelasting. 

Figuur 7.2 Momeni in x- en y richting (M,,, en M,,,) op de kern 

I 1 
K...,,~ 

7 .2 Vereenvoudiging doorsnede 

Om inzicht te krijgen in het krachten- en spanningenverloop in de kern wordt voor de 2D analyse de 
kerndoorsnede vereenvoudigd. Hierdoor is het mogelijk om m.b .v. eenvoudige vuistregels, voor met 
name de torsiestijfheid, de spanningen in de doorsnedes te berekenen. Figuur 7 .3 toont deze 
vereenvoudiging. 
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I: 

~""~~,,~~~-
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Y 1i 
,. I 

I I 
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w -- !-iOO 

'' I :::::,:~1 
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11 
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Figuur 7.3 Vereenvoudiging 
kerndoorsnede voor 
handberekening 

De vereenvoudiging van de kerndoorsnede bestaat eruit dat de binnenwanden van de kern worden 
weggelaten. De buitenwanden van de kern blijven gelijk wat betreft afmeting en dikte. De 
vereenvoudigde kerndoorsnede die nu ontstaat is een conservatieve aanname van de werkelijke 
kerndoorsnede. De berekeningen die hiermee worden uitgevoerd geven daardoor conservatieve 
uitkomsten . Daarnaast wordt in de berekeningen aangenomen dat verzwakkingen van de kern a.g.v. 
openingen geen invloed hebben op de krachtswerking en vervorming. Aangenomen wordt dat deze 
openingen niet aanwezig zijn. 
Tabel 7.2 toont de grootheden van de vereenvoudigde kerndoorsnede voor I, Wen A. In Bijlage 6 
wordt de berekening hiervan weergegeven. 

Tabel 7.2 Grootheden van de kerndoorsnede (I, Wen A) 

Kerndoorsnede A Kerndoorsnede B 
I, [mm4

] 1,33 * I OJ) 7,67 * 10 14 

Iv [mm 4
] 1,63 * IOI) 2,87 * I 0 14 

w, [mmJ] 1,84 * 10 11 1,07 * 10 1 1 

WY [mm'] 1,97 * 10 11 7,64 * 10 10 

A [mm1
] 3,71 * 10 ' 2,63 * 10 ' 

7 .3 Fundering 

7.3.1 Algemeen 

De stabiliteit van het gebouw wordt bepaald door de kern in combinatie met de fundering. De 
rotatiestijfheid van de fundering heeft een grote invloed op de totale horizontale stijfheid van het 
gebouw. Het 2e orde effect kan dan zorgen voor instabiliteit van de constructie. Daarnaast zijn te 
grote uitbuigingen van de constructie onacceptabel m.b.t. tot de bruikbaarheid van de constructie. In 
dit hoofdstuk wordt een ontwerp gemaakt voor de fundering . 

7.3 .2 Uitgangspunten fundering 

De fundering wordt opgebouwd uit een dikke funderingsplaat onder de kern waaronder de 
funderingspalen staan (zie figuur 7.4) . Gekozen wordt voor een paalfundering bestaande uit 
schroefpalen met een diameter van 600mm. Deze kunnen aangebracht worden in elke grondsoort en 
tot 42 m diep worden aangebracht. De paallengte zal ongeveer 25 meter bedragen. Op deze diepte 
bevindt zich een geschikte zandlaag waarop gefundeerd kan worden (zie Bijlage 7). 
Yoor het on twerp van de fundering wordt BG I als maatgevend belastinggeval beschouwd omdat het 
aandeel moment hierbij het grootst is . 
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Figuur 7.4 Overzicht fund eri ngsplan 

7.3.3 Uitgangspunten kern t.b.v. fundering 

Landmark Almere Poort 

Daarnaast is aangenomen: 
Toelaatbare paalbelastingen: 

F,na x; druk = 3500kN 

Fmax;trek = 350kN 

Voor de elastisticiteitsmodulus is 
aangenomen: 
Epaal = 20000 N/mm2 

Het raster van de paalfundering heeft een 
afmeting van I 800x 1800 mm en is gelijk aan 
het raster van de toren. Op ieder rasterpunt 
wordt een paal geplaatst. Omdat naast het 
eigen gewicht van het gebouw nog een relatief 
groot moment op de fundering werkt wordt 
gekozen voor een funderingspl aat die buiten 
de kern uitsteekt en bestaat uit 14xl3 = 182 
palen. (zie figuur 7.4) De reden dat gekozen is 
voor het vergroten van de funderingsplaat is 
dat een grotere hefboomsarm ontstaat zodat 
de palen a.g.v. het buigend moment minder 
zwaar worden belast. 

Het bepalen van de elasticiteitsmodulus van het beton (Ebeton) van de kern is niet eenvoudig. Er zijn 
veel fac toren die hierop invloed hebben zoals het al dan niet gescheurd zijn , het 
wapeningspercentage, de krimp, de kruip , etc. In een vroeg stadium van het ontwerp is het verstandig 
om te kiezen voor een conservatieve aanname van deze elasticiteitsmodulus. Deze aanname volgt uit: 
Ebeton (B45) = 1/3 * ( ck* l03 = 1/3 * 45 * 103 = 15000 N/mm2 

De kern bestaat uit 2 kerndoorsneden (A en B). Het AKOM van de totale kern is dus niet constant 
over de hoogte. Om een berekening te kunnen maken van de stabiliteit wordt een equivalent AKOM 
voor de kern berekend welke dezelfde uitbuiging geeft als de originele kern bij dezelfde belasting. De 
grootte van dit equivalente AKOM is berekend in Bijlage 8. Er geldt: 

Voor buiging om de y-as: l y;eq =0,95xl,6276 x l015 = 1,55x 1015 mm4 

Voor buiging om de x-as: l x;eq = 0,99xl,3272x I 015 = 1,31 x1015 mm4 

7 .3.4 Berekening rotatieveerconstante fundering 

De veerconstante van de combinatie paal + grond kan als volgt worden berekendr 11
: 

I l l 
-= -+-.................... .. .. ... ............................ ... ........ .... ·········· ............ .. ...... ... ( 2.16) 
k k,, k i: 

waarbij: 
kr = de veerconstante van de paal 
kg = de veerconstante van de grond 

k = EA = 20000 x trx300
2 

= 226 kN I mm 
" L /JOO! 25000 
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k !i = 80x d
1
/(/0I xq,,00I = 80x600x 12,4 = 595kN I mm 

. _ F,,aa/ ;max = 3500 · I 0
3 

= 12 4N / mm2 
met. q,waf - A JrX3002 , 

I I I - = - +-⇒ k = I 64kN I mm 
k 226 595 

De rotatieveerconstante (c) van de gehele fundering wordt bepaald volgens111 : 

C = k x n L a? ....... ... ... ................. ... .. ............................. .. ....................... ....... .. ....... ( 2 . 17) 

(zie figuur 7 .5) 

Figuur 7.5 schemati sati e fu ndering. 

'\"' 2 ( 2 2 2 2 2 2 2) 2 
n L, a; ;y = 26 0,9 + 2,7 + 4,5 + 6,3 + 8,1 + 9,9 + 11,7 = 9582m 

Cr= 164xl03 x9582 = 1,57x 109 kNm/ rad 

n Iar, = 28(1,8 2 + 3,62 + 5,42 + 1,22 + 9,02 + 10,8 2 )= 8256m2 

Cx = I 64x 103 x 8256 = 1,35 x 109 kNm/ rad 

7.3.5 2e orde effect 

Omdat de fundering niet in 2 richtingen een gelijke stijtheid heeft moet voor beide richtingen de 
vergrotingsfactor worden berekend. 
Om de vergrotingsfactor n/(n-1) vast te kunnen stellen wordt gebruik gemaakt van de volgende 
formule: 

J J J 
-=-+-..... .... .... ... ....... ....... ..... ..... ... .. ..... ...................... .. .. ........ ... ....... ....... . (2.18) 
Q k Qkf Qk2 

waarbij : 

Q k l :y = 2HCr = 2xl,57xl0
9 

= 2,62 x 107 kN 
120 

9 
Q = 2C, = 2x 1,35x 10 = 2,25 x 101 kN 

k l. ., H 120 

Q ? . = 7,83£/ = 7,83x l,5xl0
7 

xl,63xl0
3 

= l,33 xl07 kN 
L , ) H 2 1202 

Q = 7,83£/ = 7,83xl,5xl0
7

xl ,33xl0
3 

=l08xl07kN 
k2;x H 2 1202 ' 

Er geldt nu : 

I = I +---=8,82x l06 kN 
Q ks 2,62 x l07 I 33xl07 
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I I 6 
--= 

7 
+ 

7 
=7,25xl0 kN 

Q k;x 2,25xl0 1,07xl0 

n. = Qk ;y = 8,82x 10
6 

= 33 
) F" 270771 

n . = Q k;x = 7,25xl0
6 

=27 
_, F., 270771 

Ve rg roting sf actor: 
De vergrotingsfactor kan nu als volgt worden berekend: 

_l= 
33 

=1,03 
nr - I 32 

~ = 27 = I 04 
nx -I 26 ' 

Hieruit blijkt dat het 2e orde effect niet meegenomen hoeft te worden in de verdere berekening. 

7.3.6 Maximum paalbelasting 

Het moment dat op de fundering werkt a.g.v. de scheefstand van de toren en de windbelasting op de 
toren is berekend m.b.v. een 2D computeranalyse, Er wordt uitgegaan van de maatgevende situatie 
van BG I en BG I a. Het is van belang om twee gevallen te berekenen voor de paalbelasting. Bij BG 
I is een maxi male belasting op de kern aanwezig en bij BG I a is een mjnimale belasting op de kern 
aanwezig. De maxi male belasting op de kern zal mogelijk resulteren in de grootste maximum 
paalbelasting, De minimale belasting op de kern zal mogelijk resulteren in de kleinste paalbelasting. 
De maatgevende momenten en normaalkrachten uit tabel 7 , I zijn voor BG l en BG I a: 

BGl: 
Mc1;y = -1392956 kNm 
Nd = -270771 kN 
Funderingsplaat: 

Nrund .p laat l x bx h x shetu/1 = 25,2m x 23,4m x 2m x 24kN I m3 x 1,2 = 33965kN 

BG la:. 
Mc1 ;y = -971139 kNm 
Nc1 = -218543 kN 
Funderingsplaat: 

Nrund plaat lxbxhxShetu/1 = 25,2mx23,4mx2mx 24kN I m3 x0,9 = 25474kN 

BGl 
De maximum belasting op de palen volgt nu uit: 

Nd+ N fund p/aat Md ;y xa,m, = 270771 + 33965 + 1392956x l 1,7 = 3375kN < 3500kN 
Fmax = ""' 2 aantal _ paten L, a; 182 9582 

(voldoet) 
De minimum belasting op de palen volgt uit: 

F =
Nd+Nf,111d .11faat Md ;yxa,mtx =270771+25474 1392956xll,7 

max aantal _ palen L a;2 182 9582 
-73kN >-350kN 

Hieruit volgt dat de buitenste palen worden belast op trek. De grootte van deze trekbelasting is echter 
zeer klein en blijft daardoor ruimschoots binnen de gestelde marge. 

BG la 
De maximum belasting op de palen volgt nu uit: 
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F 
__ Nd+Nfund .plaat+Md;yXamax 218543+33965 971139xJJ,7 

2573
k O 

---===---- = ------+-----= N < 35 OkN 
max aantal _ pa/en L a;2 182 9582 

(voldoet) 
De minimum belasting op de paten volgt uit: 

F =N"+Nfund .plaat Md ;yxamax 218543+25474 
max aantal _ palen La} = 182 

971139 x I l,7 = 155kN < 3500kN 
9582 

Hieruit volgt dat de paten bij BG I a blijven belast op een drukkracht. 

7.3.7 Conclusie 

De gekozen paalfundering voldoet in alle gevallen. De vastgestelde maximum en minimum waarde 
voor de belasting de paalfundering wordt nergens overschreden . 
BG I geeft een grotere maximum en een kleinere minimum paalbelasting dan BG la. Verwacht 
werd dat, vanwege een geringere normaalkrachtbelasting in combinatie met het buigend moment 
binnen BG la, meer trek op de fundering op zou treden dan bij BG I. Dit blijkt niet het geval te zijn. 
De oorzaak hiervan is dat het verschil in moment (Mc1;y) tussen BG I en BG I a een groter effect heeft 
op de paalbelasting dan het verschil in normaalkracht (Nc1) tussen BG 1 en BG la. 

7.4 Spanningen in betondoorsnede a.g. v moment en normaalkracht 

Door windbelasting en door de scheefstand van de toren worden horizontale krachten overgebracht 
op de kern. Deze horizontale krachten veroorzaken een moment op de kern dat loopt naar een 
maximale waarde onderaan de fundering. Trekspanningen moeten zoveel mogelijk gemeden worden 
vanwege het feit dat beton deze moeilijk kan op opnemen. Drukspanningen leiden, wanneer deze niet 
te groot worden niet tot problemen, deze kunnen goed door het beton worden opgenomen . Om 
inzicht te krijgen in de spanningen die zullen optreden onderaan de kern is een 2D analyse gemaakt. 
Hieruit zijn momenten en normaalkrachten berekend en middels een handberekening worden hieruit 
de optredende spanningen berekend. De grootste drukspanningen ontstaan aan de gedrukte zijde van 
kern a.g.v. het moment, eventuele trekspanningen ontstaan aan de getrokken zijde van de kern a.g.v. 
het moment zie figuur 7 .6. 

S trek ___ S trek 

I: 
-1--~ 

! I v,,,.,. .. ,vo ,d;qd" ~""'"""'.""'"" J ( 

+ 

" 1 .. ll/7jl ()'I:, "' ' "" I 
ly l ,h//l) ·11n"1~1 rfHT\I'! I I 
y y I : 

~ - <tt IM ,, 

-
___ S dmk 

- -~ 

\ 

\ 
l\ 
S dmk 

S <lruk 

I 

J 
S dmk 

Figuur 7.6 Buigspanningen en normaalspanning t. g.v. belaslinggeval I 
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De buigspanningen worden berekend volgens: 

M d·x 
ax= 1x' ·········•· · · · ·· ···· ····•······ .. ·· ·· ····· · · .... ................ ... .............. , ... , . .. .... .. . .. . .. ..•.. (2. l6) 

b/2 

M,, ,r 
a >' = 

1
.r · .. ..... .. .... .... ..... ... ... ..... ........ ... ... ..... . ........ .... ........ ... ... ... .... .. ... ... ..... .. ..... (2.17) 

h/2 

met: 
CT x/y = 
Md;x/y = 
I x1y = 
h= 
b= 

Buigspanning in x-richting 
Moment in x-riching 
AKOM vereenvoudigde kerndoorsnede 
lengte kern 
breedte kern 

De normaalspanningen worden berekend met: 

ad ·N = ~ ...... ....... ... .... .... ..... ... .. .. ....... .. ... .. .. ................. ..... .. .. ... ... .... ... ..... .... ... ... . ( 2.] 8) 
. Akcr11 

met: 
(Jd ;N = 
Nc1= 

N ormaalspanning 
Normaalkracht in de kern 

Akern = Oppervlak vereenvoudigde kerndoorsnede 
Voor de belastinggevallen I, 2 en 3 worden deze spanningen berekend. De uitkomsten van deze 
handberekening zullen worden vergeleken met de uitkomsten van de EE-berekening 

Voor bel astinggeval I geldt: (zie figuur 7 .7) 

Md ;y =-l,39 x l06 kNm 

- l,39xl012 
2 

a" .>· = 15 = +/-7,04N / mm 
· 1,627 x l0 · 

.!.x 16500 
2 

F;, = 2, 7 Ix I 05 kN 

-2,7l x l08 
, 

a ,,.r = 
6 

=-7,30N Imm-
. 37,lx!0 

Combinatie moment en normaalkracht 

/r =-7 30-7 04=-1434N/111m 2 
v d;y;max;druk ' ' ' · 

ad ;y;max;1rl'k =-7,30 +7 ,04=-0,26N /mm 2 

- J, b 

-----. 14,.'\1; N/m rr 1;} 

- --- -------1£..:lil{l__ - "' 

(,UD t,----~-='~.::-.::-.::-_ --
Vcrc<~nYOud,qdt! l<rnc!oor~>nc<lc A 

A ~7, 1 n, - 7 

I)( l,J//',r11o=l'.1 n1rn•I 

ly 1 ,h)./£, • lD 1!, ,nm-I 

+ - I-

II Urn 

L 

0.2fi N/rn,11) 

iguur 7.7 Spanningen belastinggeval I 

S.G. Roeles TU/e Bouwkunde 
Constructief Ontwerpen 

60 



Hoofdrapport 

Yoor belastinggeval 2 geldt: (zie figuur 7 .8) 

M d:y =l,2l x 106 kNm 

l,21xl012 
(Yd ·,>· = - --- -=+l-6,14N /111111 2 

1,627xl015 

I 
- x 16500 
2 

F" = 3,09x I 05 kN 

-3,09x I Os = -8 32N I 1111112 
O'" : .r = 37,lxl06 ' 

Combinatie moment en normaalkracht: 

O'd ;y; max:druk = -8,33- 6,14 = -14,47 NI 111111
2 

(Yd; y; max:trek = -8,33 + 6,14 = -2,19N I 111111
2 

Yoor belastinggeval 3 geldt: (zie figuur 7 .9) 

Md: , =6,23x105 kN111 

Md :y =5,56 x l05 

6,23 x l0 11 

I,327xl015 

IX 14400 
2 

=+l-3,38N lmm 2 

5,56xl011 =+/-2 82N /mm 2 
1,627xl015 ' 

I 
- x l6500 
2 

F,1 = 2, 7 I x I 05 kN 

-2,71xl08 
2 

O'd·r = 6 =-7,30N/mm 
· 37,lxl0 

[ ..__ 
7 

Landmark Almere Poort 

) , 1 ~JN/rnrn7 

14,4/ N/mm:.i 

r: - ~)n _~l :;1 
(,()(I it --- I -- --, L 

Vcrt'.t:r1voulliqdc kt•rntloor:;nc1I<! A j 

l 
r ..__ 
/ 

I 
A J/, 1 rri~? 

Ix 1, .~/72 ' 1]-1'., rnm4 

ly 1.ht'lfi •I J-l~l rnm4 

< < C 

11 Orn 

------ 2. 19N/mm2 

14.4 / N/,nm2 

Figuur 7.8 Spanningen belastinggeval 2 
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Figuur 7.9 Spanningen belastinggeval 3 

Combinatie moment en normaalkracht: 

O'd: y:max =-7,30-2,82-3,38 =-13,S0N I mm 2 

O'd :y: max = -7,30-2,82 + 3,38 = -6,74N / 111111
2 

O'd:x; max = -7,30- 3,38 + 2,82 = -7,86N / mm 2 

O'd:x: max = -7 ,30 + 3,38 + 2,82 = -1 ,IN / 111111 2 
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7.5 Spanningen in betondoorsnede a.g.v dwarskracht en torsie 

7.5 . I Schuifspanningen a.g.v. dwarskracht 

Om inzicht te krijgen in het de grootte van de schuifspanningen a.g.v. dwarskracht in de doornsede 
zal een dwarskrachtberekening gemaakt moeten worden . 

Het schuifspanningenverloop in de vereenvoudigde 
kerndoorsnede met dwarskracht D is weergegeven in 
figuur7.10. 
In de richting van de dwarskracht verlopen de 
schuifspanningen parabolisch. In de richting 
loodrecht op de dwarskracht in het vlak van de 
doorsnede verlopen de schuifspanningen lineair. 
De schuifspanningen a.g.v. dwarskracht kunnen 
worden bepaald m.b.v. een eenvoudige formule voor 
de dwarskracht. De algemene schuifspanningformule 
luidt: 

t, t, 

Figuur 7. 10 Kerndoorsnede op begane grond niveau 
met schuifspanningen T en T1 a.g.v. dwarskrachl 

Hierin is : 

DxS 
t"=-- ..... ... ...... ... ..... ... ..... ... . (2 .13) 

bx! 

T = De schuifspanning (deze is constant over de breedte en is derhalve een gemiddelde 
over de breedte van het onderdeel 

D = De inwendige dwarskracht 
S = Het statisch moment van oppervlak A t.o.v. de neutrale lijn 
b = De breedte van de doorsnede, gemeten daar waar T bepaald moet worden 
I= Het AKOM van de doorsnede 

Voor Tmax geldt, om de y-as: 

S Y = L y'xA' =( 2(1
7 

:
00 

x 
17 

~
00 

x 600) + (1
7

~
00 

-
6

~
0 

}1sooo-12oo)x 600) = l,l 29x l 0
11 

mm
3 

Voor Tmax geldt om de x-as: 

Sx = L y'xA'=( 2(1
5 
:so x IS~OO x 600) + (1S~OO -

6
~

0
}17100- 1200)x600) = 1,038 x 10 11 mm 3 

Voor T 1 geldt, om de y-as: 

S Y = L y'xA' =(1
7 ~ OO -

6
~

0 
}(15000- 600)x 600) = 7,202 x 10 10 mm 3 

Voor T 1 geldt, om de x-as: 

S
1 

= L y'xA' =CS~OO -
6

~
0

)((t7100-600)x600)=7,202xl0 10 mm 3 

Voor Belastinggeval I geldt op H=0 (Begane grond vloer): 
Y 111ax = 22085 kN zodat geldt: 
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Tmax: liGI 
22085 XI 03 X 1,129 XI 0 11 

- --- ------ = 1,28N I 111111
2 

1200x l,6276x 10 15 

22085x 10
3 

x7,202x 10
10 

0 8
IN / 2 = , 111111 

I 200x l,6276x 10 15 

Voor Belastinggeval 2 geldt op H=0 (Begane grond vloer) 
Ymax = -9586 kN zodat ge ldt: 

-r111-'X ;HG2 
- 9586x I 01 x l,129x 10 11 

---------- = - 0,55N I 111111
2 

1200x 1,6276x 1015 

- 9586x l0
1

x7,202x l0
10 

= - 0
35

N
1 1111112 

1200x l,6276x l0 15 
' 

Figuur 7 . 11 toont de schui fspanning in de doorsnede bij belastinggeval I en 2 a.g. v. dwarskracht. 
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Figuur 7. 11 Schuifspannigen a.g.v. dwarskrac ht belastinggeval I en 2 
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7.5.2 Schuifspanningen a.g .v. torsie + dwarskracht 

I ' ' 

I 

I 
-; 

J 
_) 

- --

De windbelasting binnen belastinggeval 3 zorgt ervoor dat 
de kern op torsie wordt belast. De oorzaak hiervan zit in het 
feit dat de zwaartelijn van de kern niet samenvalt met de 
centrale dwarskrachtenlijn van de windbelasting. De grootte 
van het torsiemoment dat werkt op de kern is afhankelijk 
van de excentriciteit van centrale dwarskrachtenlijn t.o.v. de 
zwaartelijn van de kern (zie figuur 7.12). Per verdieping 
wordt een torsiemoment op de kern geinitieerd door de 
belasting a.g.v. wind per verdieping te vermenigvuldigen 
met de excentriciteit e (zie Bijlage 9). Dit resulteert in de 
torsiedwarskrachtenlijn van grafiek 3. 1. Wanneer de 
waarden van de torsiedwarskrachtenllijn per verdieping bij 
elkaar worden opgeteld of afgetrokken ontstaat de 
torsiemomentenlijn. (zie grafiek 3.2) 

Figuur 7.12 positie zwaarte lijn t.o. v. centrale dwarskrachtenlijn 

Torsicdw.:,rskr.ichtcnvcrdeling 7 Torsie momcnte nverde ling 
Wind op zijgcvcl Wind op zijgevc l 

§ 120.0 

~· 

-;::- 120,0 
.s 

t " .. 
" 100,0 " " :i! 100,0 :c 

80,0 

i-
80.0 

60.0 - 60,0 

40,0 40,0 

20,0 -+7 20,0 

0.0 I - I 

_,_ 
0,0 

-4000 -2000 0 2000 4000 6000 0 7000 14000 2 1000 28000 35000 

Torsicdwarskmcht fkN I Torsiemomcnt fkNm] 
- -

Grafiek 7. 1 en 7.2 Torsiedwarskracht en torsiemoment op de kern .g.v. wind op zijgevel 

Uit de grafieken blijkt dat het grootste torsiemoment in de doorsnede zit op de plaats waar de torsie
dwarskrachtenlijn de 0-waarde snijdt. Dit is te verklaren uit het feit dat de dwarskrachtenlijn de I e 

afgeleide is van de momentenlij n. 
De spanni ngen in een gesloten kokervormige doornsnede die ontstaan a.g.v. van welving zijn relatief 
zeer klein in vergelijking met de spanningen die ontstaan a.g.v. torsief7

·
5l. De welvingsspanningen 

worden daardoor in de berekening verwaarloosd. Aangenomen wordt dus dat de kerndoorsnede zijn 
vorm behoudt onder invloed van de belasting. De torsiestijfheid (11) en de bijbehorden 
schuifspanningen (Tc1 :i en Ti :ct:i, zie figuur 7 .13) a.g.v. het torsiemoment, werkend op de doorsnede van 
een rechthoekige kokervormige doorsnede, worden berekend m.b.v. onderstaande formules 2. 10, 
2.11 en 2. Ii 7

-
51

. 
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2tt 1 (a -t)2 (b-t 1 )2 
I , = , ................... (2.10) 

at+bt 1 -t 2 -t, -

T 
r ,, .. ,= ( )( ) ... ..... ...... .. ........ . (2 .11) ti 

2ta-tb-r1 

De spanningen aan de binnenzijden van de hoeken 
zullen groot zijn als geen afrondingsstraal aanwezig is. 
Er wordt aangenomen dat de afrondingsstraal van deze 
hoeken groot genoeg is zodat deze spanningen kleiner 
zullen zijn dan Td:1· Figuur 7 .13 toont het 
schuifspanningenverloop a.g.v. torsie op de doorsnede. 

r 

L , ~~ .,bn_' __ ' _ ::! - ,.oo t 

r_l _ ---- t i 

7. 13 Rechthoekige doorsnede met schuifspanning , a.g. v. 
torsi e 

De torsiestijfheid van de vereenvoudigde kerndoorsnede A wordt: 

1 = (2x6OOx600)165OO
2

x l44OO
2 

= 2 l9 xlO1smm4 
' (171OOx6OO)+(15OOOx6OO)-60O2 -6OO2 

' 

De torsiestijfheid van de vereenvoudigde kerndoorsnede B wordt dan : 

1 = (2 x6OOx6O0)144OO
2

x 75OO
2 

= 639 x lO1 4mm4 
' (15000 x600)+(8100x600)-6002 -6002 

' 

Voor belastinggeval 3 geldt nu dus dat m.b.t. de schuifspanningen zich 3 situaties voordoen. (zie 
figuur 7.14) 

Schuifspanning a.g. v. dwarskracht door windbelasting 
Schuifspanning a.g. v. dwarskracht door horizon tale vloerbelasting 
Torsiespanning a.g. v. excentriciteit windbelasting. 

y I r 

a.g.V.\\i 1M.lh,:l1L,li 11g 

Figuur 7.14 schui fspanninge n belastinggeval 3. 

- -I" 

I 

11 

,-, I - \J) 

T1•'liic :q;.v.cxt.ull1iu: 
witY.lh.: la~ting 

Voor Belastinggeval 3 (dwarskracht a.g.v. windbelasting) geldt op H=O (Beganegrond vloer) 
V max :w ind = - I 0968 kN zodat geldt: 

-1O968x 103 x l,O38x 10 11 
Tmax:IJC3;wind = =-O,7lN/mm

2 

I 2OOx l,3272x 1015 

"i :1Jc3:iv;,,,1 = - I 0968 x I 0
3 

x 7,202 x I 0
10 

= _0 SON I mm 2 

12OOxl,3272xlO 15 ' 
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Voor Belastinggeval 3 (dwarskracht a.g.v. vloerbelasting) geldt op H=0 (Begane grond vloer) 
Yma x:vloer = 7997 kN zodat ge ldt: 

7997x I 0
3 

x 1,129x 10
11 

= 0 46N I mm 2 

rmax:/JG 3:v/oer = 1200 x l,6276x 1015 ' 

'[l ;HG3;vfuer 
7997x 103 

x 7,202 x 10
10 

= 
0 29 N 

I 
mm 2 

1200x l,6276 x l0 15 
' 

Voor Belastinggeval 3 (torsie a.g.v. excentrice windbelasting) geldt op H=0 (Begane grond vloer) 
T H=O = 207 12 kNm zodat geldt: 

207 12 x IO 6 = 0 07 N I mm 2 r
"" = 2x600(17100- 600)(15000- 600) ' 

Hieruit blijkt dat de schuifspanning a.g.v. torsie relatiefklein is t.o.v. de schuifspanning a.g.v. 
dwarskracht. De maximale torsiespanning op H=40m in combinatie met bijbehorende dwarskracht 
wordt daardoor niet als maatgevend wordt beschouwd. 
Figuur 7.15 toont de combinatie van de 3 schuifspanningen in de doorsnede bij belastinggeval 3 
a.g.v. dwarskracht en torsie op H=0m (begane grondniveau) 
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7 .6 Horizon tale doorbuiging handberekening 

Figuur 7. 15 Schuifspanningen a.g.v. dwarskracht en torsie 
belastinggeval 3 

Voor de berekening van de horizon tale vervormingen zijn representatieve waardes van de belasting 
aangehouden . De kern zal doorbuigen a.g.v. wind en veranderlijke belasting op de vloeren. Deze 
doorbuiging bestaat uit drie componenten te weten: 

Elastische doorbuiging van de kern volgens 2D analyse 
Doorbuiging van de kern a.g.v. rotatie van de fundering 

Horizontale vervorming van de kern a.g .v. permanente belasting van de vloeren is niet meegenomen 
in de berekening. Deze vervorming wordt opgenomen door een initiele scheefstand van de kern, 
welke tijdens de bouw wordt aangebracht. Als gevolg hiervan zal de kern zijn perfect verticale 
positie verkrijgen nadat de representatieve waarde van de permanente belasting is aangebracht. 

Voor belastinggeval I (BG I) geldt: 
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Uel:kern :x = 119mm 

M rep: r H 869693 120 66 U111a x:f1111deri11g: x =---· X = X m = mm 
C y 1,57 · 109 

lle1:kern:x = Horizontale elastische doorbuiging volgens 2D computeranalyse 
M,ep:y = Het maximale moment volgens 2D computeranalyse met representatieve waarden van 

de belasting. 
Cy= De rotatieveerconstante in y-richting berekend volgens berekening fundering 
H = Hoogte gebouw 

Totale horizontale doorbuiging IO orde: 119 + 66 = 185mm 

M . I b . . H 120000 ➔ ax1maa toegestane door Lt1g111g: -- = --- = 240mm 
500 500 

185mm < 240mm; (voldoet) 

Voor belastinggeval 2 (BG2) geldt: 

ue/:kern:x =-l58mm 

M rep:r H -641748 
120 49 u111ax:f1111deri1111 :.r =sX = l,57 x l09 X m=- mm 

Ltel:kern cx = Horizon tale elastische doorbuiging volgens 2D computeranalyse 
M,ep:y = Het maximale moment volgens 2D computeranalyse met representatieve waarden van 

de belasting. 
Cy = De rotatieveerconstante berekend volgens berekening paalfundering 
H = Hoogte gebouw 

Totale horizontale doorbuiging I e orde: - I 58 - 49 = -207 mm 

Maximaal toegestane doorbuiging: _!!_ = 
12

0000 = 240mm ➔ -207mm < -240mm; (voldoet) 
500 500 

Voor bel astinggeval 3 geldt: 

u,,f:kern :x = 30mm 

lle1:kern:.r = 72mni 

u 111ax:{111ll!eri1111:x = Mr,p :y X H = 
311808 

X 120m = 24mm 
cY l,57 x l09 

u111ax:fi111deri1111:y = Mrep:x xH = 
415000 

xl20m=37mm 
ex 1,35xl09 

llel:kern:x/y= 
M,ep:x/y = 

Horizontale elastische doorbuiging volgens 2D computeranalyse 
Het maximale moment volgens 2D computeranalyse met representatieve waarden 
van de belasting. 
De rotatieveerconstante om x en y-as berekend volgens berekening paalfundering 
Hoogte gebouw 

Totale hori zontale doorbuiging x-richting I e orde: 30 + 24 = 54mm 

Max imaal toegestane doorbuiging: _!!_ = l20000 = 240mm ➔ 54mm < 240mm; (voldoet) 
500 500 

Totale horizontale doorbuiging y-richting I e orde: 72 + 37 = I 09mm 
H 120000 

Max imaal toegestane doorbuiging: -- = --- = 240mm ➔ 109mm < 240mm; (voldoet) 
500 500 
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8 Eindige elementen analyse 

8.1 Algemeen 
De kern is ingevoerd in het eindige elementen pakket Ansys. Met dit eindeige elementen pakket is 
het mogelijk een 3D model te bouwen van de kern. Na belasting van het model ontstaat een 3D beeld 
van en de spanningen in de doorsnede en de verplaatsingen (uitbuigingen) van de kern in zijn geheel. 

8.2 Doel van de analyse: 
Het inzicht krijgen in de grootte van de spanningen en vervormingen in de doorsnede van de kern bij 
belastinggeval 1,2 en 3. Daarnaast moeten de uitkomsten van de EE-berekening vergeleken worden 
met de uitkomsten die gevonden zijn bij de handberekening. 

8.3 Opbouw model. 
De kern is gemodelleerd d.m.v 8-knoops schaalelementen (type shell93). Met dit type element is het 
goed mogelijk om spanningen en verplaatsingen van de knooppunten te benaderen. 
Figuur 8.1 toont een verdieping van kerndoornsede A (Begane grond t/m verdieping 21 ). 

MAR 1 2006 
11 : 42 : 51 

Figuur 8.1 Geometrische opbouw en elementennet van een willekeurige verdieping van kemdoorsnede A 

~ 720015 
11 : 41 : 49 

De linkerfiguur toont de geometrische opbouw van de kern. De opbouw van dit model met deze 
elementen is aan de grove kant. Om enige mate van nauwkeurigheid te verkrijgen in de uitkomsten is 
gekozen om het elementennet te verfijnen volgens de rechterfiguur. Hierdoor ontstaat een model 
waarbij een redelijke weergave ontstaat van de spanningen en verplaatsingen van de doorsnede. 
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ELEMENTS 

ELEMENTS 

J\N 
HAR 7 2006 

13:12:03 

J\N 
HAR 7 2006 

13: 12: 03 

Landmark Almere Poort 

Figuur 8.2 EE-model 

In figuur 8.2 is het totale model zoals ingevoerd in het EE-programma weergegeven. De figuur toont 
het voor- en zijaanzicht (boven) en het bovenaanzicht 3D beeld (onder). 

8.4 Randvoorwaarden 

I\N 
,_f R 18 2 006 

Hi :29 :59 

Het model is op de onderste verdieping ingeklemd. 
De randvoorwaarden van deze inklemming zijn 
zodanig dat verplaatsingen en rotaties van de 
knopen van de onderste elemementen niet zijn 
toegestaan (ux,y,z = 0 en <px,y,z = 0). Figuur 8.3 toont 
deze knopen. Op deze wijze ontstaat een volledige 
inklemming van het model. Dit is een benadering 
van de werkelijkheid omdat de fundering een 
bepaalde stijtheid bezit. De kem zal in werkelijkheid 
verder doorbuigen a.g.v. de rotatie van de fundering. 
Om een goede 

Figuur 8.3 lnklemming het model op de onderste verdieping 

vergelijking te kunnen maken met de handberekening wordt in de uitkomst van de EE-berekening 
deze extra doorbuiging a.g.v. de rotatie van de fundering meegenomen. 

8.5 Invoer belastingen 

De horizontale en verticale belastingen die werken op de kern zijn in werkelijkheid gelijkmatig 
verdeeld over de wanden van de kem. Het doel van de EE-berekening is om inzicht te krijgen in het 
globale spanningsverloop in de doorsnede van de kem en de verplaatsing (uitbuiging) van de kern. 
Om deze reden is de belasting vereenvoudigd tot puntlasten die werken op de hoekpunten van de 
kem in de verschillende richtingen x,y en z. Zie figuur 8.4. 
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Figuur 8.4. 
lnvoer 
belastingen 
opEE
model 

De figuur laat zien dat de gelijkmatige verdeelde belasting Q wordt omgezet in puntlasten die werken 
op de hoeken van de kern. Ongelijkmatig verdeelde belastingen (torsiebelastingen) werken op de 
kern wanneer de dwarskrachtenlijn niet samenvalt met de zwaartelijn van de kern. Hierdoor is de 
belasting niet meer gelijkmatig verdeeld warden omgezet door de belastingen te middelen. Dit 
principe wordt verduidelijkt in figuur 8.5. De figuur toont het bovenaanzicht van de kern op een 
willekeurige verdieping waar de zwaartelijn van de kern niet samenvalt met de dwarskrachtenlijn van 
de windbelasting (excentriciteit = e). De resultante van de windbelasting 

r - A--- - , r -- -- A - - , 
I--- e ------< I--- e ------< 

"' "' ,c; .e 
.; .; 
0 0 • • ,, ,, 
u " C C .. .. 

E :§. E :~ 
Ji c Ji c . . 
:§. i: :2 ~ u 
:§ 0 t 0 

0 ~ 0 ~ 
0 0 0 • 0 • N • N • a a 

~ 

Fwicd;,escltcot,t 

Fwind/2 F wind/2 t Fwind ' e/A Fwind ' e/A t Figuur 8.5 In voer torsiebelasting 

(Fwind;resultante) loopt door het dwarskrachtencentrum (linkerplaatje). Deze resultante wordt 
opgesplitst naar de beide zijwanden van de kern volgens het rechterplaatje. 
In bijlage IO zijn belastingen weergegeven zoals deze zijn ingevoerd in het EE-model. Bijlage 11 
geeft de uiteindelijke invoerfiles (met belastinggeval I, 2 en 3) zoals deze zijn ingevoerd in het EE
model. 
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8.6 Resultaten van de berekening 

8.6.1 Belastinggeval I 

Figuur 8.6 toont de spanningen in de kern a.g.v. normaalkracht en buiging (links) en spanningen 
a.g.v . dwarskracht (rechts) op begane grondniveau. 

8.6.2 

Hd as1inggeva l I 
spimningcn in <loon-ncdc (momcnt+nonmialkn1cht ) 
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~.ff) r,./,.,,.. ,,, 
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Figuur 8.6 Spanningsverloop 
belastinggeval I volgens EE
berekening 

Figuur 8.7 toont de spanningen in de kern a.g.v. normaalkracht en buiging (links) en spanningen 
a.g.v. dwarskracht (rechts) op begane grondniveau. 

13cbs1inggev:1I I 
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8.6.3 Belastinggeval 3 

Figuur 8.7 toont de spanningen in de kern a.g .v. normaalkracht en buiging (links) en spanningen 
a.g. v. dwarskracht (rechts) op begane grondniveau. 

Bd.ist i11ggc\al J 
sp;1nningcn in Joonmcllc (momc111-normaalk r.icht) 

b~•g:inc grondni vcau 

/.(,ii ";,,.,.J I 
l -

1/!i N/ rn,., / 

Figuur 8.8 Spanningsverloop belastinggeval 3 volgens EE-berekening 

8.6.4 Horizontale doorbuiging EE-berekening 

llda.,tinggcn1.lJ 
sdmilsp;nmingrn in thM.1rsnnh: (tnrsi~· ... dw,1rskrnch 
hegancgron1l11ivem1 

O,!i7 N/ rrnn2 r:=,- - - C =:i-· -

O.Hl N/mm/ 

De horizontale doorbuiging van de EE-berekening betreft alleen de elastische doorbuiging van de 
constructie zelf. De horizontale doorbuiging a.g.v. rotatie van de fundering moet hierbij nog opgeteld 
worden. Deze rotatie zijn weliswaar berekend met de momenten uit de 2D-analyse. Om een goede 
vergelijking te kunnen maken is gekozen om de uitbuiging van de kern a.g.v. de rotatie van de 
fundering op te tellen bij de uitbuigingen van de EE-berekening 
Figuur 8.9 t/m 8.12 toont het uitbuigingspatroon van de kern bij de belastinggeval 1,2 en 3. 

De uitkomsten van de EE-berekening zijn: 
Belastinggeval I: u, = I 09 mm 
Belastinggeval 2: u, = -94 mm 
Belastinggeval 3: u, = 19 mm (a.g.v. horizontale vloerbelasting) 

u, = 62 mm (a.g.v. windbelasting) 

De totale doorbuiging inclusief de uitbuiging a.g. v. rotatie van de fundering en het 2e orde effect 
wordt dan: 

Belastinggeval I: 

Belastinggeval 2: 

Belastinggeval 3: 

S.G. Roeles 

u, = 109 mm+ 71mm = 180 mm 

u, = -94 mm-61= -155 mm 

u, = 19 mm +26 = 45 mm 
uy = 62 mm + 39 = IO I mm 
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Figuur 8.9 Uitbuiging x EE-berekening BGI 

Figuur 8.11 Uitbuiging x EE-berekening BG3 
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Figuur 8.10 Uitbuiging x EE-berekening BG2 

Figuur 8.12 Uitbuiging z EE-berekening BG I 
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9 Vergelijking 2D analyse - Eindige elementen analyse 

9.1 Vergelijking uitkomsten 

9.1.1 Schuifspanningen 

In tabel 9. 1 worden voor belastinggeval I, 2 en 3 de maximale schuifspanningen in de doorsnede van 
de 2D an layse vergeleken met de EE-berekening. 

Tabel 9. 1 Yerge lijk ing handberekening - EE-berekening 

BG I BG2 BG3 

[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] 

Handberekening Tmax 1,28 -0,55 0,53 

!min - - -0,78 

EE-berekening 'tmax 1,25 -0,26 0,67 

Tmin - - -0,57 

Het verschil in schui fspanni ng bij BG I (0,03N/mm2
) is verwaarloosbaar klein tussen handberekening 

en EE-berekening. BG2 geeft grote verschillen tussen 2D anlayse en EE-berekening. BG3 zijn de 
verschillen minder groot. De maxi male spanningen zijn wat groter bij de EE-berekening. De 
minimale spanningen zijn wat groter bij de handberekening. Uit de uitkomsten blijkt dat de 
handberekening wat conservatievere uitkomsten geeft dan de EE-berekening 

9.1.2 Spanningen a.g.v. normaalkracht en buiging 

In tabe l 9.2 worden voor belastinggeval I, 2 en 3 de maximale trek- en drukspanningen in de 
doorsnede van de 2D anlayse vergeleken met de EE-berekening. 

b 92 Ta el Yerge lIJklllg handbere enmg - E - ere emng k Eb k . 

BG I BG2 BG 3 

[N/mm2] [N/mm2] [N/mm2] 

Handberekening CJy:max:t rek -0,26 -2,29 -1, I 

CJy:max;druk -14,34 -14,47 -13 ,50 

EE-berekening CJy:max:trek +l ,79 -1 ,2 1 -0,78 

CJy:max:druk -10,57 -9,06 -8.89 

Opvallend aan de uitkomsten is dat de verschillen tussen maximale trek- en maximale 
drukspanni ngen bij de 2D anlayse groter zijn dan de EE-berekening. De maximale trekspanning 
treedt op bij BG I van de EE-berekening. Deze waarde is I, 79 N/mm2

. De maxi male drukspanning 
treedt op bij BG2 van de 2D anlayse deze is -14,47 N/mm2

. De EE-berekening geeft in de meeste 
gevallen minder grote waarden dan de 2D an layse. 
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9.1 .3 Uitbuiging kern 

In tabel 9.3 warden voor belastinggeval I, 2 en 3 de maximale horizontale uitbuiging van de kern 
van de 2D anlayse g vergeleken met de EE-berekening. 

b 9 Ta el .3 Vergelijking handberekening - EE-berekening 

BG I BG2 BG 3 

[mm] [mm] [mm] 

Handberekening Ux 185 -207 54 

Uy - - 109 

EE-berekening Ux 180 -155 45 

Uz - - IOI 

Bij BG I en BG2 zijn de grootste doorbuigingen te vinden bij de 2D anlayse. BG3 is afwijkend 
hiervan, hier geeft de EE-berekening iets grotere waarden dan de 2D anlayse. De verschillen zijn 
echter niet groot. 

9.2 Verklaring verschillen 

Een aantal verklaringen van de verschillen tussen 2D anlayse en EE-berekening zijn mogelijk. 
Het verschil in AKOM tussen de vereenvoudigde kerndoorsnede (gebruikt bij de 2D anlayse) 
en de 'werkelijke kerndoorsnede' (gebruikt bij de EE-berekening), zorgt voor een mogelijk 
verschil in uitkomsten. 
Een verschil in invoer van belastingen zorgt voor verschillen in uitkomsten. De 
belastinginvoer bij 2D anlayse gaat uit van een 2D-model, de EE-berekening gaat uit van een 
3D-model. Doordat de belastingen in de EE-berekening nauwkeuriger zijn berekend d.m.v. 
het vloerplan is het mogelijk dat afwijkingen ontstaan. 
Een verschillende benadering in de opbouw van het model (2D-staafmodel versus 3D 
schaalelementenmodel) resulteert in andere uitkomsten . 

9.3 Vergelijking van de resultaten 

9.3.1 Schuifspanningen 

Schuifspanningen kunnen tot een bepaalde waarde door beton warden opgenomen. De maximaal 
opneembare schuifspanning door het beton a.g.v. torsie is echter minder dan voor dwarskracht. NEN 
67201121 stelt: 

~+~~ J ... .. .... .... ......... ..... ...... ....... ......... ...... .... ... .. .. .................... ..... ..... ...... ... 2.15 
r bl'to11;T r bl'toll;V 

Voor dwarskracht geldt (betonkwaliteit B45) : -rbetun:V =0,4fb =0,4x l ,65=0,66N /mm 2 

Voor torsie geldt(betonkwaliteit B45): -rbeton;T = 0,3fb = 0,3x 1,65 = 0,495N I mm
2 

Omdat resultaten van de EE-berekening de schuifspanningen a.g.v. torsie en clwarskracht in I 
uitkomst geeft is het niet meer mogelijk deze opdeling te maken zoals de NEN 6720 die stelt. Om 
toch iets te kunnen zeggen over de opnamecapaciteit van de beton kan voor dwarskracht dezelfde 
waarde als voor torsie warden aangenomen zodat een conservatieve aanname gemaakt kan warden 
voor de opnamecapaciteit van de schuifspanning. Formule 2.15 veranderd dan in: 

'rbeton;T +V 
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Uit de resultaten blijkt dat BG I maatgevend voor de schuifspanning. Dil geldt voor zowel de 2D 
anlayse als de EE-berekening. De 2D anlayse geeft een maximale waarde van 1,28 N/mm2

. De EE
berekening geeft een maximale waarden van 1,25 N/mm2

• Beide waardes zijn zodanig klein dat deze 
op eenvoudige wijze d.m.v. dwarskrachtwapening kunnen worden opgenomen. Hel ontwerp hiervan 
valt buiten hel kader van de afstudeeropdrachl 

9.3 .2 Spanningen a.g.v. normaalkracht en buiging 

De grootste drukspanningen treden op bij uitkomslen van de handberekening; Trekspanningen treden 
alleen op bij de EE-berekening. Drukspanningen kunnen uitstekend door beton worden opgenomen. 
Trekspanningen kunnen nauwelijks door belon worden opgenomen waardoor belon moet worden 
voorzien van lrekwapening. Voor beton B45 geldt: 

f 'betu11/J4S·druk = 27 NI ,nni2 

(Jbetvn/J45;rrek = 1,65N / mm2) 
De maximale drukspanning is -14,47N/mm2 (BG2, 2D anlayse). Trekspanningen treden op bij BG 1 
van de EE-berekening. De maximale lrekspanning is 1,79 N/mm2

. Er is geen aanleiding om op basis 
van deze trekspanning het onlwerp van de kern le veranderen of aan te passen . De lrekspanning 
werkt op de onderste 2 verdiepingen van de kern en kunnen eenvoudig worden opgenomen door 
extra trekwapening aan le brengen en heeft hierdoor weinig invloed op de lotale kosten van de 
construclie. Hel ontwerp hiervan valt buiten hel kader van de afstudeeropdracht. De drukspanningen 
kunnen ruimschools door het beton worden opgenomen . 

9.3.3 Horizontale uitbuiging 

De doorbuiging van de kern a.g. v. de elastische doorbuiging van de kern en de doorbuiging a.g. v. de 
rotatie van de fundering blijft voor zowel de handberekening als de EE-berekening in alle gevallen 
binnen de geslelde eis van 240 mm. 
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10 Vloeren 

De primaire functie van de vloer is het dragen van de belasting en het scheiden van de verdiepingen. 
Naast eisen m.b.t. sterkte en stijfheid dient de vloer ook eigenschappen te bezitten als thermische en 
akoestische isolatie en brandwerendheid. Uit het programma van eisen is gebleken dat de 
appartementen de beperkende factor zijn voor de vloerkeuze. Hieronder volgt een opsomming van de 
gestelde eisen, onderverdeeld in primaire, en specifieke eisen. Daarna zullen een aantal 
vloerconstructies worden behandeld en beoordeeld op basis van de verschillende opgestelde 
voorwaarden. Dit zal uiteindelijk resulteren in een keuze voor een bepaald type vloerconstructie. 

I 0 . 1 Primaire eisen 

Tot de primaire eisen van de vloerconstructie worden gerekend variabelen als sterkte, doorbuiging, 
thermische en akoestische isolatie en brandwerendheid. T .a.v. de constructieve en de scheidende 
functie worden verschillende eisen gesteld aan de vloerconstructie. 

I 0.1.1 Sterkte en stijfheid 

Op de eerste pl aats dient de vloerconstructie de krachten a.g.v. de permanente en veranderlijke 
belastingen over te brengen op de steunpunten. Hierbij mogen de uiterste grenstoestanden van de 
belasting nooit worden overschreden. T.a.v. de stijfheid van de vloer is de doorbuiging van belang. 
Deze mag niet meer bedragen dan 1/250e van de overspanning. Deze einddoorbuiging bestaat uit 
onmiddellijk optredende doorbuiging t.g.v. de permanente belasting en de bijkomende doorbuiging 
die optreedt t.g.v. de veranderlijke belasting. Deze bijkomende doorbuiging mag niet groter zijn dan 
l/500e van de overspanning. Dit om scheurvorming in de vloer ter plaatse scheidingswanden te 
voorkomen. Van alle vloertypen die worden behandeld wordt aangenomen dat aan deze primaire eis 
wordt voldaan. 

I 0.1.2 Thermische isolatie 

Thermische isolatie van vloeren is van belang wanneer de vloer een thermisch scheidende functie 
vervuld tussen een verwarmde en onverwarmde ruimte. Wanneer de vloer zich bevindt tussen twee 
verwarmde ruimten is geen isolatie vereist. Bij begane grondvloeren, vloeren grenzend aan 
onverwarmde kelders, balkons of open verdiepingen is wel isolatie nodig. Warmteverlies moet in 
zulke gevallen worden beperkt. In normale situaties waarbij de vloeren een scheidende functie 
vervullen tussen twee verwarmde ruimte hoeven geen extra voorzieningen worden getroffen. 

I 0.1.3 Akoestische isolatie 

Akoesti sche isolatie is van groot belang om geluidsoverdracht van de ene naar de andere verdieping 
te beperken. Daarnaast speelt de oplegging van de vloeren een rot in contactgeluid van de ene naar de 
andere ruimte op dezelfde verdieping. Er zijn verschillende soorten geluid die moeten worden 
geweerd. Ten eerste is er het luchtgeluid, dat in een ruimte wordt geproduceerd en zich door het in 
trilling brengen van een vloer naar een hoger of lager gelegen ruimte kan verplaatsen. Ten tweede is 
er het contactgeluid waarbij de vloer rechtstreeks in trilling wordt gebracht door trillingsbronnen als 
bijvoorbeeld lopende mensen . Vooral een stalen constructie geeft hierbij vaak beperkingen waardoor 
vaak voorzieningen moeten worden getroffen om contactgeluid te voorkomen. T.a.v. van 
geluidwering worden aan woningbouw de hogere eisen gesteld dan bij utiliteitsbouw. De vloerkeuze 
zal dus wat akoestische isolatie van de appartementen afhangen . 

I 0.1.4 Brandwerendheid 

Brandwerendheid van de vloerconstructie speelt in belangrijke rol in de keuze. Voor gebouwen hoger 
dan 13 meter wordt een brandwerendheid van 120 minuten voorgeschreven door het Bouwbesluit. De 
brandwerendheid van een vloer houdt in dat de vloer niet bezwijkt a.g.v. brand en dat materialen aan 
de andere zijde van de vloer niet in brand kunnen vliegen a.g.v. een verhoogde temperatuur. 

I 0.2 Karakteristieke eisen van de vloer 
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Er zijn talloze criteria waarop vloersystemen beoordeeld kunnen worden. Een hoogbouwproject stelt 
echter speciale eisen aan het toe te passen vloersysteem. Zo wordt, naar mate hoger gebouwd wordt, 
het eigen gewicht van de vloer steeds belangrijker, omdat dit met het aantal verdiepingen 
vermenigvuldigd wordt voor de totale belasting. In tabel I 0 .1 zijn de beoordelingscriteria 
weergegeven die voor de keuze van het vloertype van belang zijn. 

Tb I O B a e I . I eoordehngscntena voor vloerentypen 

I Vormvriiheid De vorm van de plattegrond bepaald of een vloersysteem 
2 Maximale overspanning De mogelijke overspanningen van verschillende 

vloersystemen Ioopt sterk uiteen. Een bepaalde 
overspanning kan resulteren in een secundaire 
draagconstructie 

3 Sch ij fwerki ng De schijfwerking speelt een belangrijke rol bij het 
overdragen van horizontale belastingen op de kern 

4 Eigen gewicht Het eigen gewicht speelt een belangrijke rol in de grootte 
voor de belastingen op o .a. kern en fundering 

5 Bouwfysische aspecten Hierbij kan gedacht worden aan aspecten als: thermische en 
akoestische isolatie 

6 Mogelijkheid tot integratie Integratie van leidingen en installaties in de vloerconstructie 
van leidingen en installaties levert ruimtewinst op 

7 Uitvoering Hierbij kan gedacht worden aan tijdelijke onderstempeling 
tijdens het storten of de geschiktheid van de vloer als 
werkvloer tijdens de bouw 

10.2.1 Kanaalplaatvloeren 

Kanaalplaten zijn in een richting overspannende 
geprefabriceerde betonnen vloerplaten. Het eigen gewicht 
van de vloer kan aanzienlijk gereduceerd worden door de 
voorspanning, de holle kanalen in de plaat en de hoge 
betonkwaliteit. Kanaalplaten zijn meestal 1,20 meter 
breed. Er zijn ook platen leverbaar met een breedte van 
0,3 en 0,6 meter. De kanaalplaten kunnen worden 
ge"integreerd in een ligger. De platen liggen dan op de 
onderflens van een ge"integreerde ligger. Zie figuur I 0.1. aanyuslort 

n1et bnton ·· 

Figuur 10.1 Opbouw kanaalplaatvloer 

In de gevelzone wordt er soms gekozen om de kanaalplaten op de bovenflens van een gewalste Jigger 
te leggen. 

Vormvrijheid 
Kanaalplaten zijn vooral geschikt voor gebouwen met rechthoekige plattegronden . Het is mogelijk 
om de kanaalplaten op maat te zagen . Een afschuinhoek van ongeveer 40 graden is nog realiseerbaar. 
De vorm van de afzonderlijke platen en eventuele pasplaten moeten in de fabriek worden 
geprefabriceerd 

Maximale overspanning 
De constructieve mogelijkheden zijn beknopt weergegeven in tabel 10.2 Hierbij is uitgegaan van een 
veranderlijke vloerbelasting van 4 kN/m2 en een steenachtige afwerkvloer en uiteraard het eigen 
gewicht. 
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Tbll02O a e b versoanmngen en elastrngen voor d e kanaalplaatvloer 

Type Hoogte Breedte Overs panning Eigen gewicht 
[mm] [mm] [m] [kN/m2

] 

A200 200 1200 7,6 3,03 
A260 260 1200 10,0 3,76 

A320 320 1200 14,7 4,43 
A400 400 1200 18,0 5,48 

Een algemene ontwerpregel is dat de kanaalplaten in de langste richting overspannen en de stalen 
Jiggers in de kortste richting. Algemeen geldt ook dat de hoogte van de kanaalplaat ongeveer gelijk is 
aan de hoogte van de gei"ntegreerde Jigger. Kleine hoogteverschillen tussen kanaalplaat en Jigger 
worden opgevangen in de druklaag en/of de afwerklaag. De vloerdragende randligger kan een 
ge"integreerde ligger zijn maar ook een ligger die onder de vloer ligt. In de gevel is het vaak geen 
bezwaar dat de vloerrligger onder de vloer uitsteekt. De hoogte van de randligger is dan 
onafhankelijk van de dikte van de kanaalplaat. Het kolomstramien in de gevel is bij een staalskelet 
onafhankelijk te kiezen van het inpandige kolomstramien. Hierdoor is het mogelijk te kiezen voor 
een klein kolomstramien in de gevel, zodat de kolomdoorsnede gering blijft. 

Schijfwerking 
In combinatie met een gewapende druklaag van 40 of 60 mm. kan de kanaalplaatvloer als schijf 
werken. 

Gewicht 
Het eigen gewicht van een kanaalplaatvloler is aanmerkelijk lager dan dat van een massieve 
steenachtige vloer. Het gewicht hangt af van de dikte van de kanaalplaten. Constructief gezien 
(dragende functie) is een druklaag meestal niet nodig. Aangezien kanaalplaten altijd een 
onregelmatige opwaartse zeeg vertonen als gevolg van de voorspanning moet de vloer altijd worden 
uitgevlakt. Het al of niet toepassen van een druklaag hangt ook af van de gewenste vloerafwerking. 
Bij toepassing van steenachtige vloeren is een gewapende druklaag noodzakelijk om ongewenste 
scheurvorming te voorkomen. Een andere reden om een gewapende druklaag aan te brengen kan zijn 
om schijfwerking in de vloer te bewerkstelligen. 

Bouwfysische aspecten 
De bijdrage van een kanaalplaatvloer aan het beheersen van het binnenklimaat door 
warmteaccumulatie is vergelijkbaar met een massieve steenachtige vloer. Door het geringe eigen 
gewicht is de geluidsisolatie minder dan van een massieve vloer. In combinatie met een zwevende 
dekvloer kan een kanaalplaatvloer worden toegepast als een woningscheidende vloer omdat dan 
voldaan wordt aan eisen voor de akoestische isolatie. De kanaalplaten kunnen de 
brandwerendheidseis van 120 minuten behalen mits er voldoende wapening aanwezig is. 

Leidingintegratie 
De integratie van leidingen voor een klimaatinstallatie is niet mogelijk. Een wingvloer (een 
kanaalplaat waarbij aan de zijkant een aantal ribben is weggelaten) maakt het mogelijk kleine 
leidingen te integreren in de vloer. De overblijvende ruimte wordt dan weer aangestort. Door gaten in 
de kanaalplaat te boren kunnen beperkt kleine leiding door de kanalen worden doorgevoerd. 

Uitvoering 
Door de fabrikant wordt een legplan gemaakt, dat op de bouwplaats opgevolgd dient te worden. De 
platen worden inclusief sparingen en sleuven voor leidingwerk aangevoerd. Er zijn geen tijdelijke 
constructies nodig voor de plaatsing van de vloer. 

I 0.2.2 Bubbledeckvloer 

De bubbledeckvloer, ook wel bollenplaatvloer genoemd (zie figuur 10.2) , heeft de bekistingsplaat 
als uitgangspunt. Op de betonschil worden polyethyleen bollen geplaatst die tussen de onder- en 

S.G. Roeles TU/e Bouwkunde 
Constructief Ontwerpen 

79 



Hoofdrapport Landmark Almere Poort 

bovenwapening worden geklemd. Hierna wordt de vloer aangstort. Er is ook een bollenplaatvloer 
leverbaar die in zijn geheel is geprefabriceerd. De bollen leveren een aanzienlijke gewichtsbesparing 
op, tot ongeveer 35 % van het totale gewicht. 

BubbleOeck Prefab variant 

611P~ 
BubbleOeck afgtttort 

Figuur I0.2 Opbouw bubbledeckvloer 

Vormvrijheid 
Ongelijkmatige kolomstructuren en -stramienen zijn eenvoudig te 
reali seren, want het alzijdig draagvermogen maakt het mogelijk de 
belastingen rechtstreeks af te dragen naar de kolommen. De 
bubbledeck elementen worden computergestuurd geproduceerd. 

Overs panning 
Onderstaande tabel 10.3 geeft de overspanningsmogelijkheden van de 
vloer weer. 

Tabel 10.3 0 verspanningen en belastingen voor de bubbledeckvloer 

Type Hoogte Eigen gewicht Overs panning 
[mm] [kN/m2

] [m] 
BD230 230 3,7 7 
BD280 280 4,6 8-9 
BD 340 340 5,5 9-10 
BD 390 390 6,4 l0-12 
BD450 450 7,3 12-15 

De overspanning in relatie tot de hoogte van de vloer komt ongeveer overeen met de 
kanaalplaatvloer. Het eigen gewicht van de kanaalplaat is daarbij wat lager dan de bubbledeckvloer. 
Een nadeel is dat de kanaalplaatvloer maar in I richting overspannend is. De afdracht van belastingen 
kan bij de bubbledeckvloer rechtstreeks naar de kolommen en de kern, er zijn geen extra randbalken 
nodig zoals bij de kanaalplaatvloer. 

Schijfwerking 
Doordat de vloer als een geheel wordt gestort kan de vloer goed dienst doen als schijf. De benodigde 
schijfwerking kan d.m. v. extra wapening goed worden gerealiseerd. 

Gewicht 
Zoals reeds vermeld zorgen de bollen voor een gewichtsreductie van 35% t.o.v. een massieve 
betonvloer. Afhankelijk van het geleverde type vloer varieert het eigen gewicht sterk. In vergelijking 
met de kanaalplaatvloer is de vloer wat zwaarder, er hoeven echter geen randbalken aangebracht te 
worden wat weer gewichtsbesparing oplevert. 

Bouwfysische aspecten 
De bijdrage van een bubbledeckvloer aan het beheersen van het binnenklimaat door 
warmteaccumulatie is vergelijkbaar met een massieve steenachtige vloer. Door het geringere eigen 
gewicht is de geluidsisolatie minder dan van een massieve vloer. De bubbledeckvloer kan worden 
toegepast als een woningscheidende vloer omdat voldaan wordt aan eisen voor de akoest ische 
isolatie. De vloer haalt de brandwerendheidseis van 120 minuten afhankelijk van de 
wapeningsafstand voor staven in het massieve deel van de vloer en voor staven langs de bollen. Ook 
de dikte van de dekvloer speelt hierbij een rol. Voor een brandwerendheid van 120 minuten wordt 
een dekvloer van 35 mm verlangd. 

Leidingintegratie 
De bubbledeckvloer is beperkt geschikt voor het opnemen van leidingen. Tussen de bollen kunnen 
kleine leidingen aangebracht worden. Deze kunnen niet meer aangepast of weggehaald worden na het 
storten van de vloer. 
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Uitvoering 
Allereerst wordt de tijdelijke ondersteuning aangebracht waarna de bubbledeck elementen worden 
geplaatst. Deze worden vervolgens middels bijlegwapening verbonden met de steunpunten. Hierna 
wordt de randbekisting geplaatst en vervolgens kan de vloer worden afgestort. 

I 0.2.3 Staalplaat-betonvloer 

Staalplaat-betonvloeren kunnen worden onderverdeeld in twee soorten. De hoge en de Iage 
staalplaatbetonvloer (zie figuur 10.3). Bij de ]age staalplaatbetonvloer worden de staalplaten op de 
boventlens van de vloerliggers gelegd waardoor de Jigger altijd onder de vloer uitsteekt. Deze 
staalplaten worden voorzien van in het werk beton wordt gestort, zie figuur 2.22. De hoge 
staalplaatbetonvloer ligt op de ondertlens van een gei"ntegreerde Jigger. Een hoge staalplaat
betonvloer onderscheidt zich van een !age staalplaatbetonvloer doordat de afmetingen van de 
geprofileerde staalplaten groter zijn waardoor grotere overspanningen mogelijk zijn. Daarnaast kan 
de onderstempeling in een aantal gevallen worden weggelaten bij een hoge staalplaat-betonvloer. 

Vormvrijheid 

Figuur 10.3 Hoge staalplaatbetonvloer (links) en 
!age staalplaatbetonvloer (rechts) 

De vorm van de plattegrond heeft bij toepassing van de hoge staalplaat-betonvloer geen beperkingen. 
De staalplaat kan gemakkelijk bewerkt worden tot de gewenste vorm. Ook sparingen kunnen 
eenvoudig aangebracht worden. 

Maximale overspanning 
De constructieve mogelijkheden zijn erg uitgebreid en kunnen niet eenvoudig in een tabel worden 
ondergebracht. De mogelijkheden zijn ondemeer afhankelijk van het al dan niet onderstempelen. 
Daarnaast kunnen de vloerliggers zorgen voor de grootste overspanningsrichting en is de h.o.h. van 
deze vloerliggers bepalend voor de overspanning van de staalplaatbetonvloer. In het algemeen geldt 
dat overspanningen tot ongeveer 7,20 meter goed mogelijk zijn . Afhankelijk van de gekozen 
staalplaat en overspanning dient de vloer tijdens het storten van het beton worden onderstempeld. 
Zonder tijdelijke ondersteuning is een overspanning van maximaal 5, I meter mogelijk. De dikte van 
de vloer komt dan op 300mm (profiel Comtlor 210, leverancier: Dutch Engineering Voersystemen ). 
Met hetzelfde vloersysteem is een overspanning van 7,50 meter mogelijk wanneer een 
onderstempeling wordt toegepast. 

Schijfwerking 
Door wapening toe te passen is de hoge staalplaat-betonvloer goed in staat horizontale belasting op te 
nemen zodat deze kan dienen als schijf. 

Gewicht 
Het gewicht van een hoge staalplaat-betonvloer is lager dan van een massieve steenachtige vloer en 
ook van een kanaalplaatvloer. Het gewicht van een hoge staalplaat-betonvloer hangt vooral af van de 
dikte van het betonpakket op de staalplaat. Voor de Comfort 210, met een hoogte van 300 mm ligt 
het eigen gewicht op 3,31 kN/m2 

Bouwfysische aspecten 
De bijdrage van de hoge staalplaat-betonvloer aan het beheersen van het binnenklimaat door 
warmteaccumulatie is vergelijkbaar met een massieve steenachtige vloer. Door het geringe eigen 
gewicht is de geluidsisolatie minder dan van een massieve steenachtige vloer. In combinatie met een 

S.G. Roeles TU/e Bouwkunde 
Constructief Ontwerpen 

81 



Hoofdrapport Landmark Almere Poort 

zwevende dekvloer of isolatiemateriaal onder de geprofileerde plaat kan een hoge staalplaat
betonvloer worden toegepast als woningscheidende vloer. Bij het detailleren van vloeraansluitingen 
moet worden gelet op het voorkomen van contactgeluid. Wat betreft brandwerendheid moeten extra 
voorzieningen worden getroffen. Door een betonlaag van voldoende dikte en additionele wapening is 
er een brandwerendheid van 120 minuten haalbaar. De staalplaat kan vanaf de onderzijde beschermd 
worden met een brandwerende verf of door middel van spuitbeton. 

Leidingintegratie 
Elektriciteitsleidingen kunnen in de hoge staalplaat-betonvloer worden ingestort. De hoge staalplaat
betonvloer is niet geschikt voor het integreren van leidingen van installaties in de vloer zelf. De 
ruimte aan de onderzijde tussen de ribben kan wel worden benut voor het aanbrengen van leidingen, 
installaties of verlichting in de lengterichting van de vloer. 

Uitvoering 
De geprofileerde platen kunnen in pakketten worden aangevoerd en ter plaatse eenvoudig worden 
gelegd. Deze kan vervolgens worden gebruikt als werkvloer. Na het leggen van de platen kunnen de 
stiftdeuvels en de wapening worden aangebracht. Vervolgens kan de vloer worden aangestort. De 
mogelijkheid bestaat om lichtbeton toe te passen om het eigen gewicht te reduceren. 

I 0.2.4 Infra+ vloer 

{opt;on~oli 

I ~~~;~~r 

t~y~' 

Infra+ vloeren bestaan uit geprefabriceerde 
vloerelementen met een standaardbreedte van 2,4 meter. 
De vloerelementen bestaan uit stalen I-vormige Jiggers, 
h.o.h. 0,6 meter of 1,2 meter., waarvan de onderflenzen 
zijn ingestort in een betonnen plaat van 70 mm dikte. Zie 
figuur 10.4 

_, 
-.,....-: '•;~ ;::'.;,;~e;j,:> 
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Figuur 10.4 Opbouw Infra+ vloer 

Over de I-vormige liggers komt een topvloer bestaande uit een geprofileerde staalplaat met een 
cement- of anhydrietvloer. Een variant met een droge topvloer, bestaande uit een plaatmateriaal op 
40 mm hoge stalen koudgevormde profielen of houten regels, is ook mogelijk. De vloerelementen 
rusten op de bovenflens van de Jiggers van het staalskelet. Dat kan op twee manieren gebeuren: 

via de onderflens van de IPE-liggers, die daartoe iets voor de betonnen plaat doorlopen 
(meestal bij de randliggers) 
via een aangelaste nok op de bovenkant van de !PE-Jiggers (meestal bij de middenliggers). 
De Jiggers van het staalskelet zijn bijna altijd zo te keizen dat ze niet onder de vloer 
uitsteken. 

De Infra+ vloer kan worden gecombineerd met een gei'ntegreerde Jigger. 

Vormvrijheid 
De vorm van de plattegrond kent bij toepassing van de Infra+ vloer geen beperkingen. 

Maximale overspanning 
De constructieve mogelijkheden en stramienmaten van de Infra+ vloer zijn afhankelijk van de 
gekozen h.o.h. afstand van de IPE-profielen. Tabel 10.4 en I 0.5 geven schematisch de mogelijkheden 
weer 
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Tb I 0 a e I .4 In ra+ vloer met IPE profielen h.o.h. 1200 111111 

IPE-profiel Betondikte Dikte topvloer Totale hoogte Overs panning 
[mm] [mm] [mm] [m] 

160 70 82 275 4,5 
180 70 82 295 5,4 
240 70 82 355 7,2 

330 70 82 445 9,6 
400 70 82 515 12,6 
450 70 82 565 14,4 

a e n ra+ v oer met Tbll051f IPE f I I h 600 pro Ie en 1.0. 111111 

IPE-profiel Betondikte Dikte topvloer Totale hoogte Overspanning 
[mm] [mm] [mm] [m] 

160 70 42 215 4,5 
180 70 42 235 5,4 

240 70 42 275 7,2 
330 70 42 345 9,6 

400 70 42 405 12,6 
450 70 42 435 14,4 

Schijfwerking 
De infra+ vloer is in beperkte mate in staat om horizontale belasting op te nemen. Er zullen extra 
verbanden moeten worden aangebracht om schijfwerking van de vloer te garanderen. 

Gewicht. 
Het gewicht van de Infra+ vloer is vrijwel onafhankelijk van de oversapnning. Bij grote 
overspanningen blijft de dikte van de betonschil gelijk en varieren uitluitend de afmetingen van de I
vormige stalen liggers. Het gewicht van een complete Infra+ vloer bedraagt, afhankelijk van de 
gekozen topvloer tussen de 2,5 en 3,0 kN/m2

. 

Bouwfysische aspecten. 
In de betonnen plaat kunnen leiding worden opgenomen, waardoor de vloer als koelplafond kan 
worden benut. De vloer moet dan zonder plafond of in combinatie met een thermisch open plafond 
worden toegepast. Akoestisch gedraagt de Infra+ vloer zich als een dubbelwandige constructie. 
Volgens de leverancier zijn de akoestische prestaties van de vloer zodanig dat ook een toepassing als 
woningscheidende vloer in woongebouwen mogelijk is. De geluidsisolatie van de betonschil is 
zodanig dat ook wordt voldaan aan de eisen uit het Bouwbesluit met betrekking tot het geluid van de 
in de Infra+ vloer aanwezig zijnde installaties. Doordat voor goede geluidsisolatie een grote massa 
het meest gunstig is zullen de akoesti sche prestaties van de Infra+ vloer in vergelijking met de 
overige vloer het minst zijn . Volgens de leverancier is een brandwerendheid van minimaal 120 
minuten haalbaar. 

Leidingintegratie 
De Infra+ vloer is bij uitstek geschikt voor het integreren van leidingen van installaties . In het lijf van 
de I-vormige stalen profielen zijn op regelmatige afstanden gaten aangebracht, waardoor leidingen 
eenvoudig kunnen worden doorgevoerd. De maximale hoogte van de gaten hangt af van het 
toegepast walsprofiel en bedraagt iets minder dan de hoogt van het lijf van de Jigger. 

Uitvoering 
De vloer wordt aangeleverd als een betonnen plaat met de ingestorte IPE-profielen . Na de droge 
montage is de vloer direct betreedbaar. De isolatie, het leidingwerk en de afwerkvloer kunnen daarna 
geplaatst en ges tort worden. 

I 0.3 Keuze voor vloertype 
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In tabel I 0.6 wordt een kort overzicht gegeven van de verschillende varianten met de opgestelde 
criteria. 

Tabel I 0.6 Afweging vloertype varianten 

Kanaalplaat Bubbledeck Staalplaat Infra+ 

vloer vloer betonvloer vloer 

I Maximale overspanning [m] 18 15 7,5 14,4 
3 Schijfwerking [-] goed zeer goed goed matig 
4 Gewicht [kN/m2

] 3,0-5,5 3,7-7,3 2,8-4,7 2,5-3 
5 Bouwfysische aspecten [-] zeer goed zeer goed goed redelijk 
6 Leidingintegratie [-] goed goed Redelijk zeer goed 
7 Uitvoering [-] Redelijk/goed redelijk goed goed 

Gekozen wordt voor de staalplaatbetonvloer. De onderlinge verschillen van de verschillende 
vloertypen wijken niet veel van elkaar af. Met alle vloertypen is het mogelijk om voor zowel de 
appartementen als de kantoren een kwalitatief goede vloer te ontwerpen . De overspanning van de 
vloerliggers is relatief groot. Hiervoor is gekozen om het aantal inpandige kolommen bij de 
appartementen te beperken en de kantoorruimte geheel kolomvrij uit te voeren. De gemiddelde 
overs panning van de vloerliggers ligt op ongeveer IO meter. Om de belasting op de vloerliggers 
beperkt te houden wordt de h.o.h. afstand van de vloerliggers beperkt. Hierdoor is het mogelijk het 
vloerpakket te reduceren. De stramienmaat van de kolommen is vastgesteld op 7,2 meter. De h.o.h. 
afstand van de vloerliggers is vastgesteld op 3,6 meter. Doordat de vloeren hierdoor 3,6 meter 
overspannen kan gebruik worden gemaakt van staalplaatbetonvloer die stempelvrij kan worden 
uitgevoerd. Uitvoeringstechnisch biedt dit grote voordelen omdat de staalplaten in lichte pakketten 
kunnen worden aangevoerd en direct kunnen worden geplaatst en direct beloopbaar zijn. De keuze 
voor een kanaalplaat zou interessant zijn wanneer grotere overspanningen van de vloer nodig zijn. De 
bubbledeck vloer is een goed alternatief voor de kanaalplaatvloer. Het nadeel van de bubbledeck 
vloer zit in de complexe en trage uitvoeringswijze wat vooral bij hoogbouw niet gewenst is. De 
infra+ vloer geeft te grote problemen met de grote eisen die gesteld worden aan de schijfwerking van 
de vloer i.v.m horizontale belastingen t.g.v. wind en scheefstand. De bouwfysische eigenschappen 
van de staalplaatbetonvloer in de woningbouw zijn over het algemeen minder goed dan de 
kanaalplaatvloer. Om te voldoen aan de eisen voor contactgeluid wordt een zwevende dekvloer 
toegepast bestaande uit een dekvloer, een waterdichte laag en een verende laag. De uitvoering van 
deze dekvloer dient met veel zorg te worden uitgevoerd. Het is van belang dat de dekvloer op geen 
enkele plaats contact maakt met de betonvloer en de wanden. 

Tabel I 0. 7 toont het eigen gewicht van het totale vloerpakket. Uit de tabel blijkt dat de het totale 
eigen gewicht van de vloer neerkomt op 5,0 kN/m2

. De belastingen op de kern blijven daardoor 
onveranderd. 

Tabel 10.7 eigen gewicht vloerconstructie 

Belasting 

Eigen gewicht vloer [kN/m2] 
Staalplaatbetonvloer 
ComFlort I 00 
(h = 190mm) 3,29 

Zwevende dekvloer 1,0 

plafonds/leidingen 0,20 

scheidi ngswanden 0,50 

Totaal 5,0 

Het type staalplaat waarvoor gekozen wordt is de ComFlort 100. De totale hoogte van deze vloer is 
190 mm. Met deze vloer is een stempelvrije overspanning haalbaar van 3,60 m. Daarnaast haalt de 
vloer volgens de fabrikant een brandwerendheid van 90 minuten. Extra brandwerende voorzieningen 
zijn dus nodig om een brandwerendheid van 120 minuten te verkrijgen. Deze voorzieningen kunnen 
bestaan uit extra wapening in de betonlaag en aan de onderzijde van de staalplaat kan een 
brandwerende coating of spuitbeton worden aangebracht. 
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10.4 Vloerliggers 

10.4.1 Algemeen 

Figuur I 0 .5 toont de indeling van de vloeren met de overspanningsrichting van de vloervelden en de 
vloerliggers voor appartementen en kantoren . De vloeren overspannen maximaal 3,6 meter (2x 
rastermaat). Grotere overspanningen van de vloeren (bijv 7,2 meter) levert een gering aantal 
verbindingen en liggers op maar resulteert in hoge belastingen op de vloerliggers . Omdat de grootste 
liggeroverspanning 12,6 meter is zullen optredende momenten en doorbuigingen erg groot worden 
bij een vloeroverspanning van 7,2 m. 
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Figuur I 0.5 vloerp lan voor appai1ementen (links) en kantoren (rechts) 

Het voordeel dat behaald wordt door een beperking van het aantal liggers en verbindingen weegt niet 
op tegen de beperking van de constructiehoogte waarmee het verhuurbare oppervlak kan worden 
verhoogd . Wanneer het aantal kolommen gelijk blijft (h.o .h. 7,2 m) moeten gevelliggers als 
oplegging dienen voor de vloerliggers en relatief zwaar worden uitgevoerd. Wanneer de vloer- en 
gevelliggers op dezelfde hoogte worden aangesloten hoeft dit geen invloed te hebben op de totale 
dikte van het vloerpakket. Een bijkomend voordeel van de beperking van de overspanning van de 
vloeren tot 3,6 meter is dat de staalplaat betonvloer ongestempeld kan warden uitgevoerd wat 
voordelen oplevert tijdens de uitvoering. 
De vloerliggers verschillen van overspanning per afzonderlijke verdieping maar ook tussen de 
verdiepingen onderling. De schuine zijde in de plattegrond zorgt ervoor dat de vloerliggers 
verschillende lengtes krijgen per verdieping afzonderlijk. Daarnaast is de overspanning van de 
vloerliggers in de kernzone afhankelijk van de positie van de kern . Ook deze Jiggers zijn dus qua 
lengte verschillend per verdieping. 
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10.4.2 Optimalisatie vloerliggers 

Toepassen van een staalplaatbetonvloer is op twee manieren mogelijk. Op de eerste plaats is er de 
mogelijkheid om de vloer op de bovenflens van de Jiggers te plaatsen. Hierbij kan de stalen Jigger 
dienst doen als staal-betonligger. De Ji gger, staalplaat en het beton vormen een geheel doordat de 
vloer d.m. v. deuvels aan de Ji gger gekoppeld wordt. Hierdoor kan de Jigger slank worden 
gedimensioneerd. Daamaast is het mogelijk om ge'integreerde Jiggers met staalplaten (hoge staalplaat 
betonvloer) toe te passen. Hierbij wordt de staalplaatbetonvloer tussen de flensen van de Jigger 
geplaatst. Omdat de overspanningen van de Ji ggers groot zijn in verhouding tot de overspanning van 
de vloer zal de stalen Ji gger een grotere hoogte hebben dan de vloer. Een mogelijkheid is om de vloer 
op de onderflens te plaatsen op oplegblokjes of op een aange laste strip. De keuze voor deze grote 
overspanningen van de vloerliggers komt voort uit de wens zo weinig mogelijk inpandige kolommen 
toe te passen t.p.v. van de appartementen en om de kantoorruimte geheel kolomvrij te maken. De 
mogelijkheid met ge'integreerde Ji ggers heeft het grote voordeel dat de constructiehoogte beperkt 
wordt. De hoeveelheid staal voor de liggers zal groter zijn . Plaatsing van leiding tussen de liggers is 
niet meer mogelijk zodat een verlaagd plafond toegepast moet worden. Om een goede keuze te 
kunnen maken voor de vloerliggers is het noodzakelijk om iedere Jigger afzonderlijk te beoordelen 
op belasting en totale lengte. Het max imaal optredende moment van een ligger in combinatie met het 
aantal benodigde meters van die Jigger in de toren bepaalt de maatgevende ligger voor de hoogte van 
het vloerpakket. 
Wanneer het totale aantal meters van een Jigger groot is (wanneer vooral een grote mate van repetitie 

optreedt) is het rendabel de Ji gger te optimaliseren om de kosten van de vloerliggers laag te houden 
(optimali satie in dit verband: een beperking van de hoeveelheid staal per Jigger). Daamaast moet 
bepaald worden of beperking van de constructiehoogte meer verdiepingen oplevert. Een reductie van 
I IO mm op de liggerhoogte levert op 30 verdiepingen al een extra verdieping op. De zwaarst belaste 
ligger kan eventueel uitgevoerd worden in een 'ongunstig' profiel (bijv. HEM of HD Jigger) wat 
betreft het gewicht van deze Jigger per meter. Dit geldt alleen wanneer het totaal aantal benodigde 
meters van deze ligger laag is (wanneer weinig repetitie optreedt). Anders gezegd: De liggerhoogte 
moet beperkt worden maar niet zodanig dat profielen gebruikt worden waarbij de hoeveelheid staal 

Li gger 
nr. Aantal Overspanning Mc.1 :nrnx Totale lengte 

l-J l-J [mJ [kNmJ LmJ 
I V 0 2,9 - 11 ,5 60 1 176 

2v 0 2,9 - 11 ,5 60 1 176 

3 V 0 2,9 - 11 ,5 644 176 

4v 60 3,6 0 2 16 

~l,Lr 5v m 60 ; _, .,,,, 12i\:;; ,21.J@tl 756 , · ./";! 
6 V 60 11 ,8 632 708 

9 v J 
16v 

7v 60 11 ,2 570 672 J J J 
8 V 60 10,6 5 10 636 ( V •- -

1 7 v 18v • -= • 
9v 60 10,2 

)0 V 60 9,5 

11 V 60 8,9 

12 V 60 8,2 

i3 V 24 .. ;:mn 
' 1:1211 ' t, 

)4 V 24 0-6,5 

15 V 24 12,3 

16 V 24 0 -6,5 

)7 V 12 12,3 

)8 V 12 0-6,5 

19 V 24 7,2 

473 

4 10 

360 

182 

1286~i¾., 

96 

687 

192 

687 

192 

3 14 

6 12 

570 

534 

492 

295 

32 

295 

32 

148 

32 

173 
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Figuur I 0.6 Maatgevende vloerliggers 

Tabel 10.8 Waarden van de 
vloerliggers voor optimalisatie 

per m2 exorbitant groot wordt. Tabet I 0.8ft de vloerliggers met het aantal repetities (het totale aantal 
van deze ligger in het gebouw) , de overspanning, het maximale moment en de totale lengte (het 
aantal meters van de betreffende ligger in het gebouw) . 
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Uit de tabeJ voJgt dat ligger 13v het grootste maximaJe moment heeft. Het totale aantaJ meters van 
deze Jigger is reJatief kJein . Ligger 5v heeft de grootste totaJe Jengte en veeJ repetitie in de toren in 
combinatie met een reJatief groot moment. Voor het maximaJe moment is Jigger J 3v dus maatgevend 
en voor de totale hoogte van het vJoerpakket is ligger 5v maatgevend. Beide liggers zijn weergegeven 
in figuur I 0.6 

I 0.4.3 Dimensionering maatgevende vloerligger 5 v 

Ligger 5v is gedimensioneerd op een profiel HE240B (zie bijlage 12). De hoogte van deze Jigger is 
maatgevend voor de hoogte van de overige liggers. De gekozen staalsoort is S355. De resuJtaten van 
de toetsingen voor de Jigger zij n weergegeven in tabeJ 10.9 

Tb ll 09T a e I 1· oets111gen v oer 1gger 5 V 

Dwarskracht V. 229 
---=!L $ l ; -- = 0,26 :::s 1 ➔ Voldoet 
Vl ;R,I 866 

Moment M . 721 
--'-"- $ l ; -- = 0,68 ~ I ➔ Voldoet 
M ,,,:Rd I 054 

Moment tijdens uitvoering M eg·d 309 
--·- ~ 1 ; -- = 0,83 ~ I ➔ voldoet 
M

0
,,1 374 

Aantal deuvels 24 per halve Ji gger 
Doorbuiging l 12600 

u = -- = - - = 50,4 mm< u eind = 59mm 
250 250 

De doorbuiging van de Jigger heeft alleen nadelige gevoJgen voor de onderkant van de Jigger. De 
bovenkant van de vloer zal vJak bJijven omdat hierop in het werk gestort beton komt. De doorbuiging 
van de ligger heeft daardoor alleen invloed op de vrije ruimte voor leidingen tu ssen plafond en Jigger. 
In overeenstemming kan ervoor gekozen worden om de berekende doorbuiging toe te laten (dus 
zonder zeeg toe te passen), waarbij rekening gehouden dient te worden met een verlies van hoogte in 
de ruimte tussen Jigger en plafond. 

I0.4.4 Dimensionering maatgevende vloerligger 5 v alternatief gei'ntegreerde Jigger 

Ligger 5v is gedimensioneerd op een profiel IFB250-500x20+HE500B (zie bijlage 12). De hoogte 
van deze Jigger is maatgevend voor de hoogte van de overige liggers. De gekozen staaJsoort is S355. 

zie fig uur I0.7 
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Figuu r 10.7 Geintegreerde IFB-ligger. 
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De resultaten van de toetsingen voor de Jigger zijn weergegeven in tabel JO.IO. 

T b 1 10 10 T a e 1 r oetsmgen v oer 1gger 5 . f v met a ternat,e van geintegreerde ligger 

Dwarskracht v," < I • 229 - o 28 < _ , - , _ I ➔ Voldoet 
Vl ;Rd 830 

Moment M . 721 
--'-"- ~ I ; -- = 0,83 ~ l ➔ Voldoet 
M pl;Rd 867 

Doorbuiging l 12600 
u = -- = --= 50,4 mm> u";"" = 50,4mm ➔ Voldoet 

250 250 

I 0.4.5 Dimensionering maatgevende vloerligger 13 v 

Ligger 13 v is gedimensioneerd op een profiel HE240M (zie bijlage 13). De gekozen staalsoort is 
S355. De resultaten van de toetsingen voor de Jigger zijn weergegeven in tabel I 0.11. 

Tabel 10.11 T oetsingen vloerli gger 13 v 

Dwarskracht V 489 
- " -

1 ~ l ; -- = 0,30 ~ I ➔ Voldoet 
V/ ;Rd 1632 

Moment ~ < I · 1286 = 0 69 < I ~ ld _ , , _ ➔ o oet 
M p/ ;Rd 1861 

Moment tijdens uitvoering 
M eg;d ~I; 578 = 0,77 ~I ➔ Voldoet 
M ap! 752 

Aantal deuvels 34 per halve lii:rn:er 
Doorbuiging l 12300 

u=--=--=49,2mm<u,. 1 =57,6mm 
250 250 ' 11/l 

De doorbuiging van de Jigger heeft alleen nadelige gevolgen voor de onderkant van de Jigger. De 
bovenkant van de vloer zal vlak blijven omdat hierop in het werk gestort beton komt. De doorbuiging 
van de Jigger heeft daardoor alleen invloed op de vrije ruimte voor leidingen tussen plafond en ligger. 
In overeenstemming kan ervoor gekozen worden om de berekende doorbuiging toe te laten (dus 
zonder zeeg toe te passen), waarbij rekening gehouden dient te worden met een verlies van hoogte in 
de ruimte tussen Jigger en plafond 

I 0.4.6 Dimensionering maatgevende vloerligger 13 v alternatief ge1ntegreerde Jigger 

Ligger 13 v is gedimensioneerd op een profiel IFB265-500x25+HE500x320 (zie bijlage 13). De 
gekozen staalsoort is S355. zie figuur I 0 .8 en tabel l 0.12 
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Figuur 10.8 Geintegreerde IFB-ligger 
IFB265-500x25 +HE500x320 
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Tb I O 2 a e I . I Toetsrngen vloerligger 13 v met alternatief van gei"ntegreerde ligger 

Dwarskracht V,d < I 489 -- _ ; -- = 0,40 $I ➔ Voldoet 
Vl ;Rd 1235 

Moment M . 1286 
--'-"-:::; J; -- = 0,97 $I ➔ Voldoet 
M,,1 :Rd 1321 

Doorbuiging l 12300 
u = 

250 
= 250 = 49,2 mm~ u eind = 49,2nun ➔ Voldoet 

I 0.4.7 Dikte vloerpakket 

De totale dikte vloerpakket kan nu bepaald worden. Het vloerpakket wordt als volgt opgedeeld: 
Zwevende dekvloer: 70 mm 
Staalplaatbetonvloer: 190 mm 
Liggerhoogte: 260 mm 
Brandwerende bekleding ligger: 10 mm 

Totale constructiehoogte (bruto - netto verdiepingshoogte): 530 mm 

De bruto verdiepingshoogte is in het programma van eisen vastgesteld op 3600 mm. De netto 
verdiepingshoogte komt hierdoor op 3600 - 530 = 3070 mm. De minimaal vereiste 
verdiepingshoogte voor kantoorruimte is 2600 mm. Een bruto verdiepingshoogte van 3300 mm levert 
hierdoor 2 extra verdiepingen op. 

I 0.4.8 Dikte vloerpakket alternatief gei"ntegreerde ligger 

De totale dikte vloerpakket kan nu bepaald worden. Het vloerpakket wordt als volgt opgedeeld: 
Zwevende dekvloer: 70 mm 
Liggerhoogte inclusief staalplaatbetonvloer: 290 mm 
Brandwerende bekleding ligger: IO mm 

Totale constructiehoogte (bruto - netto verdiepingshoogte): 370 mm 

De bruto verdiepingshoogte is in het programma van eisen vastgesteld op 3600 mm. De netto 
verdiepingshoogte komt hierdoor op 3600 - 370 = 3230 mm. De minimaal vereiste 
verdiepingshoogte voor kantoorruimte is 2600 mm. Een bruto verdiepingshoogte van 3200 mm levert 
hierdoor 4 extra verdiepingen op. (De extra verdiepingen met de daaruit voortvloeiende extra 
belastingen op de kern worden niet opnieuw verwerkt in de berekeningen van deze 
afstudeeropdrach t) 

I 0.5 Gevelliggers 

De gevelliggers vervullen een aantal functies te weten: 
Het dragen van de vloerliggers 
Het dragen van de gevelelementen 
Het oplegvlak van de vloerplaten 
De trekband in de vloer als horizontale schijf 
Het intermediair voor de koppeling van de gevel aan de vloer 

De eerste en tweede functie is voor alle gevelliggers aanwezig. De derde functie is alleen aanwezig 
bij de voor- en achtergevel (gevelliggers lg, 2g, 3g, 9g en IOg). Voor de vierde functie is het van 
belang dat de gevelliggers worden doorgekoppeld om trekkracht te kunnen overbrengen. De laatste 
functie hangt samen met de noodzaak om horizontale krachten in de gevelzone via de gevelliggers 
naar de vloer af te dragen. Dit zijn de krachten a.g. v. windzuiging en scheefstand van de kolommen. 
Er zijn verschillende liggertypen mogelijk (zie figuur 10.9). Evenals bij de vloerliggers kan de 
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staalplaatbetonvloer op de bovenflens gelegd worden of tussen de flensen in (gei'ntegreerde Jigger). 
Beide alternatieven worden berekend. De dimensionering van de gevelligger hangt in grote mate af 
van de maatgevende belasting uit de vloerliggers. Deze belasting is groot t.o.v. de overige 
belastingen op de gevelliggers. Omdat de gevelligger daardoor grotendeels belast wordt op buigend 
moment wordt gekozen voor een H-vormig profiel. Om de hoogte van het vloerpakket te 
minimaliseren wordt de vloerligger op gelij ke hoogte aangesloten met de gevelligger. Figuur 10.10 
too nt de maatgevende gevelligger met de grootste belasting. 

asymmetr'1sch0 hoedllgger 

IPE 

UNP met aangelasl 
hoekslaal 

HEA met versmalde 
bovenflens 

Figuur 10.9. Verschillende typen gevellligers 

twee gclasto hookslalen 
of uit plaat gezat 

HEA 

I 0.5 . 1 Dimensionering maatgevende gevelligger 5g 

7g 

• · - Bg 

Figuu r I 0. 10 Maatgevende gevelligger: 5g 

Ligger 5g is gedimensioneerd op een profiel HE220A (zie bijl age 14). De gekozen staalsoort is S355. 
De resultaten van de toetsingen voor de Jigger zijn weergegeven in tabel I 0.13. 

Tabel I 0. 13 Toetsi ngen vloerli gger 5 g 

Dwarskracht V . 134 
-"-' ~ 1 ; - = 0,24::; I ➔ Voldoet 
Vl :Rd 568 

Moment M . 648 
--'-"- ~ l; -=0 77 ::; I ➔ Voldoet 

840 ' Mpl;Rd 

Moment tijdens uitvoering M e1s·d 142 
--·- ::; I; - = 0,78 s; I ➔ Voldoet 
M 0 P, 183 

Aantal deuvels 11 per halve Ji gger 
Doorbuiging l 7300 

u=--=--=29mm>u . 1 =17mm ➔ Voldoet 
250 250 WU 

I 0.5.2 Dimensionering maatgevende gevelligger 5 g met alternatief gei'ntegreerde Jigger 

Ligger 5g is gedimensioneerd op een profiel HE280B (zie bijlage 14). De gekozen staalsoort is S355. 
De resultaten van de toetsingen voor de Jigger zijn weergegeven in tabel 10.14. 
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Tb I 10 14 T a e I r oetsmgen v oer 1gger 5 g met a ternat1 e van gei'ntegreer e 1gger . f d r 
Dwarskracht V 134 

- "
1
- ~ I ; - = 0,22 ~I ➔ Voldoet 

Vl;Rd 603 

Moment M. 439 
--'-"- ~ 1; -- = 0,8 1 ~I ➔ Voldoet 
M pl;Rd 545 

Doorbuiging l 7300 
u = -- = --= 29 mm;::: ueind = 29mm ➔ Voldoet 

250 250 

I 0.6 Stabiliteit vloeren 

Horizontale belasting kan opgesplitst worden in 2 componenten te weten: 
I. Horizontale belasting a.g.v. wind (zie rechterfiguur 10.11) 
2. Horizon tale belasting a.g. v. scheefstand kolommen (zie linkerfiguur I 0.11) 

Beide horizontale belastingen moeten door de vloeren worden overgebracht naar de kern . Vanwege 
de extra scheefstand van de kolommen zijn deze horizontale belastingen die overgebracht moeten 
worden op de kern groter dan bij een perfect verticale toren. 

I . Horizontale windbelasting 
De horizontale belasting a.g .v. de windbelasting kan worden overgebracht door een stijf vloervlak te 
creeren. Dit stijve vloervlak kan gecreeerd worden wapening aan te brengen in de betonnen plaat. 
Voorwaarde is dat de krachten worden goed worden ingeleid in de vloer. Dit kan worden opgelost 
door de gevelligger, waaraan de gevel wordt gekoppeld, d.m. v. aangelaste ankers te verbinden met de 
vloer. Daarnaast moet de vloer t.p.v. de vloerliggers doorgekoppeld worden d.m.v. aangelaste ankers 
op de vloerliggers. De verbinding van de vloer met de kern gebeurd ook d.m. v. ingestorte ankers 
t.p .v. de kernwanden. Extra wapening rondom de kern kan noodzakelijk zijn i.v.m. grote spanningen. 

2. Horizontale belasting a.g.v. scheefstand kolommen 
Als gevolg van de scheefstand van de gevelkolommen worden horizontale krachten ingeleid t.p.v. de 
verbinding met de vloeren. Deze horizontale krachten (Fh figuur 10.11) moeten op dezelfde wijze als 
de windbelasting door een stijf vloervlak worden afgedragen op de kem. 

·ff' ... ·,. r+r ( 
~ l ~ ......... _;:___;_~__;____; i ; -"f 

..!)' • - ~-!' 

J'J'-=-=-1~ 
I 7,, II i 

::----;_ - 1-,-~JJL 
',s 

S.G. Roeles 

- , nT - 1:rr -tf - . - . !I t.UT J .J 
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Figuur I 0. I I Horizon tale 
belasting op vloeren. 
Links: horizontale belasting 
a.g . v. scheefstand 
Rec hts: Horizontale belasting 
a.g.v.wind 
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11 Kolommen 

I I . 1 Algemeen 

De kolommen in de constructie zorgen naast de kern voor de afdracht van de belasting uit de vloeren 
naar de fundering . De eisen die gesteld worden aan de kolommen zijn in tegenstelling tot de vloeren 
veel beperkter. In hoofdzaak gelden twee belangrijke eisen waaraan de kolommen moeten voldoen. 
Op de eerste plaats dienen de kolommen de krachten a.g.v. de permanente en veranderlijke 
belastingen uit de vloeren over te brengen op de fundering. Hierbij mogen de uiterste 
grenstoestanden van de belasting nooit worden overschreden. De krachten die werken op deze 
kolommen kunnen worden onderverdeeld in trek- en drukkrachten en momenten. Op de tweede 
plaats speelt brandwerendheid van de kolommen een belangrijke rol in de keuze. Voor gebouwen 
hoger dan 13 meter wordt een brandwerendheid van 120 minuten voorgeschreven door het 
Bouwbesluit. De brandwerendheid van een kolom houdt in dat de kolom niet bezwijkt a.g.v. brand. 
Figuur 11 . 1 toont de plattegrond van de appartementen (links) en de kantoren (rechts) met de 
kolommen 

G2 
•= K3 .. 

R22 . ,::;.. .. K23 
G2 4 

Figuur 11 .1 Plattegrond mel kolommen 

I 1.2 Keuze kolomtype 

De kolommen in de constructie worden uitgevoerd als staalbeton kolommen bestaande uit stalen 
buisprofielen welke gevuld worden met beton. Staalbeton kolommen zijn visueel aantrekkelijk 
vanwege zijn ronde vorm en zijn in staat grote normaalkrachten over te brengen (zowel trek als druk) 
en het standaard aanbod in wanddikten en diameters van ronde buisprofielen is veel groter dan van 
bijvoorbeeld rechthoekige buisprofielen. Daarnaast is de draagkracht van relatief korte, gesloten, met 
beton gevulde kolommen groter dan van staalbeton kolommen gemaakt van gewalste profielen. Het 
vullen van de stalen buizen met beton heeft daarnaast nog de voordelen: 

Staalbeton kolommen 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 de vereiste 
brandwerendheid worden gehaald zonder toevoeging van extra brandwerende coatings of 
bekleding 
Doordat beton wordt toegevoegd aan de kolom is de kolom beter in staat grote drukkrachten 
op te nemen. De hoeveelheid staal kan hierdoor worden gereduceerd zodat de kosten van de 

S.G. Roeles TU/e Bouwkunde 
Constructief Ontwerpen 

92 



Hoofdrapport Landmark Almere Poort 

kolom afnemen omdat de kosten van staal/kN normaalkracht hoger zijn dan beton /kN 
normaalkracht. 
Bij staalbeton kolommen worden de krachten over een groter oppervlak verdeeld. Hierdoor 
zullen de krachten makkelijker op de constructieve knopen kunnen worden overgebracht. 

11.2.1 Maatgevende kolommen voor belasting 

De kolommen in de constructie worden op trek of op druk belast. De voor belasting maatgevende 
kolommen zijn: 
Maatgevende drukkolom: G2 en G24 op niveau BG 
Maatgevende trekkolom: A9t en A I 7t op niveau verdieping 21 

11.2.2 Aanvullende uitgangspunten staal-betonkolom 

Yoor het uiterste draagvermogen van een staalbeton kolom belast op trek wordt uitgegaan dat alleen 
het staalaandeel van buis de trekkracht op zal nemen. Overige uitgangspunten: 
Staalsoort: S355 
Betonsoort: B65 
Wapening: 4020 

11.2.3 Keuze kolom G2 en G24 

Yoor de berekening van de kolom zie bijlage 20 
Kolomkeuze 0508/16 

11.2.4 Keuze kolom A9t en A I 7t 

Voor de berekening van de kolom zie bijlage 20 
Kolomkeuze 0508/25 
Er wordt uitgegaan dat alleen het staal van de buis de trekkracht opneemt. Het beton en de 
betonwapening hebben voor deze kolommen alleen de functie van brandwerendheid. 

11.2.5 Optimaliseren kolomdoorsnede 

De buisdiameter is aangenomen voor de maatgevende belasting op de plaats waar de meeste 
druk/trekkracht aanwezig is. Er kan materiaal gespaard worden door de dikte of de diameter van de 
kolom te laten varieren. Op hogere verdiepingen zal de drukkracht in de kolom immers kleiner zijn, 
net zoals op lagere verdiepingen de trekkracht kleiner zal zijn . 
Er wordt voor gekozen om de buitendiameter van de kolom voor de opname van de drukkrachten te 
laten afnemen naar boven toe. T.p. v. de overgang tussen kantoren en appartementen zal de kolom 
veranderen van doorsnede. Vanwege eenduidigheid van de constructie wordt de buitendiameter van 
de kolommen gelijk gehouden op de kantoorverdiepingen en appartementenverdiepingen. Hierdoor 
zijn de details voor constructieverbindingen en afbouw overal hetzelfde. Omdat de kolommen 
allemaal verschillend belast worden, kan t.p.v. kantoren en appartementen gevarieerd worden met de 
dikte van de buis, de staalkwaliteit en evt. de betonkwaliteit. Hierdoor kan op materiaalkosten 
worden bespaard. 

11.2.6 Berekening kolom 09 en O 13 

De diameter van de kolommen voor de bovenste verdiepingen voor appartementen worden 
uitgevoerd in een kleinere buisdiameter. De maatgevende kolom voor deze verdieping is kolom 09 
en 013. Yoor de berekening van de kolom zie bijlage 20 
Kolomkeuze 0355,6/10. 

11.2.7 Conclusie 

Gekozen wordt om overal met beton gevulde buisprofielen toe te passen. 
T.p.v. de kantoorverdiepingen worden buisprofielen 0508 mm toegepast. 
T.p.v. de appartementenverdiepingen worden buisprofielen 0355,6 toegepast 
T.p.v. kantoorverdiepingen en appartementenverdiepingen wordt de kolom geoptimaliseerd 
door te varieren in buisdikte en evt. staalkwaliteit. Er is een groot aanbod aan wanddiktes 
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voor buizen verkrijgbaar. Eventueel kan nog gevarieerd worden in betonkwaliteit. Deze 
optimalisatie valt buiten het kader van de afstudeeropdracht. 

11 .3 Verbinding kolommen met kern 

11.3.1 

Opleqqinq 
kern 

Algemeen 

( y 

I 

I 
I 

I 

l l t )(H'.ir1C(1(' 

,\:)(! N!o Al ,1(l A l /u A;i10 

A1d 

- A:,: NII~ t~ iv'Tt 

Alo 
1- -+--+--+-----IA/Sd 

Voornor1Licht 

Figuur 11.2 toont het vooraanzicht en de 
doorsnede van de toren met de kolommen. 
In de doorsnede is zichtbaar dat belasting 
uit de gevelkolommen overgebracht moet 
worden naar de kern t.p.v. oplegging A en 
B. Deze belangrijke randvoorwaarde zorgt 
ervoor dat het dee! van de kolommen 
onder de steunpunten op trek worden 
belast en het gedeelte daarboven op druk. 
In het vooraanzicht is te zien dat de 
buitenste kolommen (Al en A2S, de 
hoekkolommen) naar de fundering op de 
begane grond )open. Kolommen AS, A9, 
Al3, AI7en A21 moeten worden 
overgebracht naar de steunpunten A en B. 

Figuur 11.2 oplegging kolommen op kern 

Deze steunpunten bevinden zich op de hoekpunten van de kern. Steunpunten A en B zijn de 
hoekpunten van kerndoorsnede A. Op deze hoogte gaat kerndoorsnede A over in kerndoorsnede B. 
Deze locatie is vanwege de geometrie geschikt voor het opnemen van belasting uit de kolommen . 
Vanwege de scheefstand van de toren moeten zowel horizontale als verticale krachten worden 
ingeleid. Hierdoor zijn alleen de hoekpunten geschikt als steunpunt omdat de zijwanden alleen 
geschikt zijn voor het opnemen van de horizontale belasting. 
Kolommen A9 en Al 7 liggen op het stramien van de oplegging A en B. Deze kolommen kunnen 
direct verbonden worden met de steunpunten. Kolommen AS, Al3 en Al7 liggen niet op het 
stramien van de oplegging. Een vakwerkconstructie over meerdere verdiepingen is uitermate geschikt 
om de krachten over te brengen op de steunpunten. Door de vakwerkconstructie over meerdere 
verdiepingen te laten !open worden de krachten in de diagonalen niet te groot. Deze 
vakwerkconstructie kan worden gevormd door de gevelkolommen als verticale staven te beschouwen 
en de gevelliggers als horizontale staven. De extra staven die aangebracht moeten worden zijn de 
diagonalen. 
Er zijn een aantal plaatsen waar deze vakwerkconstructie aangebracht kan worden 

I . Boven de steunpunten A en B 
2. Onder de steunpunten A en B 
3. In de onderste verdiepingen 
4. In de bovenste verdiepingen 

Wanneer deze constructie boven de steunpunten A en B zit, kan zoveel mogelijk gebruik worden 
gemaakt van een verbinding op druk tussen kolommen en oplegging. Daarnaast is de verbinding van 
de diagonalen tevens de oplegging op de steunpunten . Een vakwerkconstructie onder de steunpunten 
heeft als voordeel dat twee diagonalen door de gevel van het atrium lopen zodat gebruikers hier geen 
hinder ondervinden van deze diagonalen . Een nadeel is dat een groot dee) van de belasting onder 
d.m. v. trekkrachten overgebracht moet worden op de steunpunten . Datzelfde geld voor een 
vakwerkconstructie in de onderste verdiepingen. Het aanbrengen van de vakwerkconstructie in de 
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bovenste verdiepingen heeft als nadeel dat de verbindingen tussen de staven niet gei"ntegreerd kunnen 
worden met de oplegging zodat hiervoor een extra detail moet worden ontworpen. De meest gunstige 
positie van de vakwerkconstructie is dus boven de steunpunten A en B. Steunpunten A en B worden 
dus vanaf 2 zijden belast te weten: 

Vanaf de bovenzijde door de vakwerkconstructie 
Vanaf de onderzijde door de trekkolommen A9t en A I 7t 

De belastingafdracht van de vakwerkligger kan eenvoudig ontworpen worden door een verbinding op 
druk. De belastingen van trekkolommen kan op verschillende manieren afgedragen worden op de 
kern. Hiervoor zijn een drietal mogelijke varianten opgesteld welke in de volgende paragraaf worden 
behandeld en met elkaar worden vergeleken 

11.3.2 Variant I Combinatie console - trekverbinding 

Figuur 11.3 
Variant I 

Links: 3D 
schets; 
rechts: 
mechanisch 
schema 

De eerste variant is de meest eenvoudige oplossing. De oplegging van de vakwerkconstructie bevindt 
zich boven op het hoekpunt van de kern op een console. De belasting wordt door middel van deze 
console ingeleid in de kernwand. De trekkolom wordt aan het schuine dee) van deze console 
bevestigd m.b.v. een kopplaat met staafankers. Deze staafankers brengen de belasting over van de 
kolom naar de betonnen kern. 

In de rechterfiguur van figuur 11.3 zijn de verbindingen geschematiseerd. Uit de figuur volgt dat 
beide verbindingen scharnierend zijn 'opgelegd' op de kern. De kern dient hierbij als vaste 
ondergrond. Dit is in werkelijkheid niet het geval omdat de kern ook onderhevig is aan uitbuigingen 
en rotaties. Omdat de verhouding van de afmetingen tussen kolom en kern zo groot zijn wordt 
aangenomen dat de uitbuiging van de kern geen invloed heeft op de krachtswerking en geometrie van 
de kolommen. 

De verbinding wordt beoordeeld op basis van positieve en negatieven punten. 
De positieve punten zijn: 

De detaillering van de oplegging en hangverbinding zijn eenvoudig; 
Weinig zichtbare constructieve elementen voor de verbindingen. De verbindingen zitten 
grotendeels in het beton 

De neagtieve punten zijn: 
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Uitvoeringstechnische bezwaren voor uitvoering trekverbinding. Het samenwerken van 
staafankers en beton is cruciaal. 
Vee] wapening nodig voor console 
Veel staafankers nodig voor de verbinding op trek 
De belasting op de onderste console grijpt lager aan op de kern. Dit heeft een negatieve 
invloed op het buigende moment op begane grond niveau dat hierdoor groter wordt. 

11.3.3 Variant 2 Dubbele console 

Figuur 11.4 
Variant 2 

Links: 3D 
schets; 
Rechts: 
mechanisch 
schema 

De belastingen van de kolommen op de kern worden in beide gevallen overgedragen d.m.v. een 
console. De bovenste console, waar de drukkolommen overgedragen wordt op de kern kan lichter 
uitgevoerd worden als variant I omdat alleen krachten uit de drukkolommen hoeven worden 
opgenomen. De verbinding van de trekkolom met de onderste console is complexer. Een extra stalen 
constructie is benodigd om de krachten op de kern over te dragen. Het principe van de 
krachtswerking van beide opleggingen is dus gelijk. 
In de rechterfiguur van figuur 11.4 zijn de verbindingen geschematiseerd. Uit de figuur blijkt dat 
beide verbindingen overal scharnierend zijn 'opgelegd' waarbij de kern als vaste ondergrond dient. 

De verbinding wordt beoordeeld op basis van positieve en negatieven punten. 
De positieve punten zijn: 

Beide verbindingen zijn tussen staal en beton zijn drukverbindingen. De gunstige 
eigenschappen van beide materialen optimaal worden bij de onderste verbinding dus goed 
benut (staal op trek, en beton op druk belast) 
Beide betonnen consoles zijn relatief licht uit te voeren door spreiding belasting over hoogte; 

De negatieve punten zijn: 
Voor de onderste verbinding is veel staal nodig om geen extra moment in te leiden in de 
console. Daarnaast is er veel laswerk vereist voor de verbinding; 
De belasting op de onderste console grijpt lager aan op de kern zodat het buigend moment 
dat ontstaat op de kern minder groot wordt. Dit heeft een negatieve invloed op het buigend 
moment op begane grond ni veau dat hierdoor groter wordt. 
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11 .3.4 Variant 3 Console - hangverbinding 

Landmark Almere Poort 

Figuur 11.5 
Variant 3 

Links: 3D 
schets; 
Rechts: 
mechanisch 
schema 

Het principe van variant 3 is dat de kolom doorloopt (zie linkerfiguur 11.5) aan weerszijden van de 
console en waarbij de belasting d.m.v. een enkele oplegging in de vorm van een console wordt 
overgebracht op de kern. De trekkolom wordt hierbij opgesplitst in twee kolommen om de belasting 
langs de console te leiden. 
In de rechterfiguur van figuur 11.5 zijn de verbindingen geschematiseerd. In zijaanzicht is de 
verbinding scharnierend. In vooraanzicht is de splitsing van de kolom langs de console 
geschematiseerd tot twee pendelstaven die verbonden zijn (aan boven- en onderzijde) met een haaks 
daarop gelegen verbindingsstaaf waaraan onderaan de trekkolom en bovenaan de drukkolommen zijn 
bevestigd. dat de verbindingen overal scharnierend zijn 'opgelegd' waarbij de kern als vaste 
ondergrond dient. 

De verbinding wordt beoordeeld op basis van positieve en negatieven punten. 
Het positieve punt is: 

De verbinding tussen kolommen en kern is op basis van druk. 

De negatieve punten zijn: 
Veel staal en veel laswerk vereist voor verbindingen tussen de staven; 
Bovenste verbinding tussen staven en beton is moeilijk uitvoerbaar omdat 5 staven 
samenkomen. 
Zeer grote kracht moet ingeleid worden op de console 
Vee) wapening nodig voor console 
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I 1.3.5 Variant 4 Dubbele console 

Figuur 11.6 
Variant 4 

Links: 3D 
schets; 
Rechts: 
mechanisch 
schema 

Het principe van variant 3 is dat de kolom doorloopt (zie linkerfiguur 11.6) door een uitsparing in de 
console De belasting uit de kolom wordt d.m.v. een enkele oplegging in de vorm van een console 
overgebracht op de kern. Deze oplegging bestaat uit radiaal geplaatste stalen schotten welke de 
belasting d .m. v. afschuiving overbrengen op de kern. 
In de rechterfiguur van figuur 11.6 zijn de verbindingen geschematiseerd. In zijaanzicht is de 
verbinding scharnierend. In vooraanzicht is de splitsing van de kolom langs de console 
geschematiseerd tot twee pendelstaven die verbonden zijn (aan boven- en onderzijde) met een haaks 
daarop gelegen verbindingsstaaf waaraan onderaan de trekkolom en bovenaan de drukkolommen zijn 
bevestigd. dat de verbindingen overal scharnierend zijn 'opgelegd' waarbij de kern als vaste 
ondergrond dient. 

De verbinding wordt beoordeeld op basis van positieve en negatieven punten. 
Het positieve punt is : 

De verbinding tussen kolommen en kern is op basis van druk en afschuiving. 
Weinig zichtbare constructieve elementen voor de verbindingen 

De negatieve punten zijn: 
Zeer grote kracht moet ingeleid worden op de console 
Door uitsparing in de console gaat veel draagkracht verloren 

11.3.6 Conclusie 

Variant 2 wordt gekozen vanwege de goede spreiding van de belasting, de eenvoudige uitvoering en 
vanwege het feit dat de betonnen kern op druk wordt belast. Bijlage 16 geeft de berekening van deze 
op legging. 
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12 Gevel 

12.1 Inleiding 

Er is een enorm groot aanbod aanwezig wat betreft de vormgeving van de gevel. Vele soorten 
materialen staan te beschikking zoals (natuur)steen, beton, metaal, hout, glas of kunstsof. Al deze 
materialen hebben hun specifieke eigenschappen die afhankelijk van de gestelde eisen aan de gevel 
positieve of negatieve kanten bezitten. Daarnaast is het voor de uiteindelijke gebruiker van belang dat 
voldaan wordt aan eisen m.b.t. thermisch comfort, geluidskwaliteit en visueel comfort. Omdat voor 
kantoren andere eisen gelden als voor appartementen dient de gevel op de eerste plaats te voldoen 
voor beide typen gebruikers. Het is van belang dat een gevel wordt gekozen die in beide situaties 
toegepast kan worden. 

12.2 Uitgangspunten gevel 

Een architectonisch uitgangspunt van het ontwerp is dat de toren een vlak en strak uiterlijk krijgt. 
Grote verspringingen in het gevelvlak zijn hierbij niet gewenst. Een dergelijke verstoring van het 
gladde uiterlijk kan bijvoorbeeld zijn een gevel waarbij de borstwering en de raampartij niet in een 
vlak liggen of een zonwering die zich aan de buitenzijde van een gebouw bevindt. Bij hoge 
gebouwen is toepassing van buitenzonwering echter niet gebruikelijk vanwege de hoge winddrukken 
die op grotere hoogten voorkomen. Een ander architectonisch uitgangspunt is dat de gevel voor het 
grootste deel een transparant en open karakter krijgt. De bewoners van de appartementen en de 
kantoorgebruikers moeten in alle richtingen uitzicht hebben. De scheefstand van de toren zorgt 
daarbij voor een uniek zicht naar beneden in het overhellende deel en een zicht naar boven in het 
tegenoverliggende deel. Door veel glas toe te passen kan optimaal gebruikt worden gemaakt van dit 
uitzicht. Aan de andere kant is het voor de bewoners van belang dat een bepaalde mate van privacy 
wordt gewaarborgd. Het is voor bepaalde ruimten niet wenselijk om een volledig transparante gevel 
te hebben. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld een slaapkamer of badkamer. Er moet dus 
onderscheid worden gemaakt in transparantie van binnen naar buiten maar ook van buiten naar 
binnen. Daarnaast moet de gevel voor zowel de woonfunctie als de kantoorfunctie inzetbaar zijn en 
daardoor een bepaalde mate van flexibiliteit bieden voor de gebruiker. 

12.3 Typologie gevelopbouw 
De rneest eenvoudige gevels zijn niet meer dan een klimaatscheiding met eventueel de mogelijkheid 
tot uitzicht. De gebruiker kan de werking niet bei'nvloeden . Een rneer cornplexe gevel bevat door de 
gebruiker te openen ramen. Eventueel worden rarnen van verschillende grootte toegepast. Aanvulling 
van de gevel met additionele voorzieningen verhogen de complexiteit van de gevel. Deze 
voorzieningen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit zonwering, luiken, tralies en hekwerken. Gevels 
kunnen worden onderscheiden in het aantal lagen dat ze hebben, de plek van de zonregulerende 
voorzieningen en de wijze waarop de gevel onderdeel vormt van het ventilatiesysteem van het 
gebouw. Er kunnen vijf hoofdsystemen voor de gevel worden onderscheiden 1151 

: 

12.3. I Autonome systemen 

Hierbij moet gedacht worden aan gevels welke alleen de functie hebben m.b.t. weren of doorlaten, 
waarbij het gewenste binnenklimaat wordt geoptimaliseerd door toepassing van klimatisering. Een 
goed voorbeeld hierbij is een gevel bestaande uit een enkelvoudige beglazing (bijvoorbeeld een 
vliesgevel). Er kan evt. gebruikt gemaakt worden van zonwerende beglazing. 
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12.3.2 Additieve systemen 

Gevels worden vaak uitgerust met een extra voorziening om de invloed van het buitenklimaat op het 
binnenklimaat te reguleren. Meestal gaat het hierbij om zonwerende voorzieningen die overmatige 
instraling van zonnewarmte moeten tegenaan en verblinding door direct zonlicht moeten voorkomen. 
De regulering van het binnenklimaat wordt ook hier grotendeels bepaald door klimaatinstallaties, die 
zorgen voor verwarming, koeling en ventilatie. Onderscheid kan gemaakt worden in vaste en 
beweegbare zonweringen, en tussen zonwering voor, in of achter de gevel. 

12.3.3 Gei'ntegreerde systemen 

Gei'ntegreerde systemen vormen een integraal onderdeel van de klimaatverzorging in een gebouw. 
Het doel is om het comfort verder te verhogen en meer invloed te krijgen op de regulering. Dit wordt 
bereikt door achter de warmte-isolerende gevel en de inwendige zonwering een extra glasplaat aan te 
brengen, en de zo gevormde spouw te ventileren. Het binnenklimaat wordt nog gereguleerd door 
klimaatinstallaties , maar thermische verliezen en koellasten worden verder gereduceerd. Een goed 
voorbeeld hiervan is de klimaatgevel. 

12.3.4 Dynamische systemen 

Bij dynamische systemen wordt de gevel gebruikt als bemiddelaar tussen het buiten en binnenklimaat 
om optimaal gebruik te kunnen maken van de aanwezige natuurlijke zonnewarmte en luchtstromen 
en zodoende het gebruik van klimaatinstallaties terug te dringen. De gevel wordt een onderdeel van 
de ventilatievoorziening van het gebouw. De gevel bestaat ook hier uit twee lagen waartussen de 
zonwering is opgenomen. De thermische scheiding bevindt zich nu aan de binnenzijde en de extra 
glasplaat wordt aan de buitenzijde aangebracht. De spouw heeft een al of niet afsluitbare verbinding 
met de buitenlucht en achterliggende vertrekken. In de spouw wordt warmte opgevangen a.g. v. 
zonnestraling en zorgt daardoor voor thermische trek, waardoor een gedeelte van deze warmte op 
natuurlijke wijze kan worden afgevoerd. Net als bij gei:ntegreerde systemen is de zonwering 
aangebracht tussen de beide glasplaten en daardoor onderhoudsarm. Daarnaast biedt de dubbele 
gevel, net als de klimaatgevel voor een hogere geluidswering dan de enkele gevel. Het grote voordeel 
van een dynamisch systeem is de mogelijkheid om ramen en deuren in de inwendige huid te openen 
zodat de vertrekken op natuurlijke wijze geventileerd kunnen worden. Een nadeel is dat toch 
klimaatinstallaties aangebracht dienen te worden om een comfortabel binnenklimaat te waarborgen . 
Een goed voorbeeld van een dynamisch systeem is de tweede huid faeyade. 

12.4 Gevelvarianten 

Drie verschillende soorten gevels die zullen worden onderzocht. Te weten: 
De vliesgevel of enkelschalige faeyade 
De klimaatgevel 
De tweedehuid faeyade 

12.4.1 De vliesgevel 

Algemeen 
De vliesgevel is een geveltype dat voor het grootste gedeelte uit glas bestaat. De gevel vervult de 
meeste scheidende functies van de schil. Toevoeging van een zonwering aan buiten of binnenzijde of 
toepassing van zonwerende beglazing kan zorgen voor meer flexibiliteit van de gebruiker. De meest 
voorkomende materialen bij de vliesgevel zijn staal en aluminium. Een voorbeeld is de aluglasfaeyade 
welke bestaat uit een gevel opgebouwd uit glas en een stijl- en regelwerk van aluminium. 

Thermisch comfort 
Om te voldoen aan de vereiste energetische prestaties (U-waarde) van de gevel is hoogwaardige 
beglazing een vereiste. Wanneer dit niet wordt toegepast is maar een beperkt percentage glas in de 
gevel realiseerbaar. Daarnaast is meestal een zonwering vereist om de directe zoninstraling tegen te 
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gaan. Zoals eerder vermeld is buitenzonwering niet mogelijk. Een binnenzonwering is wel goed 
mogelijk, een nadeel hierbij is alleen dat zonnewarmte binnenkomt. Deze warmte zal moeten worden 
gecompenseerd met koelinstallaties. Een andere mogelijkheid is om glas toe te passen met 
verschillende ZTA-waarden (factor voor doorgelaten zonnewarmte) voor bijvoorbeeld de zuid- en de 
noordgevel. 

Geluidskwaliteit 
De vereiste geluidswering van een vliesgevel kan bereikt worden door te kiezen voor dubbel glas. De 
breedte spouw tussen beide glasbladen en de dikte van de glasplaten heeft invloed op de 
geluidsisolatie. 

Ventilatie 
Omdat de vliesgevel bestaat uit een enkele schil is het op grotere hoogten niet meer mogelijk een 
raam open te zetten. De ventilatie zal dus mechanisch moeten worden verzorgd. 
Kosten 
De kosten van de vliesgevel zijn relatief laag. Daarnaast zijn bepaalde delen van de gevel geschikt 
voor hergebruik 

Uitstraling 
De vliesgevel is een vlakke gevel. Alie doorzichtige en ondoorzichtige geveldelen kunnen in 
hetzelfde vlak worden geplaatst. De wijze van aanbrengen van de beglazing kan daar ook nog toe 
bijdragen. De gevelpanelen kunnen aan de buitenzijde met glasprofielen bevestigen of puntsgewij s 
bevestigen zodat aan de buitenzijde geen zichtbare bevestigingen aanwezig zijn. Wanneer de gehele 
gevel uit glas bestaat ontstaat maximale transparantie. De mate van transparantie is echter ook 
afhankelijk van eerdergenoemde thermische en akoestische isolatiewaarden. Hierdoor is het niet 
altijd mogelijk de gehele gevel van glas te voorzien. 

12.4.2 De klimaatgevel 

Algemeen 
De klimaatgevel bestaat uit een binnen en een buitenschil. De 
buitenschil is een normale, geisoleerde buitengevel, meestal 
uitgevoerd in dubbel glas. De binnenschil is een extra schil, 
die meestal bestaat uit enkel glas. De lucht in de luchtspouw 
tussen binnen- en buitenblad wort mechanisch aan- en 
afgevoerd. Doordat de spouw geventileerd wordt met de 
binnenlucht heerst er in de spouw en in de leefruimte 
nagenoeg dezelfde temperatuur, waardoor geen koudeval 
langs het glasvlak loopt. Zonwering wordt meestal in de 
luchtspouw aangebracht. De warmte die door de zonwering 
in de spouw wordt gevangen wordt mechani sch afgevoerd en 
kan in de winterperiode via warmteterugwinning weer 
gebruikt worden voor verwarming van de vertrekken. De 
brede spouw in combinatie met de zonering en het 
luchtcirculatiesysteem zorgt voor een gunstig binnenklimaat. 
Figuur 12.1 toont de opbouw van de klimaatgevel. Hierin is : 

A. De luchtafzuiging naar gebouwinstallaties 
B. Regulering van het zonlicht in de spouw 
C. Buitenruit van dubbelglas 
D. Binnenruit van enkelglas 

Thermisch comfort 

Figuur 12.1 Principe van de 
klimaatgevel 

Zoals vermeld treedt bij de klimaatgevel geen koudeval op langs de gevel. Ook van koudestraling is 
geen sprake, omdat de temperatuur in de spouw nagenoeg gelijk is aan de van de binnenlucht. Dit 
resulteert in een behaaglijk binnenklimaat. Er is geen verwarming aan de gevel nodig, zoals dat bij 
een vliesgevel het geval is. Thermisch ongemak als gevolg van directe zoninstraling kan met behulp 
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van de zonwering worden gereguleerd. De warmte die daarbij in de spouwruimte wordt verzameld, 
wordt door het luchtafzuigsysteem afgevoerd, zodat de warmte niet direct in de leefruimte binnen 
kan komen. Al naar gelang de behoefte kan deze warmte, bijvoorbeeld in het stookseizoen, via 
warmteterugwinning de ruimte ingeblazen worden. D.m. v. automatische of handmatige zonwering in 
de spouw is het mogelijk om de hoeveelheid zonlicht in de ruimte te regelen. Net als bij de vliesgevel 
is het ook mogelijk bij de klimaatgevel om hoogwaardige beglazing toe te passen om een gedeelte 
van het opvallende zonlicht te weren en een gunstige ZT A-waarde te kunnen bereiken. 

Celuidskwaliteit 
De breede spouw tussen beide glasvlakken ( l 50-200mm) zorgt voor een zeer goede geluidsisolatie. 
De eisen t.a.v. de geluidskwaliteit zullen ruimschoots worden behaald. 

Ventilatie 
De ventilatie wordt bij een klimaatgevel mechanisch geregeld. En actief luchtafvoer- en 
aanvoersysteem verzorgt de luchtcirculatie. Dit betekent dat er geen mogelijkheid is voor het openen 
van een raam omdat dit de luchtroming immers zal verstoren. 

Kosten 
Ten opzichte van de vliesgevel zullen de kosten hoger uitvallen. Deze extra kosten zitten in het extra 
glasblad waaruit de gevel bestaat. De extra kosten zullen zich op de langere termijn wellicht 
terugverdienen door de lagere energiekosten. De comfortverhoging zal ook zijn invloed hebben op de 
waarde van de kantoren en de appartementen. 

U itstraling 
Net als de vliesgevel is de klimaatgevel geheel vlak uit te voeren. Het buitenblad van de klimaatgevel 
kan op dezelfde manier uitgevoerd worden als de vliesgevel. Ook hier kan voor verschillende 
manieren van beglazing worden gekozen. De beperkingen die bij een vliesgevel aanwezig zijn t.a.v. 
thermische en akoustische isolatiewaarden zijn bij de klimaatgevel in mindere mate aanwezig. Een 
volledig glazen gevel zal ook bij een klimaatgevel niet haalbaar zijn. Er zullen net als bij de 
klimaatgevel ondoorzichtige geveldelen met toereikende isolatiewaarden moeten worden 
opgenomen. 

12.4.3 De tweedehuid fa~ade 

Algemeen 
De tweedehuid-fa~ade is ontwikkeld voor de benutting en 
regulering van zonnewarmte, zonlicht en daglicht en voor de 
natuurlijke ventilatie van de binnenruimte. Het verschil met de 
klimaatgevel is dat bij de tweedehuid-fa~ade dat de isolerende 
beglazing nu is aangebracht in het binnenblad van de gevel. In 
principe wordt hierbij blanke beglazing toegepast en zijn er te 
openen ramen in het binnenblad van de gevel opgenomen. 
Doordat er natuurlijk geventileerd kan worden, kan er bespaard 
worden op het energieverbuik voor mechanische ventilatie. 
Tevens kan in de zomer, wanneer de koellast hoog is, door de 
te openen ramen, nachtkoeling toegepast worden, waardoor er 
overdag minder gekoeld hoeft te worden en dit dus energie
efficient werkt. De fa~ade bestaat uit een isolerende 
binnenlaag, vaak van isolerend blank dubbelglas. Dan is er aan 
de buitenzijde van de isolerende binnenlaag een luchtspouw te 
vinden die een buffer vormt tussen het buitklimaat en het 
binnenklimaat. 
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In deze buffer bevinden zich de zonne-energie reguleringsvoorzieningen en constructie voor het 
buitenblad. 
Aan de buitenzijde van de fa~ade bevind zich een huid van (vaak) blank enkelglas. Afhankelijk van 
het constructiesysteem (bijvoorbeeld standaard vliesgevel systeem of structural glazing) kan het glas 
van het buitenblad normaal floatglas of gehard glas zijn. Figuur 12.2 toont een doorsnede van de 
tweedehuid-fa~ade met zijn natuurlijke luchtstrrom. Hierin is: 

A. Buitenruit van enkelglas 
B. Binnenblad van dubbelglas welke geopende kan worden 
C. Natuurlijke ventilatie van buitenlucht uit spouw naar binnen 

Grote voordelen van een tweedehuid-fa~ade zijn de betere wering van buitengeluiden en de 
mogelijkheid om in de lichtspouw zonwering toe te passen . De zonwering wordt afgeschermd van 
directe weersinvloeden, terwijl toch een goede afvoer van warmte mogelijk is door ventilatie van de 
spouw. 

De effectiviteit van deze zonwering is zo vergelijkbaar met een zonwering aan de buitenzijde van een 
traditionele gevel. Het zonnewarmtetransport verloopt als volgt: Het enkelglas buitenblad laat 
afhankelijk van de glasdikte en hoek van zoninval een groot gedeelte van het zonlicht door, een 
gedeelte wordt gereflecteerd en een gedeelte geabsorbeerd. De geabsorbeerde zonnewarmte wordt 
door de buitenlicht en spouwventilatie opgenomen. De spouwlucht wordt opgewarmd waardoor een 
natuurlijke verticale ventilatie ontstaat, die de warmte in de spouw weg ventileert. Een ander 
belangrijk voordeel van de tweedehuid-fa~ade is dat dit geveltype goed toegepast kan worden bij 
hoogbouw. Door de extra buitenschil kunnen de ramen tot op grote hoogte en bij bijna alle 
weersituaties geopend worden. Alleen bij storm is het openen vanwege tocht niet gewenst. Bij zeer 
koud of zeer warm weer veroorzaakt het geopende raam energetische verliezen. Door de 
regelbaarheid van de zonwering, de te openen ramen en de glasrijke gevel (licht en zicht) levert de 
tweedehuid-fa~ade een hoog (individueel regelbaar) binnencomfort. Een nadeel van de tweedehuid
fa~ade is dat de zonwering en het glas in de spouw sneller vuil worden dan bij een klimaatgevel en 
daardoor meer onderhoud vergen. 

Thermisch comfort 
Er is een gunstige ZT A-waarde te bereiken door de aanwezigheid van de zonwering in de gevel en de 
ventilatie van de spouw met buitenlucht. De haalbare ZTA-waarde is hoger dan bij een enkelschalige 
gevel met buitenzonwering. De door de zonwering in de spouw opgevangen warmte kan naar buiten 
toe warden afgevoerd. De isolatiewaarde van de tweedehuid-fai;ade is beter dan van de vliesgevel, 
vanwege het extra gevelblad dat aanwezig is. Omdat in de luchtspouw een buitenklimaat heerst, komt 
er oak koudestraling en koudeval aan het glasvlak voor. Hierdoor is het noodzakelijk om 
gevelverwarming aan te brengen. Bij de klimaatgevel is dit niet nodig omdat er in de spouwruimte 
een binnenklimaat heerst en daardoor geen sprake is van koudestraling en koudeval. 

Geluidskwaliteit 
De geluidsisolatiewaarde van de tweedehuid-fa~ade is beter dan die van vliesgevel, door de 
aanwezigheid van de brede spouw. De geluidsisolatie van de klimaatgevel is echter beter. De wijze 
van ontluchting van de spouw en de uitvoering van de ventilatieopeningen zijn bepalend voor de 
mate van isolatie. Daarnaast is bij geopende ramen of deuren in het binnenste gevelblad de 
geluidsisolatie minimaal. Naast wering van geluid van buitenaf, kan ook sprake zijn van 
geluidsoverdracht tussen aangrenzende ruimten in de appartementen. Het is noodzakelijk om de 
spouw te compartimenteren door horizontale en verticale scheidingen aan te brengen. Dit geldt 
overigens ook voor overdracht van Iucht van het ene naar het andere appartement. Om de 
transparantie van de gevel te waarborgen kunnen scheidingen evt. van glas worden gemaakt. 

Ventilatie 
Bij de tweedehuid-fa~ade is sprake van natuurlijke ventilatie in de luchtspouw, in tegenstelling tot de 
klimaatgevel, waar de ventilatie in de spouw geheel mechanisch verloopt. Door ventilatieopeningen 
in het buitenspouwblad kan de buitenlucht zich in de spouw mengen met lucht uit de woonruimte. 
Zie figuur xxx. Door thermische trek wordt deze lucht weer naar buiten afgevoerd. De luchtinlaat 
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bevindt zich aan de onderzijde van de spouw, de luchtuitlaat aan de bovenzijde. Er zijn meerdere 
manieren van ventilatie mogelijk. Een aantal ventilatiesystemen zijn beschikbaar. 

Kosten 
De kosten voor de tweedehuid-fai;ade zullen wat hoger uitvallen dan de klimaatgevel omdat toch een 
klimaatinstallatie aangeschaft moet worden voor de regulering van het binnenklimaat. Daarnaast 
zullen de kosten voor het onderhoud van de zonwering en het glas in de spouw hoger zijn omdat deze 
sneller vuil warden. 

Uitstraling 
Het buitenblad van de tweedehuid-fai;ade dient als scherm tegen de weersinvloeden en bevindt zicht 
in het buitenklimaat. Van een thermische isolatie is geen sprake, vandaar dat deze schil geheel in glas 
is uit te voeren. Van buiten gezien kan een gebouw met een tweedehuid-fai;ade dus een glasrijk 
gebouw zijn. De indeling van het binnenblad bepaald dus de mate van transparantie van binnen naar 
buiten wat bij de appartementen dan de beperkende factor is met het oog op privacy van de 
bewoners. 

12.4.4 Evaluatie 

Het ontwerpen van een vlakke en transparante gevel is voor alle drie de varianten mogelijk. De 
gevolgen van een vlakke en transparante gevel voor de warmte-, licht- en geluidstoetreding in de 
woning zijn uiteenlopend. Ook de kosten die gemaakt moeten warden bij de verschillende geveltypen 
zijn van belang voor de keuze. 
Thermisch comfort 
Wat betreft het thermische comfort lijkt de klimaatgevel de beste optie. Door de extra binnenschil en 
het actieve luchtcirculatiesysteem zijn de spouwtemperatuur en de binnentemperatuur ongeveer 
gelijk. Hierdoor komt geen koudestraling of koudeval voor. Bij de overige twee geveltypen komt dit 
we! voor. Een groat voordeel van de tweedehuid-fai;ade is dat deuren of ramen geopend kunnen 
worden in de binnenschil zodat een grate mate van flexibiliteit voor de gebruiker wordt geboden . 

Geluidskwaliteit 
De brede spouw van de klimaatgevel en de tweedehuid-fai;ade biedt een groat voordeel t.o.v. de 
vliesgevel t.a.v . de geluidswering. De klimaatgevel komt hierbij het beste uit de bus . De isolerende 
schil bevindt zicht hier aan de buitenzijde, waardoor het meeste geluid daar wordt geweerd. De 
tweedehuid-fai;ade heeft een niet isolerende buitenschil en vaak openingen voor ventilatie in de 
buitenschil. De geluidsisolatie is zeker wanneer deuren of ramen geopend warden in de binnenschil 
minder goed dan de klimaatgevel. De geluidsisolatie van de vliesgevel is geheel afhankelijk van de 
isol atie van het enkelvoudige gevelblad. Deze zal altijd lager zijn dan de overige geveltypen. 

Ventilatie 
Voor in het bijzonder bewoners van appartementen is het wenselijk om de mogelijkheid te hebben 
om ramen van hun woning open te kunnen zetten in in contact te kunnen komen met de buitenlucht. 
Het is niet plezierig om in een woning te !even waar geen enkel venster geopend kan warden. Op 
grotere hoogten is het niet meer mogelijk om direct een raam in de buitengevel te openen. De 
tweedehuid-fai;ade biedt als enige variant de mogelijkheid tegemoet te komen aan deze wens. 
Ventilatie met de buitenlucht is hier goed mogelijk en kan op natuurlijke wijze geschieden. De 
bewoner heeft zelf de mogelijkheid om hiervan gebruik te maken. Ook voor de kantoorgebruiker 
gelden in dezelfde mate de wensen voor natuurlijke ventilatie. Een tweedehuid-fai;ade biedt ook hier 
het nodige comfort. 

Kosten 
De investeringskosten zijn in oplopende volgorde: Vliesgevel, klimaatgevel, tweedehuid-fai;ade. De 
kosten zullen echter in de laatste twee gevallen tijdens de gebruiksfase terugverdiend worden door 
energiebesparing. 
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Uitstraling. 
Een vlakke en transparante gevel is in alle gevallen goed te maken. Bij de vliesgevel is echter geen 
volledige glazen gevel mogelijk i.v.m. eisen voor thermische isolatie. Voor de klimaatgevel is dit, zei 
het in mindere mate, eveneens niet mogelijk. Het buitenblad van de tweedehuid-fai;:ade kan volledig 
in glas uitgevoerd worden. Dit is mogelijk omdat dit dee) van de gevel geen thermisch isolerende 
functie heeft. De hoogste transparantie is dus mogelijk met de tweedehuid-fai;:ade. 

Eindbeoordeling 
Uiteindelijk wordt gekozen voor de tweedehuid-far;:ade. De klimaatgevel is een goed alternatief maar 
natuurlijke ventilatie en te openen ramen in de gevel bieden voor zowel de kantoorgebruiker als 
appartementbewoner een grote mate van comfort en flexibiliteit m.b.t. regulering van het 
binnenklimaat. Tabel 12.1 geeft de voor en nadelen van de tweedehuid-fai;:ade. 

Tabel 12.1 voor- en nadelen tweedehuid-fa~ade 

Voordelen Nadelen 

- Natuurliike ventilatie - Investeringskosten 
- Hoge mate van transparantie - Onderhoudskosten hoger dan klimaatgevel 
- Beperkte oververhitting 
- Goede geluidsisolatie 
- Thermisch comfort 
- lndividuele regelbaarheid 
- Toepasbaar op grote hoogte 

12.5 Referentieprojecten 

Een tweetal projecten waarbij een tweedehuid-fai;:ade is toegepast wordt nader bekeken. Het RWE 
hoofdkantoor in Essen en ING gebouw in Amsterdam. Beide projecten zijn te vinden in Bijlage 17 
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13 V erbindingen 

13. l Principe verbinding kolommen op kern 

13.1.1 Bovenste console 

Figuur 13.1 toont een principe oplossing voor de verbinding t.p.v. de oplegging. Dit betreft de 
oplegging t.p.v. de bovenste console. (Zie ook tekening LAP-SR-1/5). 

. . . I 
Vooraon,:ichl Zijaanz ichl 

Figuur 13. 1 Principeoploss ing 

Bo venoanz ich t buisverbinding t.p.v. opleggi ng 

Het uitgangspunt bij het ontwerp van het knooppunt is dat de systeemlijnen van de kolommen elkaar 
in I punt snijden, zodat geen extra momenten t.g.v. de excentriciteit optreden. Daarnaast is gezocht 
naar een principe waarbij de mogelijkheid bestaat om de maatafwijkingen op te kunnen vangen. Door 
tussen de knoop stelvoegen toe te passen die later opgevuld kunnen worden door stelplaatjes van 
verschillende diktes ( I tot enkele mm) kan, zonder extra eisen te stellen aan de maatnauwkeurigheid 
van de elementen, een zeer grote nauwkeurigheid bereikt worden omdat de voegen kleine 
hoekafwijkingen kunnen compenseren. De brandwerendheid van de oplegging kan gewaarborgd 
worden door stalen bakken over de knopen heen te monteren met aan de binnenzijde brandwerende 
bekleding. Voor een goede krachtsoverdracht op de console is het belangrijk dat de krachten goed 
worden ingeleid. Door in de kolommen stalen platen van 50mm dik te )assen in een kruis in de kolom 
kan de kracht via een kopplaat overgebracht worden op een stalen knoopplaten van I 00mm dik. Deze 
knoopplaten worden via een bolvormige voetplaat overgebracht op een vierkante voetplaat waarna de 
kracht overgebracht wordt op een stelruimte om vervolgens in console van de kern te eindigen. Deze 
console dient te worden voorzien van wapening. 

13 .1.2 Onderste console 

Figuur 13.2 toont een principe oplossing voor de verbinding t.p .v. de oplegging. Dit betreft de 
oplegging t.p.v . de onderste console. (Zie ook tekening LAP-SR-1/5). 
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Figuu r 13.2 Principeoplossing 
buisverbinding t.p.v. oplegging 
onderste console 

De kolom die op de figuur te zien is, is belast door een trekkracht van ruim 11000 kN. Deze kracht 
moet overgebracht worden op de console. De overdracht van deze kracht wordt verzorgd door stalen 
platen van 50mm dik door de kolom te !assen. Op deze wijze wordt de kracht d.m.v. dwarskracht 
overbracht via de lassen op de platen. Deze platen steken aan de uit zodat deze kunnen worden 
opgelegd op een stalen plaat aan de onderzijde. Deze plaat is opgelegd op stelruimte waarna de 
kracht wordt ingeleid in de console . . Deze console dient te worden voorzien van wapening. Doordat 
ook een horizontale kracht wordt ingeleid dient een stalen plaat aan de achterzijde te worden 
verankerd d.m.v. staafankers. 

13.1.3 Verbinding vloerliggers met kern 

He principe van de verbinding van de vloerligger (IFB-ligger) met de kern is weergegeven in figuur 
13.3. (Zie ook tekening LAP-SR-I /5 ). 
De verbinding van de vloerliggers met de kern is zodanig uitgevoerd dat in drie richtingen de 
mogelijkheid bestaat de Jigger te stellen . Deze richtingen zijn: 

in de richting van de as van de ligger 
in de richtingen loodrecht op de as van de Jigger (verticale vlak en horizontale vlak) 

Door deze mo elijkheid kunnen maatafwi ·kin en van Ii er, kern en kolommen opgevangen worden. 
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13.1.4 Verbinding kolommen onderling 

De kolommen zijn ronde stalen buizen gevuld met beton. De kolommen hebben een lengte van drie 
verdiepingen (9,6 m) en worden met kopplaten doorgekoppeld . Figuur 13.4 toont de verbinding van 
deze koppeling. De centrische verbinding van deze kolommen introduceert geen extra momenten. De 
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getekende verbinding is een trekverbinding. Deze 
verbinding is in tegenstelling tot de drukverbinding 
cruciaal. De krachten in de kolom moeten door de bouten 
overgebracht worden. Deze verbinding levert 
vervormingen van de kopplaten op. Deze kopplaten moeten 
voldoende dik gekozen worden om de vervormingen te 
beperken. De dikte van deze kopplaten is aangenomen op 
40mm. 

Figuur 13.3 Principeoploss ing verbinding kolommen 

13. 1.5 Verbinding liggers - kolom 

S.G. Roeles 

De verbinding van de Jiggers (vloerligger en gevelligger) 
met de kolom is uitgevoerd met een opgelaste console. (zie 
fig uur 13.4) Deze console bestaat uit een opgelast HEB 
profiel. Dit profiel is 90 graden gedraaid. Op deze console 
wordt een voetplaat gelast waarop de ligger wordt 
bevestigt. De flensen van de console worden vastgelast aan 
de kolom . Deze flensen zitten zoveel mogelijk aan de 
buitenzijde van de kolom zodat een goede 
krachtsoverdracht plaats kan vinden naar de wand van de 
kolom. 

Figuur 13.4 Principeoploss ing verbindin g Ji ggers- kolom 
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14 3D Visualisatie 
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15 Conclusie 

De doelstelling van het afstudeerproject was te komen tot een ruimtelijk en constructief ontwerp voor 
twee torens aan weerszijden van het spoor die de functies wonen en werken bezitten. De torens 
moeten een relatie of verbinding met elkaar hebben, zodanig dater een landmark voor Almere-Poort 
op deze locatie ontstaat. 

Het eindresultaat van het afstudeerproject bestaat uit een ontwerp voor een toren, waarin gewoond en 
gewerkt kan worden, met een hoogte van 120 meter, met een scheefstand. 

Doordat beide torens een gelijke hoogte en scheefstand bezitten is ervoor gekozen om een van beide 
torens uit te werken . Beide torens aan weerszijden van het spoor bestaan daarnaast uit een gedeelte 
laagbouw waarvan geen ontwerp gemaakt vanwege de beperkte constructieve uitdagingen die 
daaraan zitten. 

Door zijn hoogte, scheefstand en doordat vanuit verschillende richtingen een ander aanzicht wordt 
bewerkstelligd kunnen beide torens een landmark genoemd worden. De relatie van beide torens zit in 
de scheefstand en de fysieke verwijzing naar de centrale locatie van bus- en treinstation. Verdieping 
I t/m 23 is ontworpen voor kantoren. Verdieping 24 t/m 34 is ontworpen voor appartementen. De 
ruimtelijke indeling van de kantoren en appartementen is niet tot in detail niveau uitgewerkt. 

De toren heeft een kern als stabiliserende constructie gekregen. Er is veel nadruk gelegd op het 
ontwerp van deze kern. Vanwege de scheefstand van de toren wordt de kern extra horizontaal belast. 
Om deze belasting goed op te kunnen nemen zijn een aantal varianten opgesteld. Deze varianten zijn 
beoordeeld op aandeel moment, normaalkracht en maximale uitbuiging. Aan de hand hiervan is een 
definitieve variant gekozen en verder uitgewerkt m.b.v. een 2D analyse en een 3D eindige elementen 
analyse. Op constructief gebied is veel inzicht verkregen in de spanningen in de kern. Daarnaast is de 
kern ruimtelijk ontworpen en heeft logische indeling. 

Naast het ontwerp van de kern zijn de vloeren, de kolommen en de gevel onderzocht en waar nodig 
zijn berekeningen gemaakt. De vloerdikte is geoptimaliseerd tot een minimum waardoor de 
aanvankelijk aangenomen bruto verdiepingshoogte van 3600mm teruggebracht is tot 3200mm. De 
kolommen zijn berekend op hun draagvermogen en daarnaast is de verbinding van de kolommen met 
de kern onderzocht t.p.v. van verdieping 24. Hiervoor zijn een aantal varianten opgesteld en daaruit 
is een keuze gemaakt en verder uitgewerkt. Verschillende mogelijkheden voor de gevel zijn 
onderzocht waarbij een onderscheid is gemaakt tussen vliesgevel, klimaatgevel en tweede 
huidfac;:ade. De tweede huidfac;:ade is uiteindelijk gekozen vanwege de hoge mate van tlexibiliteit 
voor de gebruiker. 

Het eindresultaat is kan samengevat worden als: 
- Een toren met kantoren en appartementen 
- Een toren met een scheefstand 
- Een toren met een unieke constructieve oplossing 
- Een toren met een strakke vormgeving 
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