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VOORWOORD 

Dit rapport over de ontwikkeling van een multifunctionele en flexibele gebouwstructuur voor een universitaire 

organisatie heb ik geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de Technische Universiteit van Eindhoven, 
faculteit Bouwkunde, capaciteitsgroep Constructief Ontwerpen. 

Mijn studie Bouwkunde begon in 1995 aan de Hogeschool Enschede. Tijdens deze studie heb ik ondermeer 

stage gelopen bij een aannemer en een architectenbureau. Tijdens mijn afstuderen was ik de constructeur binnen 

de afstudeergroep en in 1999 ben ik geslaagd in twee richtingen: algemeen en constructief. 

Na deze studie ben ik een opleiding Constructief Ontwerpen gaan volgen aan de Technische Universiteit van 
Eindhoven, faculteit Bouwkunde. Tijdens deze studie heb ik veel werkervaring opgedaan bij het ingenieursbureau 

Lucassen Olde Hanter Bouwkonstrukties, waar ik na mijn afstuderen direct kan beginnen. 

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van een gebouwstructuur die geschikt is voor het huisvesten van een sterk 

veranderende universitaire organisatie. Gebleken is dat veel universitaire organisaties steeds sneller veranderen 
en dat de bestaande gebouwen deze veranderingen niet allemaal kunnen volgen, veelal omdat ze er niet op 

ontworpen zijn. 
Het rapport is bestemd voor ieder die ge"interesseerd is in toekomstige ontwikkelingen binnen universitaire en 

kantoorhoudende organisaties met betrekking tot huisvesting. Maar ook voor hen die ge"interesseerd zijn in 
gebouwstructuren die veranderende organisaties kunnen huisvesten. 

Tenslotte wil ik vermelden dat dit rapport mede tot stand is gekomen dankzij de vele suggesties en ideeen van de 

afstudeerbegeleid ing. 

Losser, september 2004. 
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SAMENVA TTING 

De aanleiding voor het schrijven van dit rapport is dat er voor veel veranderende organisaties geen geschikte 
gebouwstructuren zijn voor de lange termijn. Dit komt doordat de wensen en eisen die de organisaties in het 

begin aan de gebouwstructuur stellen na een korte periode alweer gewijzigd worden . En vaak is de 

gebouwstructuur daarbij niet ontworpen om deze wijzigingen mogelijk te maken. 
Een sterk veranderende organisatie kan een universitaire organisatie zijn. Zij heeft te maken met veranderingen 
binnen het primaire proces, zoals bijvoorbeeld veranderende onderwijsmethoden. En met veranderingen buiten 

het primaire proces zoals bijvoorbeeld overheidsbesluiten en samenwerkingsverbanden. Daarnaast hebben veel 

universiteiten niet-functionele gebouwen en niet de financiele middelen om deze gebouwen functioneel te maken 
en te houden. 

De doelstelling van dit rapport is om een gebouwstructuur te ontwerpen voor een universitaire organisatie. Deze 
gebouwstructuur moet continu een goede huisvesting zijn voor alle functies binnen een universitaire organisatie 

en de functies nabij een universitaire organisatie. Dit laatste is om de samenwerking met deze functies beter 

mogelijk te maken en de mogelijkheid te hebben om eventueel leegstaand vloeroppervlak makkelijk te kunnen 
verhuren. 

Dit gebeurt door de gebouwstructuur zo flexibel mogelijk te maken zodat wijzigingen makkelijk verwerkt kunnen 

worden. En door de gebouwstructuur multifunctioneel te maken. Ze is ontworpen voor de volgende functies : 
onderwijs, onderzoek, diensten en voor bedrijven met kantoorhoudende organisaties. 

De gebouwvorm is bepaald door de gewenste organisatiestructuur van veel universiteiten. Zij willen de kwaliteit 
van het primaire proces verbeteren door de verschillende capaciteitsgroepen meer samen te laten werken. Door 
een ontmoetingsplek te creeren die ook de activiteiten van de verschillende capaciteitsgroepen tentoonstelt, 

krijgen de studenten en medewerkers automatisch verbale en non-verbale contacten met andere 

capaciteitsgroepen. 
Daarnaast moeten voorzieningen gedeeld worden om kosten te besparen. Door deze voorzieningen in de 

ontmoetingsplek te plaatsen wordt de aantrekkingskracht van de ontmoetingsplek vergroot en het effect van 
samenwerking versterkt. 

Om de verblijfsgebieden binnen de 
gebouwstructuur aantrekkelijk te maken als 
werkplek, is er middenin de gebouwstructuur 
een atrium gecreeerd. Doel van dit atrium is 
om veel daglicht het gebouw binnen te halen 

en om een overzicht te creeren van de 
verschillende werkplekken binnen het gebouw. 

Door in het atrium de ontmoetingsplek te 
plaatsen kan vanuit de ontmoetingsplek bijna 
iedere werkruimte van de verschillende 
capaciteitsgroepen warden gezien en kunnen 

de capaciteitsgroepen zich beter presenteren . 
In figuur 1 wordt een isometrie en een 
doorsnede van de gebouwstructuur getoond. Figuur 1: gebouwstructuur 

Het totale bruto vloeroppervlak van ±20.000 m2 is opgebouwd uit 10 verdiepingen met een bruto vloeroppervlak 
van ±1 .500 m2 en uit 3 verdiepingen met een bruto vloeroppervlak van ±1 .900 m2

. De verdiepinghoogte in de 

bovenbouw bedraagt 3,435m en de verdiepinghoogte in de onderbouw bedraagt 6.870m. 
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De constructie van de gebouwstructuur bestaat 

uit 3 traveeen van 10,8 meter breed en 56,7 
meter lang, waarvan in de middelste travee het 
atrium is gesitueerd. De betonconstructie 

bestaat uit een ruim opgezette kolommen
structuur, stabiliteitswanden en bollenplaat

vloeren. De kolommenstructuur heeft een 

raster van 8,1x8,1m, waardoor veel 

indelingsflexibiliteit ontstaat. De bollenplaat
vloer heeft als voordelen dat het een lichte 

constructie is, de vloerdikte klein is en dat de 
onderzijde vlak is zodat een flexibel 

kanalenverloop mogelijk is. In figuur 2 wordt 

zowel een vloerconstructie van een vloer in de 
bovenbouw als in de onderbouw getoond. Figuur 2: constructie vloer 

Op bouwfysisch gebied is de gebouwstructuur bekeken op warmte, koeling en ventilatie. Als afgiftepunten van 

warmte, koeling en ventilatie is gekozen voor eindapparaten die het gehele vloeroppervlak bestrijken, zoals een 
vloerverwarmingssysteem met warmtewisselaar en een centraal ventilatiesysteem. Hiermee kunnen makkelijker 
ruimten gecreeerd worden dan met eindapparaten die een puntvormig of lijnvormige afgifte hebben zoals 
bijvoorbeeld radiatoren. 

I __ __ ___ _JJ ___ __ __ I 
----,/ 

_,/ II 
// 

Figuur 3: bouwfyslca 

In figuur 3 wordt een dwarsdoorsnede getoond van de gebouwstructuur. Aan de linkerkant wordt de situatie 

getoond wanneer de ruimte geventileerd en verwarmd wordt. En aan de rechterkant de situatie wanneer de 

ruimte geventi leerd en gekoeld wordt. 

lndien de gebouwstructuur met een soortgelijke structuur vergeleken wordt en met cijfers uit de literatuur, dan kan 
geconcludeerd worden dat de structuur weinig constructie en installatieruimte heeft en een optimale 
verdiepinghoogte. Oat verder de totale betonconstructie licht is en dat een bestaande faculteit met de functies 

onderwijs en onderzoek er perfect in past. 

SAMENVATTING - 7. 
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1 INLEIDING 

De ontwikkelingen in de bouw hebben de laatste jaren sterke veranderingen doorgemaakt. De vooruitgang in de 

bouwtechnologie, de ontwikkelingen op de bouwmarkt en de veranderingen in de bouworganisatie hebben geleid 
tot veel kwalitatief hoogwaardige gebouwen. Daarnaast zijn de arbeidsomstandigheden voor de bouwers en voor 
de gebruikers van de gebouwen verbeterd. 
Maar het is de bouwwereld nog niet gelukt om voor bepaalde organisaties gebouwstructuren te ontwikkelen die 
geschikt zijn voor de lange termijn. Deze organisaties zijn dan vooral de organisaties die sterk veranderen. Bij het 
ontwerpen van gebouwstructuren wordt namelijk teveel gekeken naar de huidige manier van functioneren van de 
organisatie. Hierbij wordt verwacht dat de toekomstige manier van functioneren niet veel anders zal zijn. Bij de 
organisaties die sterk kunnen veranderen leidt dit vaak tot problemen, omdat de gebouwstructuren niet zijn 
ontworpen om alle veranderingen op te kunnen nemen. 
Dit heeft tot gevolg dat de huisvesting voor veranderende organisaties maar een voor een kleine periode voldoet. 

Na deze periode moet de huisvesting veranderen om de organisatie optimaal te kunnen laten functioneren. Dit 
kan gedaan warden door te gaan verbouwen of een andere huisvesting te zoeken. Bij organisaties waarbij dit 
geen realiseerbare opties zijn heeft dit tot gevolg dat ze in de bestaande huisvesting moeten blijven en dus niet 
optimaal kunnen functioneren. 

Een organisatie die veel en snel kan veranderen is een universitaire organisatie. Zij is namelijk elk jaar afhankelijk 
van de prestaties van de studenten, van het aantal aan- en afmeldingen en van het beschikbare budget. De 
technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat veel studenten en medewerkers elders kunnen studeren en 
werken en dat grote delen van laboratoria vervangen kunnen warden door computers. Ook de onderwijs 
methoden zijn de laatste jaren veranderd, collegelokalen warden meer vervangen door studieruimten en de 
studenten kunnen tegenwoordig makkelijker van universiteit wisselen door de invoering van het Bachelor-Master 
model. Daarnaast wordt de samenwerking met het bedrijfsleven ook steeds belangrijker. Er kunnen grotere 
onderzoeksprojecten warden aangepakt en voorzieningen kunnen warden gedeeld. 
Doordat veel universiteiten een oude gebouwvoorraad hebben en sinds 1995 zelf voor vervanging en onderhoud 
van het vastgoed moeten zorgen, is bij veel universiteiten de kwaliteit van het vastgoed achteruit gegaan en 
voldoet het niet meer aan de huidige wensen en eisen.1 

Geconcludeerd mag warden dat veel universitaire organisaties behoefte hebben aan een gebouwstructuur waarin 
alle processen gehuisvest kunnen warden die nu en in de toekomst plaatsvinden. 

Uit bovenstaande kunnen de aanleiding, de doelstelling en de probleemstelling van dit afstudeerwerkstuk 
geformuleerd warden . 

Aanleiding 
Voor veel sterl< veranderende organisaties bestaan er geen geschikte gebouwstrocturen voor 
de lange terrnijn. Universitaire organisaties kunnen sterl< veranderen en behoefte hebben aan 
een multifunctionele en flexibele gebouwstroctuur. 

Doelstelling 

Het ontwerpen van een multifunctionele en flexibele gebouwstroctuur dat geschikt is voor het 
huisvesten van een universitaire organisatie. 

Probleemstelling 
Wat is de huidige manier van functioneren van een universitaire organisatie, wat is de 
toekomstige manier van functioneren van een universitaire organisatie en hoe kan een 
gebouwstroctuur hierop warden afgestemd? 

1 De Architect, Dossier 8: Universiteitsgebouwen, april 1999, biz. 8-17 
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Om de doelstelling te verduidelijken en afdwaling van het onderwerp te voorkomen worden er een aantal 
randvoorwaarden gesteld waarmee de opdracht wordt afgebakend: 

1. De gebouwstructuur is ontworpen voor een universitaire organisatie en voor bedrijven die samenwerken 
met de universiteit en een kantoorhoudende organisatie hebben. 

2. De gebouwstructuur bestaat alleen uit de hoofddraagconstructie en is ontworpen vanuit functionele en 
constructieve oogpunten. De architectonische afwerking wordt buiten beschouwing gelaten en er moeten 
meerdere typen gevels mogelijk zijn. 

3. Voor het dimensioneren van installaties worden vuistregels gebruikt. 
4. De gebouwstructuur kent geen vaste locatie. Bij de constructie berekeningen is uitgegaan van een 

zandgrond en 'normale' windbelastingen in onbebouwd gebied (Nederland exclusief Noord-Holland en 
de Waddeneilanden). 

1.1 PLAN VAN AANPAK 

Het plan van aanpak dat wordt gevolgd bestaat uit drie fasen: 

Fase 1 bestaat uit het inventariseren van de huidige huisvestingseisen van de universiteiten. De 
huisvestingseisen komen voort uit de manier waarop universiteiten nu en in de toekomst functioneren. 
Daarnaast wordt ge"inventariseerd welke ontwikkelingen er al zijn met betrekking tot multifunctionele en flexibele 
gebouwen. Dit wordt gedaan door de theorie hierover te bestuderen en enkele praktijkvoorbeelden te bekijken. 

Fase 2 bestaat uit het maken van een schetsontwerp dat gebaseerd is op de resultaten uit fase 1. Dit 
schetsontwerp moet zo functioneel mogelijk zijn en constructief worden onderbouwd. Als hulpmiddel wordt het 
schetsontwerp gebaseerd op het programma van eisen van een bestaande faculteit die beide primaire processen 
in zich heeft, namelijk onderwijs en onderzoek. 

F ase 3 bestaat uit het maken van tekeningen en berekeningen om zo het schetsontwerp te toetsen op 
functionaliteit en op constructie. Daarnaast wordt het getoetst op het programma van eisen van een willekeurige 
faculteit. 

INLEIDING - 9. 
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FASE 1, INVENTARISATIE 

2 UNIVERSITEITEN 

Om te kijken hoe universiteiten functioneren, welke ontwikkelingen ze door maken en waarvan ze afhankelijk zijn 
wordt eerst de overkoepelende organisatie van universiteiten bekeken, dit is de VSNU, Vereniging van 
Samenwerkende Nederlandse Universiteiten. Vervolgens worden vier universiteiten bekeken die 
huisvestingsplannen hebben, intensief samenwerken met het bedrijfsleven en die een uitgebreide visie op de 
toekomst hebben. In de laatste paragraaf warden de belangrijkste punten samengevat. 

2.1 UNIVERSITEITEN ALGEMEEN2 

Sinds de universiteiten in 1995 eigenaar werden van het vastgoed dat ze gebruikten zijn er een aantal 
veranderingen opgetreden. De instellingen moesten sindsdien namelijk zelf zorgen voor het onderhoud en de 
vervanging en dit was financieel gezien niet altijd haalbaar. De geldstroom uit Den Haag was namelijk niet 
voldoende om een up-to-date gebouwenbestand te financieren. Gevolg was enerzijds dat de universiteiten na 
verloop van tijd een oude gebouwvoorraad kregen die niet altijd meer functioneel was. En anderzijds dat de derde 
geldstroom steeds belangrijker werd. 

Hieronder is in schematische vorm te zien welke inkomstenbronnen een universiteit heeft en in welke 
verhoudingen. De eerste en tweede geldstroom worden door de regering bepaald, universiteiten hebben hier 
geen invloed op. De derde geldstroom waarop de universiteiten wet invloed hebben wordt dus steeds 
belangrijker. 

Kerncijfers 1998-2002 OC & w3 
Stelsel en financien WO 

NWO ♦---------------------

Tweede geldstroom 

(0,2) 

Derde geldstroom 

(0,9) 

Europese Unie 

Non-profit 

Bedrijfsleven (10%) 

Personeel 

Studenten 

OC&W -----------------------♦ 

I Eerste geldstroom + (2,9) 

◄ 

Collegegeld 

(0,2) 

SF 

Studenten 

flguur 1: kerncijfers OC&W, bedragen 2002 (x1 mid. lndlcatlef) 

2 www.vsnu.nl 
3 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen in Kemcijfers, 2002 
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Studenten vormen een onderdeel van de derde geldstroom, universiteiten krijgen een vergoeding van de 
overheid per afgestudeerde student. Om te zorgen dat een universiteit aantrekkelijk is voor studenten wordt 
steeds meer aandacht aan de architectuur besteed. Gebouwen met een hoog architectuurgehalte moeten de 
(aankomende) studenten het gevoel geven dat de universiteit op een professionele manier met onderwijs en 
onderzoek omgaat en zodoende wil de universiteit haar concurrentiepositie ten opzichte van andere universiteiten 
verhogen. 

Ook het bedrijfsleven is een onderdeel van de derde geldstroom. Er zijn bedrijven die graag bij een universiteit 
gevestigd zijn, bijvoorbeeld voor facility sharing en de vaak goede locatie. En er zijn bedrijven waarvan de 
universiteit graag heeft dat ze bij hen gevestigd zijn, bijvoorbeeld bedrijven die als spin-off voor universitair 
onderzoek fungeren of bedrijven die zijn opgericht door oud studenten. 

Voorbeelden van extra inkomsten die de universiteit uit het bedrijfsleven kan genereren zijn: het verkopen of 
verpachten van grond, het verkopen of verhuren van gebouwen, contractonderzoek of joint research en het 
sharen van verschillende onderdelen (laboratoria, onderwijsruimten, kantine, enz.). Daarnaast kan een goede 
naamsbekendheid ook de concurrentiepositie verbeteren. 

Voorbeelden van voordelen die het bedrijfsleven kan hebben zijn: zitten op een toplocatie, sharen van 
verschillende onderdelen, het laten doen van onderzoek door studenten (en wetenschappers) en het benutten 
van de verse theoretische kennis van studenten. 

FASE 1, INVENTARISATIE - 11. 
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2.2 UNIVERSITEIT TWENTE4
•
5 

De Universiteit Twente (UT) heeft in 1999 een Masterplan opgesteld om hun doelstelling, het bieden van 

kwalitatief goed onderwijs en het verrichten van onderzoek op intemationaal niveau, te bereiken. Dit Masterplan is 
tweeledig. Het bevat het lnstellingsplan Universiteit Twente 2000-2005 waarin de versterking van de primaire 
processen (onderwijs en onderzoek) centraal staat. En het bevat het vastgoedplan, de bestaande gebouwen zijn 
gemiddeld 35 jaar oud en zijn functioneel en technisch verouderd. Het instellingsplan en het vastgoedplan worden 

hieronder beschreven. 

lnstellingsplan Universiteit Twente 2000-2005 

In het instellingsplan van de UT staat het verbeteren van de primaire processen centraal. Enkele ontwikkelingen 
binnen dit instellingsplan zijn de invoering van het Major-minorconcept, het invoeren van multidisciplinaire 
ontwerpopdrachten en onderzoekprogramma's, en in de toekomst de invoering van het Bachelor-Master model. 
Daarnaast zal het aantal opleidingen worden uitgebreid, waardoor het aantal studenten zal toenemen. 
Ook samenwerking wordt een steeds belangrijker item. Niet alleen tussen de faculteiten onderling, maar ook 
tussen de universiteit en haar omgeving. De universiteit ontleent haar ondernemende karakter voor een groot 
deel zelfs aan de samenwerking met externe relaties. Aan die samenwerking kan verder worden vormgegeven 
door bedrijven een vestigingsplaats te bieden dichtbij of zelfs op het terrein van de universiteit. 

Vastgoedplan Universiteit Twente 
Het vastgoedplan van de Universiteit Twente bevat de totale gebouwenvoorraad en de infrastructuur. De 
gebouwen van de UT passen niet meer bij de tijd en daarnaast kosten ze veel aan achterstallig onderhoud. De 
infrastructuur naar de universiteit toe is de laatste jaren sterk verbeterd, dit werd mogelijk doordat samen werd 
gewerkt met de omliggende bedrijven en het recreatiepark, zie figuur 2 op biz. 14. De infrastructuur op het 
universiteitsterrein zelf zal in een later stadium worden aangepakt. 
Bij het opstellen van het vastgoedplan is nauw samengewerkt met vastgoedexpert Ir. J.A.J. Huijbregts. Deze 
heeft een aantal aanbevelingen aan het college van bestuur geformuleerd, welke hieronder worden geciteerd: 

1. "De Universiteit Twente dient een integrale visie te ontwikkelen op het gebied van vastgoed. De 
hoofdlijnen van het vastgoedbeleid moeten daartoe worden uitgewerkt vanuit het onderwijs- en 
onderzoeksbeleid; 

2. Om de noodzakelijke integratie te kunnen bereiken dient het huidige concept van aparte gebouwen voor 
faculteiten, diensten en instituten te worden verlaten. De diverse onderwijs- en onderzoeksgebouwen 
dienen zoveel mogelijk met elkaar te worden verbonden; 

3. Om de kostenstijging te beperken dient de universiteit efficienter gebruik te maken van haar gebouwen. 
De beschikbare voorzieningen moeten langer en intensiever door verschillende partijen worden gebruikt; 

4. De verhoging van de bezettingsgraad is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid van de diverse 
universitaire gebruikers. Om dit te bereiken dienen de gebruikers de werkelijke huisvestingskosten te 
betalen; 

5. Ontwikkeling van het Technologiepark dient alleen plaats te vinden als daarmee een meerwaarde wordt 
gerealiseerd voor de primaire processen. Als het Technologiepark wordt ontwikkeld moet de UT daar 
een rol in vervullen; 

6. Het bestaande concept van facility sharing, zoals nu reeds gehanteerd bij de MESA+ (restaurant), kan 
breder worden toegepast. Bij het ontwerp van de voorzieningen voor de UT moet medegebruik door het 
Technologiepark worden overwogen. Door middel van parkmanagement moeten uniforme 
beheersvoorwaarden worden vastgesteld voor het hele gebied; 

7. Om bovenstaande ontwikkelingen te kunnen beheersen dient de UT over een eigen vastgoedorganisatie 
te beschikken die verantwoordelijk is voor het integrale parkmanagement van de UT en het 
Technologiepark." 

• Universiteit Twente, Uitwerking Masterplan #1. Uitgangspunten, Hoogstad Architecten, Rotterdam 
5 Universiteit Twente, Uitwerking Masterplan #2. Structuurplan, Hoogstad Architecten, Rotterdam 
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In ruimtelijke termen wordt in het Masterplan gekozen voor de concepten functie-integratie en ruimtelijke 
concentratie. Deze concepten worden in deze uitwerking nader gespecificeerd in: 

• Flexibel ruimtegebruik 

• Generaliteit van de gebouwen 

• Gekoppeld gebouwenbestand 

• lntegratie van de faciliteiten 

Flexibel ruimtegebruik 

Flexibel ruimtegebruik moet mogelijk zijn doordat er diverse soorten studenten naar de UT komen: voltijd- en 
deeltijdstudenten, jongere en oudere studenten, Nederlandse en buitenlandse studenten, studenten die een 
volledige opleiding volgen en studenten die aan een cursus deelnemen, studenten die fysiek aan de UT 
verbonden zijn en studenten die zich vooral virtueel tot de TU wenden. De manier waarop het onderwijs 
aangeboden wordt, loopt uiteen van colleges en projectonderwijs tot practica, virtueel cursusaanbod en 
zelfstudie. 
Deze ontwikkelingen in het onderwijs vragen om een zo groot mogelijke flexibiliteit in het ruimtegebruik. De 
verscheidenheid aan onderwijsvormen laat zich het beste realiseren in ruimten die flexibel kunnen worden 
gebruikt. 

Flexibiliteit in ruimtegebruik is ook van belang vanuit onderzoeksoptiek. Hoewel diverse onderzoeksactiviteiten 
om speciale voorzieningen en opstellingen vragen, is tevens sprake van onderzoeksvoorzieningen die niet 
noodzakelijkerwijs gebonden zijn aan bepaalde ruimten. Dit betreft met name de 'kantoorfunctie'. Aan de ruimte 
voor deze functie kan zodanig vorm worden gegeven dat er een grote varieteit aan onderzoeksactiviteiten kan 
plaatsvinden. Die flexibiliteit maakt het ook mogelijk om groeiende en krimpende ruimtebehoeften relatief 
gemakkelijk op te vangen, wat de bezettingsgraad van de werkplekken zal verbeteren. 

Generaliteit van de gebouwen 

Generaliteit (algemeen gebruik) van gebouwen is een logisch gevolg van de gewenste flexibiliteit in 
ruimtegebruik. Nieuwe en veranderende activiteiten in de primaire processen dienen snel en eenvoudig een plek 
te vinden binnen de organisatie en in het gewone gebouwenbestand. 
Generaliteit van gebouwen leidt bovendien tot de gewenste integratie binnen de Universiteit Twente. 

Gekoppeld gebouwenbestand 

Het streven naar flexibiliteit van ruimtegebruik en generaliteit van het gebouwenbestand leidt - in combinatie met 
het concept van ruimtelijke concentratie uit het Masterplan - tot de voor de hand liggende keuze de diverse 
onderwijs- en onderzoeksgebouwen zoveel mogelijk te koppelen. Een gekoppeld gebouwenbestand maakt 
flexibel ruimtegebruik mogelijk, met name wanneer de mate van specificiteit van de onderling verbonden 
gebouwen (en hun onderdelen) beperkt is. 

lntegratie van faciliteiten 

Fysieke integratie en centralisatie van bijvoorbeeld laboratoria, vergaderzalen en collegeruimten leiden tot een 
hogere bezettingsgraad en dus tot een hogere efficientie. Ook worden door deze integratie en centralisatie 
fysieke locaties gecreeerd voor 'toevallige' (en nagestreefde) ontmoetingen tussen studenten en medewerkers. 
Het doel van die 'ontmoetingslocaties' is om ondersteunende faciliteiten te combineren. Denk hierbij met name 
aan de realisatie van enkele Educates: het samenvoegen van bibliotheek en restaurant. 
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Samengevat houdt bovenstaande in dat het college van bestuur streeft naar een gebouwenbestand dat 
meervoudig ruimtegebruik mogelijk maakt. Een gebouwenbestand dat slechts voor een doel is gerealiseerd is 
kostbaar en past niet bij de dynamiek van de universiteit. Daarbij komt een inflexibel gebouwenbestand niet ten 
goede aan een belangrijk uitgangspunt van de universiteit, namelijk samenwerking. 
Met samenwerking wordt hierbij bedoeld de samenwerking tussen de verschillende faculteiten onderling en de 
samenwerking met het bedrijfsleven. Dit bedrijfsleven bevindt zicht voornamelijk in het technologiepark tegenover 
de universiteit, het Business & Science Park, in figuur 2 wordt dit verduidelijkt. 

C:emeent~ 3 Er.schede 

Par 

Bu inc & Sc e c • 

p 

figuur 2: plattegrond Universiteit Twente met het Business & Science Parle 
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2.3 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN6 

De Katholieke Universiteit Nijmegen (KUN) is de laatste jaren het gebouwenbestand op haar campus flink aan het 

upgraden. De relatief oude gebouwen voldoen niet meer aan de hedendaagse wensen en eisen en dit heeft 

geleid tot grote renovatie projecten en nieuwbouw. Ook het bijgelegen technologiepark, het Mercator Technologie 

& Science Park, is flink aan het bouwen. Dit is voornamelijk het gevolg van de sterke groei van het aantal 

kennisintensieve bedrijven. 

De KUN is sterk in onderzoek op maat. Van de Nederlandse universiteiten is zij de grootste verwerver van 
contractonderzoek en als brede universiteit is zij bovendien van alle markten thuis. lnstellingen en bedrijven met 

een onderzoeksvraag zijn bij de KUN dus aan het goede adres. Ook minder draagkrachtige organisaties kunnen 
voor onderzoek aankloppen bij de KUN. Onderzoek en Maatschappij helpt hen."Wij zijn er om kennis die hier 

gegenereerd wordt beschikbaar te stellen aan de samenleving" , zegt coordinator onderzoek Paula Haarhuis. 
"Niet alleen aan mensen die dat kunnen betalen, maar aan iedereen" . 

De KUN is een goede buur en partner voor kennisintensieve bedrijven. Zo is er op de campus al een tweede 
Mercator Technologie & Science Park in aanbouw en ligt er een derde in het verschiet. Voor jonge starters is er 

het Universitair Bedrijven Centrum. De KUN is bedreven en gedreven in kennis bedrijven. 

Mercator Technologie & Science Park 
Mercator Technologie & Science Park is als publiekprivaat initiatief ontstaan in het midden van de jaren negentig. 

Het primaire doel was het creeren van een ontmoetingsplaats voor wetenschappers en ondernemers. Als 

bedrijfslocatie op het snijvlak van universitaire kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en kennisexploitatie biedt 

Mercator hiermee unieke mogelijkheden voor een kruisbestuiving tussen 'Science & Business'. Een inspirerende 

werkomgeving binnen moderne kantoorgebouwen op de campus van de Katholieke Universiteit Nijmegen en op 

loopafstand van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud. Maar ook dichtbij de sterke onderzoekscentra 

voor taal- en spraaktechnologie en cognitieve neurowetenschappen. De plaats ook waar synergie ontstaat door 

de mix van startende, doorgroeiende en al !anger bestaande bedrijven en projecten, binnen de veelzijdige wereld 
van research & development en nieuwe technologieen. Kortom, een dynamisch centrum waar universitair talent 

en innovatieve ondernemers naar toe trekken en waar hun interactie leidt tot onderzoekstoepassingen in nieuwe 

producten en diensten. 

De mogelijkheden voor vesting in het Mercator Technologie & Science Park zijn ruim. Uitgaande van de brede 

doelgroep kennisintensieve bedrijven, wordt plaats geboden aan zowel startende ondernemingen, als aan 
doorgroeiers en grote bedrijven. Dit betekent dat kantoorruimte gehuurd kan worden in units van 25 m2 tot enkele 

hele verdiepingen. Het gehanteerde 'easy-in-easy out' beginsel vertaalt zich naar korte huurperioden voor starters 
in een full-service kantoor omgeving. Daarnaast biedt Mercator tal van additionele faciliteiten waaronder hightech 

uitgevoerde vergader- en conferentieruimten. 

In figuur 3 wordt een plattegrond van de campus weergegeven. De gekleurde vlakken zijn de gebouwen van de 

verschillende faculteiten , de gearceerde vlakken geven nieuwbouw projecten aan. Te zien is dat de nieuwe 

gebouwen niet verspreid worden over het campusterrein maar gecentraliseerd worden neergezet. Hiermee wil de 

universiteit samenwerking tussen de verschillende gebouwen (faculteiten) bevorderen en is het beter mogelijk om 

voorzieningen te delen. 

6 www.kun.nl 
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figuur 3: plattegrond Katholieke Universiteit Nijmegen 
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2.4 TECHNISCHE UNIVERSITEIT VAN EINDHOVEN
7 

Vooruitlopend op 1 januari 1995, de dag waarop de gebouwen eigendom worden van de universiteiten, is in 1994 

begonnen met de vorming van een Masterplan voor de Technische Universiteit van Eindhoven (TU/e). 

Belangrijkste conclusie hieruit is dat de ruimtebehoefte met ± 25% zal teruglopen en dat het de voorkeur heeft om 

de gebouwen te concentreren op de zuidwestkant van het universiteitsterrein. De overige invulling van het terrein 

bestaat uit green, een sportterrein en een gebied voor startende ondernemers. 

Gedurende het denkproces van het Masterplan is een duidelijke visie ontwikkeld over de wijze waarop het 

universiteitencomplex optimaal het onderwijs en onderzoek van de TU/e kan ondersteunen. Deze visie is 

richtinggevend en stoelt op drie belangrijke pijlers en wordt hieronder geciteerd: 

"De TU/e beschouwt een hedendaagse universiteit als een samenhangend geheel en niet als een losse 

verzameling van faculteiten. Samenwerking en gemeenschappelijk gebruik van diensten en laboratoria is het 

uitgangspunt, maar tegelijkertijd moeten faculteiten herkenbare eenheden zijn. Studenten en medewerkers 

hebben hun 'eigen' gebouw. 

De TU/e beschikt dankzij het compacte ontwerp en het /oopbruggensysteem van Van Embdeb, de oorspronkelijke 

architect van het complex, over fantastische mogelijkheden om een dergelijke geintegreerde universiteit te 

realiseren. 

De TU/e heeft er behoefte aan dit samenhangende complex een zekere eigenheid en zel.fetandigheid te geven. De 

universiteit wil als zodanig een 'campus' universiteit zijn met eigen voorzieningen en een groene setting 

compleet met uitgebreide sportfaciliteiten. Hierbij is het niet de bedoe/ing de faciliteiten van het naastgelegen 

stadscentrum te over te nemen. 

Daarnaast wil de TU/e de stad Eindhoven iets bieden in de vorm van congresfaciliteiten, culturele en 

wetenschappe/ijke manifestaties. Verder heeft de TU/e natuur/ijk een populatie die belangrijk bijdraagt aan de 

stedelijke cultuur van de stad. Kortom, de TU/e gaat uit van een sterke symbiotische relatie met het stadscentrum 

van Eindhoven. 

Op de derde plaats wil de universiteit op haar terrein ook plaats bieden aan partijen waarmee zij eveneens een 

vorm van symbiose wenst. Van oudsher is dat bijvoorbeeld het Hoger Beroepsonderwijs, maar het geldt oak 

voor aan de universiteit gelieerde (onderzoeks)-instituten zoals TNO en voor startende bedrijven a/s spin off van 

universitaire activiteiten. 

De TU/e ziet haar compacte complex daarom graag aangevuld of omringd met aanpalende instituten. Daarnaast 

kunnen oak andere instellingen en organisaties waarmee zij samenwerkt een plaats krijgen op het 

universiteitsterrein. Zo mogelijk in een zel.fetandige cluster. 

In de toekomst wil de universiteit haar huisvesting zo compact mogelijk houden. De faculteiten zullen hierbij op de 

voorgrond acteren, met daarachter laboratoria en instituten. Het Masterplan gaat er ook vanuit dat de TU/e ruimte 

biedt voor instellingen waarmee zij een minder intensief samenwerkingsverband heeft. Het betreft hier ender 

andere het Hoger Beroepsonderwijs, maar ook startende bedrijven die invulling geven aan de doelstelling het 

ondernemerschap van oud-studenten te stimuleren. Een gedeelte van de vrijgekomen gebouwen kan hiervoor 

warden ingezet. 

Volgens Dr.Ir. K. Overdijk, hoofd vastgoedbeheer van de TU/e, is het hoofdpunt van het Masterplan het 

centraliseren van de faculteiten rond de Wielen, zie figuur 4. Deze faculteiten zullen gehuisvest worden in een 
gekoppeld gebouwenbestand volgens de normen van de 21 eeuw. Het streven hierbij is dat elke faculteit een 

eigen gebouw krijgt, dat ruim is opgezet zodat eventuele groei makkelijk in het gebouw opgenomen kan warden. 

Door de gebouwen te koppelen kan een hogere mate van samenwerking bewerkstelligd warden tussen de 

faculteiten en de capaciteitsgroepen onderling. Dit moet resulteren in een betere kwaliteit van het totale onderwijs 

en onderzoek. Dit samenwerken moet tot uiting komen in ender meer multidisciplinaire projecten, waarvan er in 

7 www.tue.nl/vastgoed; interview met mevr. Dr.Ir. K. Overdijk 
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de toekomst meer zullen zijn. Bij de nieuwbouw en renovatie wordt getracht zoveel mogelijk te handelen volgens 

de ICT-gedachte: lntensiveren (meervoudig en doelmatig ruimtegebruik), Combineren (het clusteren van functies) 
en Transformeren (het zoveel mogelijk gebruiken van bestaande gebouwen). 
Naast onderzoek en onderwijs biedt de TU/e op haar terrein ook plaats aan (kleine/startende) ondernemingen, 
ondernemingen die een relatie hebben met de universiteit. Deze ondernemingen zijn niet verspreid over het 
terrein, maar geplaatst in een aparte cluster aan de oostkant van het terrein. Verder is het niet de bedoeling dat er 
zich commerciele bedrijven gaan vestigen op het terrein, de bestemming van het universiteitsterrein blijft 
onderwijs en onderzoek. 
Bij de financiering van het Masterplan zijn er ook hypothecaire geldleningen afgesloten. De 1° en 2° geldstroom 
zijn niet meer voldoende om met name de huisvesting, het onderhoud en de vervanging, te financieren. De derde 
geldstroom wordt dan ook steeds belangrijker. Bij de verbouwingen en de nieuwbouw is dan ook goed naar de 
exploitatiekosten gekeken. Hierbij werd gesteld dat de energielasten laag moesten blijven, het gebouw voor 
meerdere functies geschikt moest zijn (met eventuele kleine verbouwing) en dat parttime medewerkers 
werkplekken met elkaar moesten delen, zodat minder ruimte nodig is. Daarnaast moeten de gebouwen kwalitatief 
goed zijn (flexibel, aanpasbaar, functioneel) zodat ze naast een goede uitstraling, wat aantrekkingskracht moet 
hebben op studenten , ook eventueel verhuurbaar zijn. 

Plattegrond campus 
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figuur 4: plattegrond Technische Universiteit van Eindhoven 

2002-2003 
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2.5 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM 

Momenteel is de Universiteit van Amsterdam (UvA) gevestigd in zowel modeme als historische panden, verspreid 

over Amsterdam en drukt mede daardoor een stempel op de stad. De huisvesting is belangrijk, want de kwaliteit 
ervan, de locatie van gebouwen en hun uitstraling bepalen niet alleen de steer van de werkplek, maar zijn tevens 
van invloed op de kwaliteit van ondeiwijs en onderzoek. De situatie is echter verre van ideaal. Daarom heeft het 

College van Bestuur opdracht gegeven een nieuw huisvestingsplan te ontwikkelen voor de middellange termijn. 

Globale doelstellingen van het toekomstige beleid zijn volgens het college van bestuur: 

• "Aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de huisvesting en verbetering van de ICT-infrastructuur ten 
behoeve van het primaire proces. 

• De realisatie van een platform voor samenwerking van synergetische effecten door middel van clustering 

in vier gebieden. 
• Het oplossen van huisvestingtechnische en bouwtechnische knelpunten. 
• Het bieden van maximale flexibiliteit ten behoeve van toekomstige ontwikkelingen. 

• Efficienter ruimtebeslag. 
• Vermindering van de personele exploitatielasten door clustering en integratie van activiteiten. 

• Verdere beperking van de materiele exploitatielasten door bundeling van werkzaamheden en besparing 
in energiekosten en de overige vastgoedexploitatie." 

Het Huisvestingsplan 

De UvA wil de komende jaren de kwaliteit van haar huisvesting sterk verbeteren en is bereid daarin tors te 
investeren. Om te beginnen moet de huisvesting van de universiteit natuur1ijk voldoen aan de eisen die de 

omgeving en de universitaire bevolking daaraan stellen. Maar de huisvesting van de universiteit moet ook een 
meeiwaarde opleveren. De UvA wil : 

• "Een karakteristieke en herkenbare uitstraling waardoor de identiteit en zichtbaarheid van de universiteit 

wordt versterkt. 

• Als stadsuniversiteit de cultuur en de geschiedenis van de stad bewaren en ontsluiten. 
• Fungeren als ontmoetingsplaats voor mensen die zich bezighouden met wetenschap en cultuur. 

• Een inspirerend lokaal centrum zijn met een mondiale toegang tot informatie." 

Waarom clustering 

In wetenschappelijk onderwijs en onderzoek wordt samenwerking, ook tussen de verschillende disciplines, steeds 
belangrijker. Het is daarom van toenemend belang dat wetenschappers van veiwante disciplines in elkaars 

nabijheid zijn gehuisvest. Door disciplines te clusteren en in een samenhangend geheel van gebouwen onder te 
brengen, wordt een goede voedingsbodem gecreeerd om samen te werken in nieuwe onderzoek en 
onderwijsprojecten die over de grenzen van de traditionele disciplines heen reiken. Verder vergroot deze fysieke 

en organisatorische samenvoeging de kans dat wetenschappers kennis nemen van nieuwe methoden en 
technieken uit aanverwante disciplines die zij desgewenst vervolgens kunnen toepassen. 
De UvA is nu nog zeer verspreid gehuisvest in 65 gebouwen in de binnenstad met als gevolg enorm hoge kosten 

om alle verschillende gebouwen in stand en toegankelijk te houden. Want voor elk gebouw is een portier nodig, 
voor elke bibliotheek een baliemedewerker. Wanneer de universiteit meer geconcentreerd is gehuisvest, is het 
mogelijk efficienter te werken en kunnen bijvoorbeeld voorzieningen zeven dagen per week toegankelijk zijn. 
De spreiding over verschillende gebouwen met diverse losse eenheden biedt bovendien nauwelijks ruimte voor 

flexibiliteit, terwijl de snel wisselende studentenaantallen dit wel vereisen. Wanneer men in grotere eenheden is 
gehuisvest, kan, waar nodig, worden uitgedijt of ingekrompen. 
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2.6 CONCLUSIES UNIVERSITEITEN 

De conclusies die getrokken kunnen warden uit de voorgaande paragrafen kunnen verdeeld warden in twee 
categorieen, namelijk: ontwikkelingen binnen het primaire proces en ontwikkelingen binnen de universiteit. Deze 
beide ontwikkelingen hebben diverse gevolgen voor de huisvesting. 

In de categorie onderwijs en onderzoek kan geconcludeerd warden dat er sterke veranderingen aanwezig zijn. 
Projectmatige onderwijsmethoden vervangen steeds meer de didactische en warden daarnaast ook steeds meer 
multidisciplinaire. De introductie van het Bachelor-Master model leidt tot meer opleidingen en geeft de student de 
mogelijkheid om makkelijker van universiteit te wisselen. En bij het onderzoek wordt steeds meer het 
bedrijfsleven betrokken, wat resulteert in onderzoek in opdracht van bedrijven of onderzoek in samenwerking met 
bedrijven. 

Ook de universiteiten zijn de laatste jaren anders gaan functioneren, vooral doordat ze minder geld te besteden 
hebben. Door onderling samen te werken zijn minder voorzieningen nodig en kunnen kosten gedeeld warden. 
Externe samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld het bedrijfsleven of andere onderwijsinstellingen kunnen hier 
nog meer vorm aan geven. 

Voor de gebouwen hebben bovenstaande ontwikkelingen diverse gevolgen. Ze moeten ruimten hebben voor 
zowel didactisch als projectmatig onderwijs en ze moeten de gewenste samenwerking mogelijk maken. Door de 
gebouwen intensiever te gaan gebruiken gaat de bezettingsgraad omhoog en is uiteindelijk minder gebouw nodig. 
De gebouwen moeten verder onderling gekoppeld warden zodat samenwerking tussen de verschillende 
gebouwen (faculteiten) soepeler verloopt en faculteiten makkelijker kunnen krimpen en groeien zonder te 
verbouwen. Door de gebouwen te ontwerpen op meerdere functies kunnen ze voor meerdere doeleinden gebruikt 
warden en indien gebouw(delen) leeg staan moeten ze makkelijk verhuurbaar zijn aan derden. 
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3 THEORIE FLEXIBELE MUL TIFUNCTIONELE GEBOUWEN8•
9 

Veel opdrachtgevers eisen van een nieuw gebouw dat het duurzaam is. Het gebouw moet lange tijd haar functie 
kunnen vervullen en moet daarnaast aantrekkelijk zijn. Maar vaak blijkt dat in de praktijk het gebouw al na een 
aantal jaren niet meer functioneel is. Het gebouw is vaak te specifiek gericht op een organisatie en kan 
veranderingen in de organisatie of verandering van de organisatie niet of moeilijk opnemen. Gevolgen zijn dat de 
organisatie niet optimaal kan functioneren, er grote verbouwingen plaatsvinden of dat het gehele gebouw wordt 
vervangen. Hierbij wordt het gebouw gesloopt lang voordat de technische levensduur bereikt is, wat een grote 
milieubelasting met zich meebrengt. Door de korte functionele levensduur is de economische levensduur ook 
kort, omdat het gebouw maar voor een korte tijd huur oplevert. 

Er zijn verschillende levensduren die tijdens het gebruik van het gebouw gepasseerd kunnen worden: 

De bouwkundige levensduur is de tijd dat een gebouw fysiek meegaat. De fysieke conditie van een gebouw wordt 

doorgaans bepaald door de hoofddraagconstructie. Als de constructie gebreken begint te vertonen, is het 
einde van de bouwkundige levensduur in zicht en zal het gebouw doorgaans gesloopt warden . Bij de 
berekening van de constructie (volgens het Nederlandse Bouwbesluit) wordt een periode van 50 jaar 
aangehouden waarin ze moet voldoen. 

De functionele levensduur is de periode dat een gebouw, zonder grote verbouwingen, geschikt is voor het gebruik 
waarvoor het in eerste instantie bedoeld was. Deze levensduur wordt tegenwoordig steeds korter doordat de 
organisatie steeds sneller verandert. Een kantoorgebouw kon vroeger bijvoorbeeld twintig tot dertig jaar mee 
voordat een ingrijpende verbouwing en modernisering nodig is, tegenwoordig is dat gemiddeld 5 jaar. 

De economische levensduur van een gebouw is de periode waarover de investeringen met een van tevoren 
vastgesteld rendement zijn terugverdiend. Hierbij kan gesteld warden dat de aantrekkelijkheid van een 
gebouw, of de locatie van een gebouw van invloed zijn. 

Een flexibel gebouw is een functioneel dynamisch gebouw en heeft dus een langere levensduur dan een 
traditioneel gebouw. Dit heeft tot gevolg dat een flexibel gebouw over een langere periode kan warden 
afgeschreven. Het streven is om een gebouw te ontwerpen waarvan de functionele levensduur even lang is als 
de bouwkundige levensduur. 
Het gebeurt zelden dat opdrachtgevers een gebouw laten ontwerpen dat een levensduur heeft van 200 jaar. Bij 
het gebruikelijke korte tennijn denken vormen de hogere aanvangsinvesteringen hierbij vaak een enorme 
barriere. Als echter op een langere termijn naar investeringen en opbrengsten wordt gekeken is het rendabel om 
duurzame casco's te realiseren. In figuur 5 wordt deze instelling inzichtelijk gemaakt, de constructiekosten blijken 
uiteindelijk maar uit een klein percentage van de totale kosten te bestaan. Dit komt doordat de installaties in een 
periode van vijftig jaar gemiddeld 2 keer vervangen worden, de indeling 5 keer en de constructie helemaal niet. 

8 RUIMTELAB, Flexgebouwen, Studie naar veranderbare gebouwen, Het ministerie van VROM, 10 april 2001 , Rotterdam. 
9 Multifunk, Een studie naar multifunctionele en flexibele gebouwen, Lingotto Vastgoed i.s.m ANA Architecten, Juli 2001 , 

Rotterdam 
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Cumulatieve gebouwkosten, t = 50 

1988 1998 2008 2018 2028 

periodes van 10 jaar 

figuur 5: gebouwkosten verspreid over meerdere jaren 

□ installaties I 
Iii indeling ' 

□ constructie 

De behoefte aan gebouwen met een lange functionele levensduur is groter geworden, vooral gezien de 
organisaties sterke veranderingen zijn ondergaan. Een grote verandering is bijvoorbeeld functiemenging. 
Functiemenging leidt tot een optimaler gebruik van de voorzieningen en kan er ook voor zorgen dat de gevreesde 
mobiliteit enigszins wordt beperkt. Door de toenemende levendigheid ontstaat een grotere sociale controle 
waardoor de veiligheid toeneemt. Met name de dynamische vorm van functiemenging is interessant. Een 
stadswijk, kantorenpark of universiteitsterrein is niet maakbaar maar moet zich in de loop van de tijd kunnen 
ontwikkelen. Om dit tot stand te kunnen brengen is het belangrijk dat er gebouwen staan die makkelijk van functie 
kunnen wisselen en daardoor optimaler kunnen inspelen op nieuwe behoeften. 

3.1 ONTWERPUITGANGSPUNTEN 

Er zijn diverse ontwerpuitgangspunten waardoor gebouwen langer mee kunnen gaan door ze multifunctioneel en 
flexibel te maken. Deze worden hieronder stapsgewijs besproken. 

Overmaat 

Een gebouw met een sterke draagconstructie, een grote beukmaat en een grote verdiepinghoogte kan zeer veel 
functies vervullen doordat constructieonderdelen of gevels niet in de weg staan. Maatvoering mag een ander 
gebruik van de ruimte nooit in de weg staan. 

lntegratie gebouwdelen 

Zorg dat gebouwdelen met verschillende levensduren onafhankelijk van elkaar vervangen kunnen worden, 
integratie van verschillende bouwdelen kan tot op een zekere hoogte. 

Multifunctioneel en flexibel 

Ontwerp een gebouw op basis van meerdere functies en zorg dat verbouwingen makkelijk verlopen, zodoende is 
de kans op leegstand minimaal. Zorg dat de gebruiker op de hoogte is van de mogelijkheden die het gebouw 
heeft, zodat het optimaal gebruikt kan worden. Beperk wel de functionele bandbreedte zodat geen 
overdimensionering ontstaat en de gedane investering niet terugverdiend wordt. Deze functionele bandbreedte 
kan bepaald worden door de locatie. lndien een bepaalde functie niet op de locatie aanwezig is hoeft het gebouw 
deze ook niet te huisvesten. 
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Scenarioplanning 

Bestudeer hoe het gebouw in de toekomst gebruikt kan worden en ontwerp hierop het gebouw. Houd rekening 

met toekomstige wensen en eisen. 

Onderhoud 

Zorg voor een onderhoudsvriendelijk gebouw, naarmate het gebouw !anger meegaat is het steeds belangrijker 

dat installatie en ontsluiting makkelijk bereikbaar zijn voor reparaties en onderhoud. 

lnstallaties 
Een intelligent aangelegd installatiesysteem kan goed worden aangepast, is goed bereikbaar voor onderhoud en 
kan makkelijker vervangen worden. Hierbij geldt: hoe minder installaties hoe beter. 

Low-tech materialen 

Bouw alleen met materialen waarvan zeker is dat ze niet snel uit de markt raken. 

Architectuur 

Zorg dat een gebouw mooi en aantrekkelijk is, dat het een baken in het landschap is. Mensen gaan zich eraan 
hechten en hiermee wordt de levensduur van het gebouw !anger. Door veel aandacht aan de gevel te schenken 

en het gebouw 'op de kaart' te zetten kan dit bereikt warden . 

Dubbelgebruik 

Hoe meer een gebouw gebruikt wordt hoe meer het gebouw oplevert. Een goed gebouw wordt niet 8 uur maar 24 
uur per dag gebruikt. Dubbelgebruik kan op verschillende manieren, functies kunnen bijvoorbeeld na elkaar 

plaatsvinden, schematisch te schrijven als A => 8 => C => D. maar functies kunnen ook cyclisch voorkomen , 
schematisch te schrijven als A => B => A => 8. 

3.2 CONCLUSIE THEORIE 

De conclusie die kan worden getrokken met betrekking tot dit project is dat de gebouwstructuur moet worden 
ontworpen voor de functies onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven met een kantoorhoudende organisatie. Oat 
de gebouwstructuur de overkoepelende maatvoering van de verschillende functies aan moet houden met 

betrekking tot gebouwafmetingen en constructie. En dat de gebouwstructuur moet worden gebouwd met een 
algemeen gebruikt materiaal dat niet beschadigd wordt indien andere gebouwonderdelen vervangen worden. 
Verder moet bij de gebruiker duidelijk zijn wat de mogelijkheden van de gebouwstructuur zijn. 
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4 PRAKTIJKVOORBEELDEN MUL TIFUNCTIONELE EN FLEXIBELE GEBOUWEN 

In de praktijk zijn enkele flexibele en multifunctionele gebouwen gebouwd. Enkele interessante projecten, die 
tevens een link hebben met dit project, worden hieronder kort samengevat. Daarnaast is er een studie naar een 
multifunctioneel en flexibel gebouw bekeken, waarvan de resultaten ook zijn weergegeven. 

Tevens zijn twee studies naar flexibele multifunctionele gebouwen bekeken, de resultaten zijn hiervan ook 
weergegeven. 

4.1 TRANSITORIUM UNIVERSITEIT UTRECHT 

Het Transitorium is een langwerpig gebouw van twee etages dat is opgebouwd uit twee tegenover elkaar 
liggende gebouwstroken. Tussen de stroken is een overdekte brede gang gecreeerd, de gebouwstroken hebben 
naar de gang toe een open structuur. De flexibiliteit bij dit gebouw wordt gehaald door de mogelijkheid vanuit de 
gebouwstrook makkelijk naar de gang toe uit te breiden. Een schematische plattegrond en een doorsnede 
worden in figuur 6 getoond. 

' 

a) plattegrond b) dwarsdoorsnede 

figuur 6: Transitorium Universiteit Utrecht 

Dit gebouwtype is niet voor elke organisatie geschikt maar wordt veelal gebruikt door een boekhandel, een 
broodjeshuis, een studentenadministratie of een uitzendbureau. Voordelen voor de organisaties in dit gebouw zijn 
bijvoorbeeld dat ze stellages, terrasjes en folderrekken op de gang kunnen plaatsen en zo meer inpandige ruimte 
hebben en dat langslopende mensen eerder hun product in de gaten krijgen . Deze manier van flexibiliteit is 
minder goed mogelijk bij een minder brede gang en/of indien de voordeur naar buiten toe gericht is. Dit type 
gebouw zorgt tevens voor een betere functiemenging. Organisaties die in een unit van dit gebouw gevestigd 
zitten zijn niet opgesloten maar hebben een opener relatie met de algemene ruimte en bevorderen zo meer 
ontmoetingsplaatsen. 
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4.2 H0GESCH00L INHOLLAND (V00RMALIG ICHTHUS H0GESCH00L) 

De Hogeschool INHOLLAND heeft in Rotterdam op de kop van Zuid een multifunctioneel flexibel gebouw 

gerealiseerd. Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van 20.000 m2 en bestaat uit ruimten voor administratie 

en onderwijs , een hoorcollegezaal en een auditorium. Daarnaast bevat het ook een restaurant, een mediatheek, 

een studentensocieteit en een parkeergarage. De bovenste zes bouwlagen zijn vrij indeelbaar, om veranderingen 

van het gebruik op te vangen. Op elke stramienlijn zijn binnenwanden neer te zetten, zonder dat hiervoor de 

installaties aangepast hoeven te worden. Deze verdiepingen zijn tevens geschikt om te verhuren aan andere 

organisaties. In figuur 7 a, b enc worden enkele afbeeldingen van de school getoond. 

a) gevelaanzicht b) atrium c) atrium 

figuur 7: Hogeschool INHolland, Rotterdam 

De opbouw bestaat uit twee blokken van 15x76 meter met een tussenruimtf3 van 3 meter. Er is voor een stalen 

draagconstructie gekozen, omdat hier snel en flexibel mee gebouwd kan worden en dit een relatie heeft met de 

nabijgelegen haven. Flexibiliteit was belangrijk bij het ontwerp, omdat mem niet wist te voorspellen hoe het 

gebouw over tien, twintig jaar wordt gebruikt. Daarom moest het bovenste deel flexibel zijn ingericht en de 

mogelijk hebben om te warden afgestoten aan externe huurders. 

Het eerste blok bevat 9 verdiepingen , met vanaf de 

vierde verdieping een inpandig atrium dat doorloopt 

tot aan het dak . Het tweede blok is qua hoogte 

opgedeeld in twee stukken , het eerste deel bevat 9 

verdiepingen en het tweede deel bevat 4 

verdiepingen met een dakterras. 

Het stramien is zo gekozen dat het past bij de ruimten 

die de school nodig heeft en tegelijk min of meer 

overeenkomt met het standaardkantoor stramien . In 

de dwarsrichting zijn de blokken verdeeld in ongeveer 

5,4-1 ,8-7,5 meter, in langsrichting loopt op elke 1,8 

meter een stramienlijn . De stramienmaten zijn direct 

afgeleid uit de onderliggende parkeergarage, zodat 

dure overgangconstructies niet nodig zijn . Behoudens 

een rij kolommen , dit is opgelost door deze over te 

laten gaan in V-kolommen, dit is te zien in figuur 8. 

figuur 8: dwarsdoorsnede t.p. v. het atrium 
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De vloeren zijn kanaalplaten , opgelegd op pet en hoedliggers. Over de kanaalplaten is een druklaag aangelegd 

om de horizontale stabiliteit te verzekeren en sprinklerleidingen !open in de holle ruimten van de liggers. De 

onderkant van de vloer is zoveel mogelijk vlak gehouden om optimale flexibiliteit van de leidingen te garanderen. 

In figuur 9 en figuur 1 O wordt een langsdoorsnede respectievelijk een dwarsdoorsnede getoond. 

figuur 9: langsdoorsnede 

15.75 m 

figuur 10: dwarsdoorsnede t.p.v. hoogbouw 

Proiectgegevens: 
Opdrachtgever: lchthus Hogeschool Rotterdam 

Architect: Erick van Egeraat associated architects 

Adviseur constructie: ABT-Adviseurs in Bouwtechniek, Velp I Delft 

Adviseur installaties: ABT-Adviseurs in Bouwtechniek, Velp I Delft 

Adviseur Kosten: ABT-Adviseurs in Bouwtechniek, Velp I Delft 
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4.3 HEADQUARTERS NISSAN EUROPE IN AMSTERDAM10 

Het hoofdkantoor van Nissan Europen in Amsterdam heeft in 1990 een nieuw onderkomen gekregen. Dit 
onderkomen bestaat uit een gebouwencomplex van verschillende gebouwem. Constructief gezien is hierbij het 
hoofdgebouw het interessants, dit gebouw is 53 meter hoog. Het programma van eisen bevat de volgende punten 
die belangrijk zijn voor de constructie. In de eerste plaats dient de plattegrond, met afmetingen van 15x80 meter 
vrij indeelbaar te zijn. Dit houdt in dat er geen constructieve elementen mogen voorkomen. Zelfs de 
trappenhuizen en de liften, welke in de plattegrond liggen, mogen 9een onderdeel uitmaken van de 
hoofddraagconstructie, deze moeten ook verplaatsbaar zijn. De vrij gekomen ruimte, bij het verplaatsen van een 
lift, moet daarna eenvoudig kunnen worden omgebouwd tot kantoorruimte. In de tweede plaats dient de vloer te 
bestaan uit een te openen verhoogde vloer, welke geschikt moet zijn om installaties te herbergen. In de derde 
plaats moet op elke verdieping rekening worden gehouden met een archiefruimte met een oppervlak van 7,5 x 
7,2 meter. De belasting bedraagt hier maximaal 10 kN/m2

. 

Bij het bestuderen van de verschillende draagconstructies zijn diverse ontwerpstudies gemaakt. Hierbij werd gelet 
op de technische mogelijkheden in staal en beton, de flexibiliteit in relatie met de stabiliteit, economische 
aspecten en de verschillen in bouwtijd bij uitvoering in staal en beton. Uit deize studie kwam naar voren dat een 
staalconstructie bestaand uit stalen portalen het beste was. Deze bood de meeste flexibiliteit en bouwsnelheid. 

De constructie bestaat uit twee rijen van 12 kolommen die in dwarsrichting met elkaar verbonden zijn met 
raatliggers die de vloeren dragen. En in langsrichting zijn ze met elkaar verbonden doormiddel van vakwerken die 
de betonnen gevelelementen dragen. De verbindingen tussen de kolom-raatligger en kolom-vakwerkligger zijn 

momentvast, zodat een portaalconstructie ontstaat. De constructie wordt in figuur 11 getoond, aan de achterkant 
zijn de vakwerken in de gevel weggelaten om de constructie te verduidelijken. 

figuur 11: geometrie hoofdgebouw 

10 Bouwen met Staal, nr. 95, september 1990 
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De kolommen bestaan uit HD 400.400.509 profielen, met flenzen van 62,5 mm en lijven van 39,5 mm dik. De 
staalkwaliteit van de kolommen bestaat uit twee soorten en verandert met di~ hoogte. De eerst 20 meter hebben 
de HD kolommen een staalkwaliteit van FE510, de overige 33 meter een staalkwaliteit van FE360. 
De raatliggers bestaan uit HE700B profielen, met een hoogte van 1,05 meter. Op de onderflenzen liggen 
kanaalplaten van 200 mm dik waarboven op de verhoogde vloer ligt. In de holle ruimte van de vloer zijn alle 
leidingen en installaties gelegd, zodat een vrij indeelbaar vloeroppervlak ontstaat. 

De verspringende hoofdtrappen zijn uitgevoerd met een vrij uitkragend bordes. Er zijn geen ondersteunende 

kolommen of trekstangen aanwezig. De belastingen moeten doormiddel van buigende en wringende momenten 
naar de opleggingen worden afgevoerd . Om trillingsproblemen te voorkomen zijn hiervoor driedimensionale 
statistische en dynamische berekeningen gemaakt. 

Projectgegevens: 

Opdrachtgever: Nissan Europe 

Locatie: Amsterdam 

Bouwjaar: ruwbouw gereed op 1990 

Architect: ZZ&P Architecten 

Constructeur: O38N 
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4.4 GROOTHANDELSGEBOUW TE ROTTERDAM 

Het Groothandelsgebouw te Rotterdam is een van de grootste gebouwen vi:in Nederland. Het is gebouwd na de 
oorlog toen veel gebouwen na bombardementen verwoest waren en de groothandelaren opzoek waren naar 
huisvesting. Het Groothandelsgebouw kan omschreven worden als een bedrijfsverzamelgebouw waarin 
werkplaatsen, magazijnen en kantoren zijn ondergebracht. De structuur bestaat uit een rechthoekig gesloten 
bouwblok met in totaal 3 binnenpleinen , een plattegrond wordt schematisch weergegeven in figuur 12. Op de 

binnenpleinen kunnen de vrachten gelost worden en in de magazijnen worden opgeslagen. 

figuur 12: Groothandelsgebouw te Rotterdam 

Het bouwblok heeft een lengte van 220m, een diepte van 85m en een totale hoogte van 43m, opgedeeld in 11 
bouwlagen, inclusief kelder. Het totale bruto vloeroppervlak bedraagt maar liefst 128.000 m2

. De 
verdiepinghoogte bedraagt bruto 3,475m en netto 2,825m. De monoliete betonconstructie bestaat uit kolommen, 
balken en vloeren, en is gedimensioneerd op een vloerbelasting van 4,0 kN/m2

. De kolomafstanden bedragen 
6, 72 hoh, wat de indelingsvrijheid zeer ten goede komt. De stabiliteit wordt verzorgd door de lift- en de 
ventilatieschachten. 

Doordat het Groothandelsgebouw op een toplocatie is gevestigd (nabij het station), er 5 publieksingangen zijn, er 
een lage huurprijs geldt en de gebouwopzet zeer ruim is kan het !~Oed concurreren met de nieuwe 
kantoorgebouwen. Doordat het een monument is wordt onderhoud gestimuleerd. Daarnaast biedt de ruim 
opgezette sterke structuur plaats een zeer veel verschillende doelgroepen. 
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4.5 AFSTUDEERPROJECT PETER VAN HULST11 

Peter van Hulst is afgestudeerd bij de capaciteitsgroep BTO en heeft als afstudeeronderwerp een flexibele 

draagstructuur met demontabele invulling ontworpen. De ontwerpen zijn gemaakt aan de hand van ruimtelijke 
analyses van kantoor- en woongebouwen en door de bestudering van voorbeeldgebouwen. Als motivatie voor 
zijn onderwerp noemt hij de snelle functionele veroudering van gebouwen. De reden om zijn gebouw 

functieflexibel te ontwerpen komt voort uit de veronderstelling dat een gebouw, hoe flexibel en aanpasbaar het 

ook is, toch leeg komt te staan als er geen behoefte meer aan is. 
Het ontwerp van Peter van Hulst bestaat in principe uit 3 onderdelen: de structuur, de substructuur en de 

invulling. De structuur bestaat uit een betonnen geraamte met een verdiepingshoogte van 10,2 meter, waar dan 
een of twee vloeren tussen gehangen kunnen warden, de substructuur. Een en ander wordt verduidelijkt in ftguur 
13 a en b 

drag en de 
sch ijven 

s t ab. 

a) isometrie 

sub
structuur 

structuur""" 

figuur 13: afstudeerproject Peter van Hulst 

15,3+ 

5,1+ 

peil= O 

b) dwarsdoorsnede 

In ftguur 13a wordt alleen de structuur getoond, deze (mega)structuur verzorgt de stabiliteit van het gebouw. Aan 

de balken kan vervolgens de substructuur gehangen warden, die kan bestaan uit een of twee tussenvloeren , 

zoals getoond wordt in ftguur 13b. 
Bij verbouwingen, het plaatsen of weghalen van de substructuur, kan de gevel intact gelaten warden. Zodoende 

kunnen makkelijk verschillende ruimtes gecreeerd warden die een andere verdiepingshoogte vereisen of wensen. 
De overige bouwkundige componenten, zoals de installaties, zijn niet ge"integreerd met de structuur, zodat ze 

makkelijk gerepareerd of vervangen kunnen warden. 

11 Hulst, P. van, Flexibele draagstructuur met demontabele invu/fing, afstudeerverslag TU/e BTO, 2002 
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4.6 CONCLUSIES PRAKTIJKVOORBEELDEN 

Uit de praktijkvoorbeelden kan geconcludeerd worden dat er diverse aspecten zijn waarmee een gebouw een 
flexibele indeling kan krijgen. Door bijvoorbeeld een open structuur te hebben met de aangrenzende ruimte, door 
verdiepingen vrij indeelbaar te maken, door verhoogde vloeren toe te passen of door variabele verdiepinghoogten 
te creeren. 
Samengevat kan gezegd worden dat de flexibiliteit ondermeer afhankelijk is van het aantal en de plaats van de 
permanente delen. lnwendige permanente delen moeten zoveel mogelijk worden vermeden of op de juiste plaats 
staan. 
Weinig permanente delen gebruiken betekent ook dat er een open structuur ontstaat wat betreft de 
samenwerking. Dit kan weer leiden tot functiemenging, een van de doelstellingen van de onderzochte 
universiteiten. 
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FASE 2, CONCEPT 

5 BANDBREEDTE GEBOUWSTRUCTUUR 

Bij het bepalen van de ontwerpuitgangspunten van het schetsontwerp moeten eerst die functies geselecteerd 
worden die de gebouwstructuur ook daadwerkelijk gaat huisvesten. Hiermee wordt de functionele bandbreedte 

van de gebouwstructuur vastgelegd. Deze bandbreedte moet een goede balans vormen tussen de extra 

investering die nodig is om een gebouwstructuur multifunctioneel te maken en tussen de opbrengsten die een 
multifunctionele gebouwstructuur oplevert. 

Gezien de multifunctionele gebouwstructuur op de eerste plaats een universiteitsgebouw is, moet het de primaire 

processen van een universitaire organisatie kunnen huisvesten. Deze primaire processen bestaan uit onderwijs 

en onderzoek en vinden voornamelijk plaats in collegezalen, collegelokale11, studieruimten, laboratoria en een 
werkplaats. 

Om de primaire processen te ondersteunen zijn er ook ruimten nodig voor het docerend personeel, 

administraties, magazijnen en diensten. Met diensten worden de secties bedoeld die het primaire proces besturen 
zoals het college van bestuur, financien, het facilitair bedrijf, personeel en organisatie en de afdeling vastgoed. 

Daarnaast zijn er ook ruimten nodig voor ontspanning, ontmoeting, tentoonstelling en verkeer zoals bijvoorbeeld 
de kantine, de koffiecorners, de tentoonstellingsruimten en de gangen, trappen en liften. 

Om de samenwerking met het bedrijfsleven te stimuleren vinden universiteiten het van belang dat die bedrijven 
zich dicht bij de universiteit kunnen vestigen, dan wel op het terrein van de universiteiten. Gezien deze 

ontwikkeling kan gesteld worden dat de gebouwstructuur ook ontworpen moet worden om bedrijven te 
huisvesten. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat deze bedrijven een kantoorhoudende organisatie hebben, waarvan 
de kantooropstellingen te vergelijken zijn met die van het docerend personeel en van de diensten. 

De gebouwstructuur moet worden ontworpen volgens de ontwerpuitgangspunten van alle bovenstaande functies. 
Zo ontstaat een gebouwstructuur die alle functies binnen een universitaire organisatie kan huisvesten en de 
bedrijven waarmee ze samenwerken . 
Om de economische waarde van de gebouwstructuur optimaal te maken dient het gebouw goed in de markt te 

liggen. Het moet voor veel bedrijven een aantrekkelijk gebouw zijn, zodat bij leegstand (geheel of gedeeltelijk) 
vloeroppervlak verhuurd kan worden. Dit kan worden bereikt indien de gebouwstructuur in haar geheel geschikt is 

om een of meerdere kantoorhoudende organisaties te huisvesten. De verschillende functies die de 
gebouwstructuur moet kunnen huisvesten worden schematisch weergegeven in figuur 14 waarbij de gebouwvorm 
puur illustratief is. 

onderw ljs 

onderwijs 
onderzoek 

onderzoek 

u-diensten 
onderw ijs 
onderzoek 

u-diensten 

externe doelgroep 
onderzoek 

figuur 14: diverse functies individueel en gecombineerd 

externe doelgroep 

u-diensten 
ondePNijs 
onde[rnek 
externe doelgroep 
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Als hulpmiddel bij het antwerpen van de gebauwstructuur wardt een pragramma van eisen gebruikt dat alle 
anderdelen van een universitaire arganisatie bevat, namelijk de faculteit Bauwkunde van de Technische 
Universiteit van Eindhaven. Deze faculteit bestaat uit diverse capaciteitsgraepen en heeft ruimten nadig als 
studieruimten, collegezalen, collegelakalen, zitruimten, labarataria en een weirkplaats. 
Het pragramma van eisen is apgesteld in 2001 en het benadigde vlaeroppervlak dat per anderdeel nadig is wardt 
in Bijlage 1, PvE Bouwkunde, TU/e weergegeven. De verdere bauwkundigE! eisen die de verschillende ruimten 
stellen warden niet exact avergenamen, deze maeten za algemeen magelijk zijn zadat verschillende varianten 
kunnen warden toegepast. 
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6 DtMENSIONERING RUIMTEN 

De ruimten waar de verschillende functies hun activiteit uitoefenen, de verblijfsruimten, zijn allemaal anders wat 
betreft eisen aan geometrie, constructie en bouwfysica. Het doel is dus eein ruimte te creeren waarbinnen alle 
functies goed kunnen functioneren. Dit maakt het mogelijk dat de functies elkaars ruimte kunnen gebruiken 
zonder dat grote verbouwingen noodzakelijk zijn. Meervoudig ruimtegebruik: moet in alle gevallen zonder grote 
verbouwingen goed mogelijk zijn. 

De verschillende functies, gerangschikt naar activiteit en ruimtegebruik zijn: 

• Onderwijs: deze heeft ruimten nodig als collegezalen en collegelokalen, studieruimten en een bibliotheek 

• Onderzoek: deze heeft ruimten nodig als laboratoria, een werkplaats en ~:antoren 

• Universitaire diensten: deze heeft ruimten nodig als kantoren. Verschilh3nde kantoorindelingen zijn hier wel 
gewenst, omdat elke kantoorhoudende organisatie anders functioneert. 

De ruimten van de verschillende functies worden in de volgende paragrafen behandeld. Hierbij wordt gekeken 
welke geometrische afmetingen ze moeten hebben en of ze ook andere functies kunnen huisvesten. 

6.1 ONDERWIJS 

De functie onderwijs heeft verschillende onderwijsruimten nodi9. Collegezalen, collegelokalen, 
studielandschappen, bibliotheek, overlegruimten en presentatie en tentoonstHllingsruimten. Deze ruimten worden 
in de volgende paragrafen allemaal afzonderlijk behandeld. 

6.1.1 COLLEGEZALEN 

Om te bekijken waaraan een collegezaal allemaal moet voldoen zijn er meerdere praktijkonderzoeken gedaan12
. 

Gebleken is dat de onderzochte collegezalen een capaciteit hebben van 80-200 studenten, veel deuren aan de 
achterzijde zitten zodat laatkomende studenten makkelijker binnen zullen komen, de tafels vrij ondiep zijn (300-
400mm) en de h.o.h. afstanden van de stoelen verschillen (600-1200mm). Afhankelijk van de aanwezige 
verdiepinghoogte lopen alle onderzochte collegezalen trapsgewijs op, zodat vanuit iedere stoel het college goed 
gevolgd kan worden. 
Verder valt op dat het klimaat het liefst geheel kunstmatig moet zijn. Lich1tinval moet zoveel mogelijk worden 
voorkomen in verband met het werken met projectoren, natuurlijke ventilatie niet voldoet voor 80-200 mensen in 
een ruimte en dater rekening mee moet worden gehouden dat deze mensen veel warmte produceren. 

Geometrie 
De geometrie van de collegezalen wordt bepaald door de capaciteit die ze moeten hebben en door de luxe die de 
student krijgt. Hoe groter de h.o.h afstand van de stoelen, hoe dieper de t,:ifels en hoe meer gangpaden, hoe 
minder studenten er per m2 zijn te plaatsen. De benodigde hoogte wordt b13paald door de vereiste hoogte van 
2,8m volgens het Bouwbesluit en het aantal traptreden waarmee de collegeza1al oploopt. 

Flexibiliteit 

Gezien de veranderingen binnen het onderwijs (van didactisch naar projectrnatig onderwijs) moet de collegezaal 
tevens geschikt zijn voor andere functies. Hierbij wordt gedacht aan studielandschappen en kantoren. Het 
vloeroppervlak kan dan tevens nog vergroot warden omdat, indien de collegezaal de juiste hoogte heeft, er 
tussenvloeren geplaatst kunnen worden. De plafondhoogten van deze tussenvloeren moeten minimaal 2,4m zijn 
om kantoren te plaatsen en minimaal 2,8m zijn om onderwijsruimten te plaatsen. Met een geschatte vloerdikte 
van 300mm (inclusief installaties) moet de collegezaal dan een verdiepin!~shoogte hebben van ± 5,4m. Het 

12 Saxion Hogeschool Enschede, Universiteit Twente, Technische Universiteit van Eindhoven 
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bepalen van de precieze verdiepinghoogte voor deze ruimte wordt in een later stadium van dit project gedaan, 
omdat deze afhankelijk is van de plenum- en constructieruimten. 

Ontwerp 

Uit het bovenstaande is een collegezaal geschetst die in figuur 15 wordt getoond. Deze schets kan nag niet 
gezien warden als definitief, omdat de geometrie van de collegezaal grotendE!els bepaald wordt door de plaatsing 
van de kolommen en de plafondhoogte. 

16200 

figuur 15: collegezaal: plattegrond en doorsnede 
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Deze collegezaal is in de breedte gebaseerd op een h.o.h afstand van de stoelen van 700mm en een netto 
gangbreedte van 1800mm. In de lengterichting is voor de h.o.h. afstand van de stoelen 900mm aangenomen met 
een tafeldiepte van 350mm. Ervan uitgaande dat vanaf de tweede rij een trap begint met optreden van 210mm, 
en de minimale plafondhoogte 2,8m moet zijn, wordt dan de netto verdiepinghoogte 5530mm en de lengte 
16200mm. 

De collegezaal in figuur 15 biedt plaats aan 168 studenten en heeft een bruto vloeroppervlak van 197 m2
. Dit 

betekent dat bij een volledige bezetting iedere persoon, inclusief docent, een gemiddeld vloeroppervlak van 1, 16 
m2 tot haar beschikking heeft. Dit betekent volgens Bij/age 2, Bezettingsgraden dat de ruimte een 
bezettingsgraad heeft van B 1. 

Dit zijn ruime maten en kunnen in het schetsontwerp nag aangepast warden. 
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6.1.2 COLLEGELOKALEN 

De geometrie van collegelokalen is ook bepaald aan de hand van praktijkonderzoek 13 
. Gebleken is dat ook hier 

het daglicht hinderlijk kan zijn, de bezettingsgraad hoog is (B2, zie Bijlage 2, Bezettingsgraden} en de meeste 
lokalen een capaciteit hebben van 30-60 studenten. Collegelokalen zijn minder voorzien van technische 
hulpmiddelen, zodat de afstand tot de docent niet te groot mag zijn i.v.m. verstaanbaarheid en leesbaarheid 

Geometrie 

De geometrie van de collegelokalen wordt bepaald door de capaciteit die ze moeten hebben, door de tafels die 
worden gebruikt en door de ruimte die nodig is voor verkeer. De afstand tot de docent mag niet te groot zijn, 
zodat het collegelokaal niet te diep of te breed mag zijn. De plafondhoogte wordt bepaald door het Bouwbesluit, 
deze moet voor onderwijsruimten minimaal 2,8m zijn . 

Flexibiliteit 

Gezien de veranderingen binnen het onderwijs moet het mogelijk zijn om een collegelokaal (of meerdere) om te 
bouwen tot een functioneel studielandschap en een functioneel kantoorlandschap. Dit kan goed, omdat de 
bezettingsgraad dan omlaag gaat en kantoren vaak een plafondhoogte hebben van 2,6-2, 7m (2,4m is vereist). 
lndien een collegelokaal niet meer nodig is kan het dus probleemloos func:tioneren als studielandschap of als 
kantoorlandschap. 

Ontwerp 

Uit het bovenstaande is in figuur 16 een collegelokaal geschetst voor 40 studEmten. Er zijn luxe tafels gebruikt van 
800x1600mm waar twee studenten aanzitten en goed aan kunnen werken. I-let bruto vloeroppervlak bedraagt 87 
m2 en hiermee wordt de bezettingsgraad B2 (2, 12 m2 p.p.} 

10800 

figuur 16: plattegrond col/egelokaa/ 
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13 Saxionhogeschool Enschede, Universiteit Twente, Technische Universiteit van Eindhoven 
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6.1.3 STUDIELANDSCHAPPEN 

De studielandschappen zijn de plekken waar de studenten aan hun (groeps)projecten kunnen werken. Een 
studielandschap bestaat uit werkplekken waar gewerkt kan worden op de computer, waar overleg tussen de 
studenten plaats kan vinden en waar een ruimte is voor kopieren en printen . Een studielandschap is een ruimte 
die geen eisen stelt aan de geometrie, het is een ruimte waar kolommen of wanden geen storende elementen 
zijn, omdat een studielandschap bestaat uit 1 tot 8 persoons werkplekken die het liefst zijn afgeschermd van de 
buitenwereld. De verschillende werkplekken kunnen hier afgeschermd worden door 1,5 m hoge verplaatsbare 
wanden of door kasten of kunnen gewoon open worden gelaten. Daglicht is gewenst, omdat het prettiger is voor 
studenten, maar niet verplicht. De plafondhoogte moet volgens het Bouwbesluit 2,8 meter worden, dit is voor 
kleine studielandschappen voldoende. Voor studielandschappen met grote horizontale maten en die een open 
ruimte vormen kan een plafondhoogte van 2,8 meter laag zijn. De verhouding tussen de lengte en de hoogte 
klopt dan niet en mensen zullen de ruimte aangenamer vinden wanneer de plafondhoogte hoger is. Dit kan 

eventueel bereikt worden door een ander type installatiesysteem toe te passen waardoor geen plenumruimte 
nodig is. 
lndien er geen behoefte meer is aan een studielandschap, kan het prima functioneren als kantoorlandschap. De 
ventilatiecapaciteit en de plafondhoogte zijn dan iets overgedimensioneerd. Van een studielandschap 
collegelokalen maken betekent aanpassing van de bezettingsgraad (verhoging) en dus aanpassing (vergroting) 
van de ventilatiecapaciteit. 

6.1.4 B IBLI0THEEK 

Wat voor een studielandschap geldt, geldt ook voor een bibliotheek, alleen de vloer zal gedimensioneerd moeten 
worden op een hogere variabele vloerbelasting door de zware boekenkasten. Deze hogere variabele 
vloerbelasting kan worden gereduceerd door de boekenkasten te combineren met studiewerkplekken, zodat de 
gemiddelde vloerbelasting lager uitvalt. 

6.1.5 OVERLEG, PRESENTATIE EN TENT00NSTELLINGSRUIMTEN 

Met overlegruimten wordt bedoeld instructie van docent aan student(en), met een presentatieruimte wordt een 
ruimte bedoeld waar een presentatie kan worden gegeven aan een klein publiek. Presentaties voor een groot 
publiek worden in collegezalen of collegelokalen gegeven. En in tentoeinstellingsruimten kunnen projecten 

tentoongesteld worden. 
Deze ruimten kunnen in dezelfde ruimte als voor een studielandschap gevestigd worden. 

6.2 ONDERZ0EK 

Met de functie onderzoek worden de laboratoria en de werkplaats bedoeld. Deze functie wordt in de volgende 
paragrafen beschreven. 

6.2.1 LAB0RAT0RIUM 

De eisen die aan de ruimte voor een laboratorium gesteld worden zijn aanzienlijk. Er moeten grote stellingen 
gebouwd kunnen worden, de vloer moet grote lasten kunnen dragen en er moeten grote objecten van buiten at 
het gebouw in kunnen worden getransporteerd. Daarnaast moet het binnenklimaat voor 100% kunstmatig zijn, 
invloeden van buitenaf zoals UV-straling en vocht mogen geen invloed hebben op de experimenten. Dit vereist 
een ruimte met weinig permanente gebouwdelen, dus grote vloeroverspanningen en verdiepinghoogten, een 
sterke vloer die grote fasten kan dragen en toegang vanaf het maaiveld door middel van grote deuren. Doordat 
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binnen de ruimte het klimaat voor 100% regelbaar moet zijn, zijn grote klimaatinstallaties nodig en moet daglicht 
volledig geweerd kunnen worden. 

Veranderingen in het laboratorium zijn de laatste jaren vooral veroorzaakt door de invoering en ontwikkeling van 

de computer. Met computers(programma's) is het namelijk steeds beter mogelijk geworden om resultaten te 
berekenen die eerder alleen konden warden bepaald in het laboratorium. Gevolg was dat delen van laboratoria 

niet meer nodig waren en er vloeroppervlak vrij kwam. Verwacht wordt dat cleze ontwikkeling zich nog wel even 
doorzet gezien de ontwikkeling van computers steeds sneller gaat en ze beter betaalbaar warden. 

Verwacht wordt verder dat er door een intensievere samenwerking met het bedrijfsleven grotere laboratoria 
opgezet warden , in hun eigen specifieke behuizing. De ruimte die nu als laboratorium voldoet moet dus in de 
toekomst geschikt zijn voor de andere functies: onderwijs, universitaire dienst,en of het bedrijfsleven. 

6.2.2 WERKPLAATS 

Wat voor de ruimte voor het laboratorium geldt, geldt ook voor de werkplaats. Grote zware machines moeten van 
buitenaf het gebouw in kunnen warden getransporteerd en er moeten grote stellingen gebouwd kunnen warden. 
Het klimaat in de ruimte hoeft niet voor 100% kunstmatig te zijn, maar er zal wel een grate afzuiging vereist zijn. 

Daarnaast zullen de machines veel geluid produceren en zullen ze gaan trill,en, dit mag niet storend zijn voor de 

andere ruimten. 
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6.3 UNIVERSITAIRE-DIENSTEN EN HET BEDRIJFSLEVEN 

De functies universitaire diensten en het bedrijfsleven worden in een hoofdstuk behandeld omdat ze veel gemeen 

hebben. Ze hebben allebei een kantoorhoudende organisatie en vinden het belangrijk dat diverse 
kantoorindelingen mogelijk moeten zijn. 

Geometrie 

Er zijn diverse studies naar kantoorindelingen gedaan om het ideale raster te vinden waarop verschillende 
kantooropstellingen gemaakt konden worden. Veelal kwamen deze studies uit op een raster van 1,8x1 ,8m, soms 

werd dit zelfs 0,9x0,9m. Op dit raster kunnen diverse werkplekken gemaakt worden die voldoen aan het 
Bouwbesluit en de wensen van de werknemers. 
In Bijlage 3, Kantooropstellingen zijn diverse kantoorindelingen geschetst die tegenwoordig gebruikt worden . Ze 

kunnen geometrisch allemaal gepositioneerd worden op een raster van 1,8x1 ,8m. 

De plafondhoogte van kantoren moet minimaal 2,4m zijn volgens het Bouwbesluit, maar in de praktijk wordt vaak 
een plafondhoogte aangehouden van 2,6 - 2,7m. Dit heeft te maken met het daglicht, de ventilatie en de 

belevingswaarde van de ruimte. 

Gezien de werkplek in veel gevallen een permanente werkplek 14 is, worden hier hoge wensen en eisen aan 

gesteld. Een wens die van invloed is op de geometrie van de gebouwstructuur is de wens om te genieten van 
daglicht en eventueel ook van uitzicht. Volgens het Bouwbesluit moet elke permanente werkplek voldoende zijn 

voorzien van daglicht en daarnaast wordt daglicht en eventueel uitzicht door werknemers als zeer prettig ervaren . 

In de volgende stukjes worden de teksten m.b.t. daglicht in het kort weergegeven volgens het Bouwbesluit en het 

Arbobesluit. Uitzicht is volgens het Arbobesluit art.6.4 niet meer vereist, maar wordt door gebruikers wel als zeer 

aangenaam ervaren . 

Bouwbesluit: artikel 3.133 en 3.134 Arbobesluit: artikel 6.4 
De minimale daglichtoppervlakte volgens het bouwbesluit In een besloten ruimte waar iemand overdag meer dan 2 uur 
bedraagt, als percentage van de vloeroppervlakte (tussen arbeid verricht zijn doorzichtige lichtopeningen aanwezig met 
haakjes de minimale daglichtoppervlakte): kantoorfunctie een gezamenlijk opperv/ak van minimaal 1120 van het 
2,5% (0,5 m2

) en onderwijsfunctie: 5% (0,5 m2
) . vloeroppervlak. De lichtopeningen mogen zich bevinden in de 

inwendige scheidingsconstructie, voor zover die scheidings
constructie niet de scheiding vormt met een andere besloten 
ruimte. Uitzicht naar buiten is dus geen eis meer. 

De behoefte aan daglicht weegt daarnaast zwaarder indien er sprake is van plaatsgebonden arbeid die in geringe 

mate contacten met zich meebrengt, zoals de normale kantooropstellingen. Maar bij een werkplek die echter veel 

contacten met mensen met zich meebrengt, wordt daglicht minder belangrijk gevonden. 

Gezien daglicht van grote invloed is op het creeren van werkplekken wordt bekeken op welke wijze daglicht kan 

worden binnengehaald. 

In verticale zin betekent dit dat je zoveel mogelijk transparante gevel moet hebben waarbij de hoogte van het 

kozijn een belangrijke rol speelt. Daglicht treedt namelijk 1,5 a 2 maal de hoo~Ite van het kozijn het vertrek binnen, 
dit wordt de daglichtzone15 genoemd en deze wordt ge"illustreerd in figuur 17. Binnen deze daglichtzone is het 

aangenaam werken en bij het ontwerp moet dus rekening worden gehouden dat de kozijnhoogte, plafondhoogte 
en verdiepinghoogte niet te laag worden. 

14 Een permanente werkplek is een plek waar iemand overdag langer dan 2 uur werkt. 
15 Stichting Bouwresearch, Daglicht in het ontwerp van utiliteitsgebouwen, 2003 

FASE 2, CONCEPT - 39. 



TU/E, B0UWKUNDE, CO 

-t 
! 

daglichtzone: 2x kozijnhoogte 

figuur 17: daglichtzone 
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lndien de kozijnhoogte is vast gelegd kan de ideale gebouwbreedte bepaald worden. Bij een gebouw met alleen 

maar permanente werkplekken wordt de ideale gebouwbreedte dan 2*hp + gang + 2*hp. Bij een gebouw met ook 

niet-permanente werkplekken, flexwerkplekken, kan de gebouwbreedte worden vergroot als wordt gesteld dat 

deze flexwerkplekken niet in de daglichtzone hoeven te liggen. Deze niet-permanente werkplekken kunnen 

vergaderruimten zijn of werkplekken voor flexwerkers. Deze flexwerkers nemen in aantal toe door de 

technologische en maatschappelijk ontwikkelingen. Werknemers zijn namelijk niet meer fysiek gebonden aan een 

werkplek en er wordt geaccepteerd dat werknemers elders werken. 

In horizontale zin kan veel daglicht het gebouw binnengehaald worden door de gebouwomtrek ten opzichte van 

het B.V.O. groot te maken. Dit kan worden bereikt door een gebouwvorm toe te passen met veel vleugels, 

bijvoorbeeld een kamstructuur. Daarnaast heeft een gebouw met veel vleugels veel hoeken, en dus veel ruimten 

die voorzien warden van tweezijdig daglicht. 

6.4 VERKEERSRUIMTEN 

De verkeersruimten zijn ervoor om de verschillende verblijfsruimten met elkaar te verbinden. Om de gewenste 

samenwerking te stimuleren dienen deze verbindingen snel en efficient te zijn. Dit kan worden bereikt door alle 

verblijfsruimten rond een centraal punt te situeren, door de gebouwstructuur dus zo compact mogelijk te maken 

zodat de verbindingen zo kort mogelijk worden. 

Daarnaast is het economisch ook voordelig dat er zo weinig mogelijk verkeersruimten worden gebouwd. Gangen, 

trappen en liften zijn ruimten en installaties die veel geld kosten en niks opleveren. Een manier waarmee de 

verkeersruimten wat waardevoller kunnen worden gemaakt is door ze ook een functie te geven van bijvoorbeeld 

tentoonstellingsruimten, van plek waar de gemeenschappelijk voorzieningen staan of als ontmoetingsplek. 

Geometrie 

Volgens het Bouwbesluit artikel 4.12 moet een horizontale verkeersruimte de minimale netto maten hebben van 

0,85m breed en 2, 1 m hoog. Dit is voor een verkeersgebied waar hoofdzakelijk eenrichtingsverkeer aanwezig is. 

Voor een verkeersgebied waar veel verkeer in twee richtingen voorkomt wordt in de praktijk vaak een bruto 

breedte aangehouden van 1,8m. Deze maat is afgeleid uit twee keer de vereiste breedte voor verkeer in een 

richting plus twee keer een halve wanddikte. 

Voor de plafondhoogte wordt vaak een minimale maat aangehouden van 2,4m, dit geeft een hogere 

belevingswaarde dan de vereiste plafondhoogte van 2, 1 m en de ruimte kan dan beter warden verlicht. 

Verticale verkeersruimten kunnen bestaan uit trappen en liften. De afmetingen van de trappen dienen te bestaan 

uit de waarden van het Bouwbesluit tabel 2.28b, kolom B, deze tabel is in Bijlage 4, Trapafmetingen bijgevoegd. 

De liften moeten minimale afmetingen hebben om rolstoelgebruikers te kunnien vervoeren . De inwendige maten 

om te voldoen aan integrale toegankelijkheid zijn bij liften: minimaal 1100mm breed minimaal 1400mm diep. Een 
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lift die deze maten heeft en een hefvermogen heeft van 1000kg kan teven dienst doen als goederenlift. Een pallet 
heeft namelijk afmetingen van 1000x1200mm en in een onderwijssituatie kan gesteld worden dat het transport 
van goederen beneden de 1000kg blijft16

. 

De vervoerscapaciteit van de lift is afhankelijk van de snelheid en de versnelling van de lift, de grootte van de lift 
inclusief de deurbreedte en de open- en sluitsnelheid van de deuren en de wachttijd van de lift op elke etage. 
De liftcapaciteit wordt uiteindelijk bepaald door de tijd die nodig is om het 91~hele gebouw binnen een bepaalde 
tijd te vullen. Het bepalen van de liftcapaciteit wordt in een later stadium van dit project gedaan volgens 
vuistregels 17

. 

De trappen en liften worden vaak samengevoegd tot een stijgkern. Gebruikstechnisch gezien moeten deze 
ruimten tegenover elkaar komen, zodoende heb je namelijk de minste ruimtei nodig. De stijgkern(en) wordt vaak 
zo in de plattegrond gesitueerd dat de loopstanden het kortst blijven . Een vuistregel voor utiliteitsgebouwen die 
bestaan uit meer dan 6 verdiepingen en uit meerdere stijgkernen is dat de onderlinge afstand van deze 
stijgkernen niet groter mag zijn dan 60 meter17

. Dit heeft te maken met de eis volgens het Bouwbesluit dat in 
verband met brand de maximale loopafstand van een rookcompartiment tot een trappenhuis niet meer mag 
bedragen dan 30 meter. 

6.5 TOILETTEN 

Het aantal toiletten wordt bepaald door de hoeveelheid mensen die erop zijn aangewezen, oftewel door de 
bezettingsgraad. Hoe hoger de bezettingsgraad hoe meer toiletten vereist zijn . Daarnaast moet er ook een 
integraal toegankelijk toilet aanwezig zijn voor de minder validen en de invaliden, het aantal hiervan bestaat uit 
een percentage van de normale toiletten. 

Voor de gebruikers van een gebouw is het ideaal dat toi letten verdeeld zijn over de gehele verdieping, zodat de 
loopafstanden het kortst zijn. Bouwtechnisch gezien moeten de toiletten zove1el mogelijk gecentreerd worden rond 
een schacht, zodat de afvoerleidingen makkelijk weggewerkt kunnen worden en er geen sparingen in de vloer 
komen. 

De minimale afmetingen van toiletten en het aantal worden in tabel 1 weerge~Ieven. 

afmetingen lengte breedte 

normaal 1,2 

integraal toegankelijk 2,2 

aantal 

bezettingsgraad B1 1 per 60 m2 

bezettingsgraad 82 1 per60 m2 

bezettingsgraad B3 1 per 150 m2 

tabel 1: toiletten 

16 Technische Universiteit van Eindhoven, Nieuwbouwkunde, Eindhoven 2001 
17 Jellema 6C, Litten en Roltrappen, juli 1996 
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6.6 BRAND 

Bij het ontwerpen van gebouwen is het van groot belang dat er voldoende rekening word! gehouden met de 
brandveiligheid. Het Bouwbesluit stelt diverse brandveiligheidsmaatregelen die bestaan uit het inrichten van 
vluchtwegen en door het gebouw op te delen in verschillende brand- en rookcompartimenten. 

Vluchtwegen kunnen onderverdeeld worden in rookvrije vluchtwegen en in rookvrije en brandvrije vluchtwegen en 
er moeten altijd 2 mogelijkheden zijn om het gebouw veilig te verlaten. Daarnaast moet de hoofddraagconstructie 
een aantal minuten bestand zijn tegen de vuurbelasting voordat deze mag bezwijken. In tabel 2 worden de 
verschillende onderdelen met betrekking tot brandveiligheid samengevat, hierbij wordt onderscheid gemaakt in 
het aantal verdiepingen dat het gebouw heeft. 

Onderwijsgebouw en kantoorgebouw 

>0<5 >5<13 >13<:5o (aantal verdiepingen) 

Brandwerendheid hoofddraagconstructie 30 90 90 (aantal minuten) 

Brandwerendheid hoofddraagconstructie 
30 30 30 (aantal minuten) 

rookvrije vluchtroute 

Brandwerendheid wanden en vloeren van 
60 60 60 

brandcompartiment 
(aantal minuten) 

Brandwerendheid vluchttrappenhuizen 30 60 60 (aantal minuten) 

Maximaal oppervlakte 
1000 1000 1000 (aantal m2

) 
brandcompartiment 

tabel 2: brand 

Een brandcompartiment hoeft hierbij niet een verdieping te bevatten, maar mag uitgestrekt zijn over meerdere 
verdiepingen. Bij toepassing van een sprinklersysteem mag de oppervlakte worden vergroot. 
Bij het creeren van sparingen in vloeren die een scheiding vormen tussen verschillende brandcompartimenten 
moet men erop bedacht zijn dat hierbij brandoverslag kan plaatsvinden. Hiervoor dienen dus voorzieningen 
getroffen te worden als bijvoorbeeld schotten. 

De meeste flexibiliteit wordt gecreeerd indien de wanden van de rook- en brandcompartimenten geen deel 
uitmaken van de gebouwstructuur. 
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6. 7 CONCLUSIE 

In horizontale zin gezien bieden ruimten met grote vloeroppervlakken zonder permanente gebouwdelen de beste 
mogelijkheden om collegezalen, collegelokalen, laboratoria en een werkplaats te huisvesten. Dit betekent 
bouwkundig gezien dat een brede gebouwstrook met grote vloeroverspanningen het beste voldoet. 
Op de plaatsen waar permanente werkplekken gevestigd zijn is veel daglicht (en uitzicht) gewenst en worden 
permanente gebouwdelen als hinderlijk ervaren. Dit betekent dat een kleine gebouwbreedte moet worden 
toegepast en een gebouwvorm moet worden gebruikt die bestaat uit veel vleugels. 

Op verticaal gebied gezien zijn er twee soorten ruimten te onderscheiden, namelijk een met een "normale" 
plafondhoogte en een met een grote plafondhoogte. De meeste flexibiliteit wordt hier verkregen door de ruimten 
die een grote plafondhoogte vereisen precies zo hoog te maken dat er twee ruimten met een "normale" 
plafondhoogte in gerealiseerd kunnen worden. 

Geconcludeerd kan worden dat een gebouwstructuur vereist is die bestaat uit een grote en een kleine 
gebouwbreedte, waar weinig permanente gebouwdelen in voorkomen. Vercler dient de grote verdiepinghoogte 
een veelvoud te zijn van de kleine verdiepinghoogte, zodat verticale flexibiliteit ontstaat. De verkeerswegen 
dienen uit een zo klein mogelijk percentage van het totale bruto vloeroppervlak te bestaan en moeten daarnaast 
ook andere functies kunnen vervullen . 
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7 0RGANISATIESTRUCTUUR 

De verschillende ruimten moeten vervolgens zo gegroepeerd worden dat ze in totaliteit optimaal functioneren. De 
manier van groeperen moet de gewenste samenwerking tussen de verschillende functies mogelijk maken en 
stimuleren. Dit kan verwezenlijkt worden door korte verbindingswegen tussen de verschillende onderdelen te 
creeren, zodat een fysieke afstand geen barriere vormt. Contacten zoeken, onderhouden en samenwerken gaat 
dan makkelijker. Daarnaast moeten toevallige ontmoetingsplekken en gezamenlijke voorzieningen ook gaan 
leiden tot eenwording van de verschillende functies. Het bereiken van deze toevallige ontmoetingsplekken en 
gezamenlijke voorzieningen moet eventueel gestuurd gaan, waarbij wel opgepast moet worden dat het comfort 
niet aangetast wordt. Verkeerswegen mogen dus niet te Jang worden, gebruikers accepteren geen omwegen. 

Een mogelijkheid om dit te creeren kan door de verschillende onderdelen rondom een gezamenlijke voorziening 
te plaatsen. Deze voorziening moet aantrekkelijk dan wel noodzakelijk zijn voor het functioneren van alle 
gebruikers zodat dit het bruisende hart van het gebouw vormt waar alle gebruikers samenkomen. Om de 
integratie verder te stimuleren moeten hier ook tentoonstellingsruimten Immen waar de resultaten van de 
verschillende onderdelen getoond kunnen worden . Schematisch wordt deze structuur weergegeven in figuur 18. 
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figuur 18: groepering ruimten 

0 onderdeel 

0 9emeenschappelijke 
\ voorz1ening 

Em tree 

verbindingsweg 

Volgens de "gebouwstructuur" in figuur 18 moeten gebruikers van de verschillende onderdelen automatisch langs 
de gemeenschappelijke voorziening indien ze naar hun bestemming willen en ook als ze naar een andere 
bestemming willen. Hierdoor wordt bereikt dat de gemeenschappelijke voorziening veel wordt bezocht, dat 
gebruikers dus veel met mensen van andere onderdelen in contact komen en zien waar zij mee bezig zijn. 

Een gebouwvorm om dit mogelijk te maken kan precies zo zijn als in figuur 18 wordt getoond. Maar door de figuur 
driedimensionaal te maken wordt de structuur compacter en kunnen de afstanden worden verkort. 
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7 .1 GEBOUWVORMEN 

De gewenste organisatievorm, figuur 18 driedimensionaal, moet in het ideale geval samenvallen met de 
efficientste bouwkundige structuur. Om te bekijken wat de efficientste bouwkundige structuur is in relatie tot 
kosten worden de bouwkosten en exploitatiekosten verder uitgesplitst. 

Bouwkosten 

De bouwkosten kunnen globaal verdeeld worden in kosten voor constructie, afwerking en installatie. De kosten 
voor constructie, afwerking en installatie worden naar verhouding in figuur 19 weergegeven ten opzichte van de 
totale bouwkosten 18 (exclusief grondaankoop) . 

fijne afbouw 
constructie 10% 

30%@.--_ . -~------ ,~~'"==- 30% 
installaties 

30% 

figuur 19: bouwkostenverdeling 

De meeste kosten kunnen hier bespaard worden indien voor een gebouwvorm wordt gekozen die bestaat uit 
weinig gevel ten opzichte van het BVO. Z'n gebouwvorm is theoretisch gezien een bol, praktisch gezien een 
kubus. 

Exploitatiekosten 

De exploitatiekosten bestaan voornamelijk uit de energiekosten die benodigd zijn om het gewenste binnenklimaat 
te creeren. In figuur 20 worden de energiekosten gespecificeerd voor een standaard kantoorgebouw19

. 

oovocttigrg 
O'/o Vl01'TTtapAeter 

3% 

figuur 20: energiekosten 

31% 

veMamirg 
27% 

18 Constructief Ontwerpen 5, lntegratie , Prof. Ir. F. van Herwijnen, Eindhoven 1999 
19 Jellema 6B, /NSTALLA TIES bouwtechniek, Utrecht/Zutphen, 2001 
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Te zien is dat de meeste energie benodigd is voor verlichting, verwarming en ventilatie. Door voor een 
gebouwvorm te kiezen die veel daglicht toelaat kan op verlichting worden bespaard, maar aangezien dit een 

gebouwvorm is met veel gevel en glasoppervlakken, betekent dit dat er weer meer energie nodig is voor 
verwarming en koeling. En door te gaan besparen op energie voor verwarming en koeling krijg je een compacte 
gebouwvorm met dus weinig gevel en weinig transparante delen en dus heb je hier weer veel verlichting nodig. 

Besparing op ventilatie betekent dat er veel natuurlijke ventilatie plaats moet vinden. Dit gebeurt via de gevel, dus 
is hier een gebouwvorm met veel gevel vereist. 

In onderstaand voorbeeld worden 2 gebouwvormen vergeleken met hetzelfde BVO per etage en in totaal en met 
dezelfde verdiepinghoogte. Het verschil tussen beide gebouwvormen is dat de eerste zo compact mogelijk is 
gemaakt, de plattegrond is vierkant en deze wordt weergegeven in figuur 21 . Voor de tweede is een rechthoekige 
plattegrond aangehouden met een 'standaard' breedte van 14,4m, deze wordt weergegeven in figuur 22. 

35 
32,7 3 

isometrie doorsnede 

figuur 21: compacte gebouwvorm 
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J_ 
isometrie 14,4 doorsnede 

figuur 22: langwerpige gebouwvorm 

Gegevens: 

BVO = 1.500 m2 x 10 = 
Gevelopp. = 

Dakopp. = 

Daglichtzone opp. = 

Verhoudingen: 

15.000 m2 

5.418 m2 

1.500 m2 

4.284 m2 

Gevelopp. / BVO = 36 % 

Gebouwschil / BVO = 56 % 

Daglichtzone opp. / BVO = 29% 

Gegevens: 

BVO = 1.500 m2 x 10 = 15.000 m2 

Gevelopp. = 8.300 m2 

Dakopp. = 1.500 m2 

Daglichtzone opp. = 6.754 m2 

Verhoudingen: 
Gevelopp. / BVO = 55% 

Gebouwschil / BVO = 75% 

Daglichtzone opp. / BVO = 45% 

Duidelijk is te zien dat het langwerpige gebouw uit figuur 22 veel meer gevel ten opzichte van het BVO nodig 
heeft en hierdoor ook een veel groter oppervlak aan daglichtzone heeft. Doordat de gebouwschil ook veel groter 

is gaat wel veel meer energie verloren. 
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8 SCHETSONTWERP GEBOUWSTRUCTUUR 

Nu bekend is welke ruimten er allemaal in de gebouwstructuur ingepast moeten worden, welke afmetingen ze 

moeten hebben en hoe ze gepositioneerd moeten worden, kan een schetsontwerp van de gebouwstructuur 
gemaakt worden. Hierbij moeten de punten van hoofdstuk 6 wel in acht worden genomen. In figuur 23 wordt het 
gemaakte schetsontwerp getoond door middel van een isometrie (a) en een dwarsdoorsnede (b). 

.,,,,. 
/ .,,,,. 

.,,,,. 
.,,,,. .,,,,. 

a) isometrie 

bovenbouw 

onderbouw 

b) dwarsdoorsnede 

figuur 23: schetsontwerp 

Het schetsontwerp bestaat bouwkundig gezien uit drie delen, namelijk de onderbouw, de bovenbouw en het 
atrium, deze delen zijn aangegeven in figuur 23b. De onderbouw is bedoeld voor ruimten die een grote 
gebouwbreedte vereisen, zoals de collegezalen, de collegelokalen, de laboratoria en de werkplaats. De 

bovenbouw is bedoeld voor ruimten waar veel daglicht gewenst is, dit zijn de studieruimten en de kantoren. Hier 
is de gebouwbreedte kleiner zodat veel vloeroppervlak van daglicht wordt voorzien en er dus veel permanente 
werkplekken gesitueerd kunnen worden. Het atrium heeft diverse functies, maar heeft als hoofdfunctie de 

gemeenschappelijke voorziening te huisvesten zoals in figuur 18 is weergegeven. Vanuit het atrium en vanuit de 
gevels grenzend aan het atrium kan bijna het gehele gebouw overzien worden en dit kan psychologisch gezien 
de onderlinge afstanden verkleinen. Ruimten die je ziet lijken namelijk dichterbij dan ruimten die je niet ziet, ook al 
is de fysieke afstand gelijk. Daarnaast heeft dit atrium ook de mogelijkheid om zeer hoge stellingen te bouwen 
voor bijvoorbeeld onderzoek of als kunstobject in een tentoonstellingsruimte. De derde functie van het atrium is 

om veel daglicht het gebouw binnen te halen zodat de bovenbouw van beide zijden van daglicht wordt voorzien. 
In figuur 24 wordt getoond dat het organisatieschema van figuur 18 perfect in het schetsontwerp past. De 
atriumvloer vormt het middelpunt van het gebouw en van hieruit zijn alle ruimten makkelijk en snel bereikbaar. De 

verbindingswegen zijn zeer kort en dit maakt dat ook het atrium vanuit alle ruimten direct bereikbaar is, zodat het 
atrium zijn hoofdfunctie goed kan waarmaken. 
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figuur 24: schetsontwerp met organisatieschema 
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Het schetsontwerp is een rechthoekig gebouw geworden zodat er in de onderbouw nog redelijk wat 
vloeroppervlak van daglicht voorzien kan worden. Dit kan in een later stadium zeer veel voordeel hebben omdat 
de onderbouw dan ook grotendeels geschikt kan zijn om als studieruimten en kantoren te fungeren. Voor de 
bovenbouw zou het beter zijn geweest als het gebouw een vierkante plattegrond zou krijgen . Het atrium brengt 
dan namelijk veel meer daglicht het gebouw binnen, waarvan de ruimten aan het atrium direct profiteren. 

Gezien de wensen van de universiteiten om alle faculteiten te centraliseren op een klein grondoppervlak, is er 
voor hoogbouw gekozen. Daarnaast levert hoogbouw economisch veel voordeel op omdat minder grond gekocht 
hoeft te worden, er worden meer vierkante meters vloeroppervlak gerealiseerd op een vierkante meter grond. 
Nadeel is echter wel dat de bouwkosten per m2 8.V.O. hoger zijn. 

In de volgende paragrafen wordt specifieker ingegaan op de verschillende onderdelen van het schetsontwerp. 

8.1 80VENBOUW 

De bovenbouw die geschikt moet worden gemaakt voor het huisvesten van studieruimten en kantoren , bestaat uit 
een rechthoekige gesloten gebouwvorm die aan de buitenkant grenst aan de buitenlucht en aan de binnenkant 
grenst aan het atrium. 

8.1.1 8RUT0 VL0ER OPPERVLAK VERDIEPING 

Voor het BVO van een verdiepingvloer wordt 1.500 m2 aangehouden. Hierbij is namelijk de verhouding tussen 
nuttige vierkante meters tot noodzakelijke bruto vierkante meters (zoals verticale verkeersruimten en sanitaire 
ruimten) groter dan bij kleinere vloeroppervlakken20

. Beter is het eigenlijk om een nog groter vloeroppervlak aan 
te houden, 1.500 m2 wordt hier als een minimale maat beschreven. Maar dan wordt het vloeroppervlak in de 
onderbouw procentueel gezien nog groter dan de bovenbouw en dit kan problemen opleveren met de verticale 
verkeerswegen en de toetreding van daglicht. 

20 Real Estate, De broodnodige focus op de /ange gebruiksduur van kantoorgebouwen, 2002/20, biz. 42-46. 
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8.1 .2 GEBOUWBREEDTE 

Bij de bepaling van de gebouwbreedte van de bovenbouw moet gekeken worden naar welke ruimten erin moeten 
komen, dit zijn studieruimten, collegelokalen en kantoren. Collegelokalen zijn het breedst, namelijk 8, 1m, 
kantoren varieren van 5,4m tot 2,7m en studieruimten kunnen in principe overal geplaatst worden. Daarnaast 
moet er ook ruimte gecreeerd worden voor verkeer, zowel horizontaal als verticaal. De breedte van de horizontale 
verkeersruimte, de gang, is afhankelijk van het aantal personen dat op de verdieping aanwezig is. Bij een groep 
collegelokalen is dit het hoogst en bij kantoren het laagst. Uit praktijkonderzoek is gebleken dat gangen in 
onderwijsgebouwen niet breder worden gemaakt dan 2,7m, en in kantoorgebouwen is 1,8m de minimale 
gangmaat. Combinaties van ruimten en verkeerswegen geven dan verschillende mogelijkheden weer van 
gebouwbreedten. Omdat de bovenbouw op de onderbouw staat, is de gebouwbreedte van de onderbouw 
ondermeer afhankelijk van de gebouwbreedte van de bovenbouw. En omdat de onderbouw ook geschikt moet 
zijn voor het huisvesten van kantoren moet hier ook voldoende daglicht binnentreden, de boven en onderbouw 
mogen dus niet te breed worden. 

Het beste is om voor de bovenbouw een gebouwbreedte te nemen van 10,8m. Dit maakt het mogelijk om voor de 
functie onderwijs een groep collegelokalen en een brede gang te realiseren. En voor de functie diensten en bedrijf 
kan een kantoorindeling gerealiseerd worden die bestaat uit diepe kantoren aan de buitengevel, een gang, en 
ondiepe kantoren aan de binnengevel. Dit omdat aan de atriumzijde minder daglicht het gebouw binnen komt. 
Bovenstaande wordt ge"illustreerd in figuur 25, waarbij een plafondhoogte wordt aangehouden van 2,8m, dit is 
vereist voor onderwijsgebouwen. 
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figuur 25: gebouwbreedte bovenbouw 

De lengte en breedte van de rechthoekige gebouwvorm en dus van het gehele gebouw kan pas bepaald worden 
als de onderbouw en atrium zijn bekeken. Hier heeft de gebouwbreedte namelijk ook een grote invloed op het 
functioneren. 

8.2 ONDERB0UW 

De onderbouw die geschikt moet worden gemaakt voor het huisvesten van collegezalen, laboratoria en een 
werkplaats bestaat uit een rechthoekige compacte gebouwvorm met grote lengte en breedte maten. De entree zit 
tevens in de onderbouw, de mensen moeten via de entree direct naar het atrium worden geleid. 

8.2.1 BRUT0 VL0ER OPPERVLAK VERDIEPING 

Het bruto vloer oppervlak van een verdieping van de onderbouw bestaat uit het vloeroppervlak van een 
verdieping van de bovenbouw, dit is 1500m2 en uit het grondoppervlak van het atrium. Het totale vloeroppervlak 
van een verdieping van de onderbouw zal dan ook gunstig zijn volgens de norm van de Real Estateblz 48

. 
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Dit geldt wel indien er geen sparingen in de vloeren van de onderbouw komen, bij de laboratoria en de werkplaats 
is het namelijk gewenst dat hoge stellingen geplaatst kunnen worden. Dit kan gebeuren door een grote 
verdiepinghoogte toe te passen of door een normale verdiepinghoogte toe te passen waarbij vides worden 
gemaakt, zodat ter plaatse van de vide een dubbele verdiepinghoogte ontstaat. 

8.2.2 GEBOUWBREEDTE 

De gebouwbreedle voor de onderbouw bestaat uit de maat die volgt uit 2 x gebouwbreedte bovenbouw + breedte 
atrium, dit is 21 ,6m + breedte atrium. Bij het bepalen van de breedte van het atrium en daarmee van de 
bovenbouw, moet een goed compromis gevonden worden. Een breed atrium zorgt voor veel daglicht voor de 
bovenbouw en voor een brede onderbouw. Een brede onderbouw kan wel geschikt zijn voor het huisvesten van 
collegezalen, laboratoria en een werkplaats, maar niet voor kantoren en studieruimten omdat er dan te weinig 
daglicht binnentreedt. Een breed atrium zorgt dus voor een kwalitatief hoogwaardige bovenbouw maar ook voor 
een beperkt flexibele onderbouw. En een smal atrium zorgt voor een minder kwalitatief hoogwaardige bovenbouw 
maar wel voor een flexibele onderbouw. 

Gekeken word! wat de maximale breedte kan worden van de onderbouw indien deze geschikt moet zijn voor he! 
huisvesten van studieruimten en kantoorruimten. 

Verdiepinghoogte I plafondhoogte 

In paragraaf 6.7 (biz. 43) is geconcludeerd dat de grote verdiepinghoogte bij de collegezalen, laboratoria en de 
werkplaats, en dus van de onderbouw, een veelvoud moet zijn van de verdiepinghoogte die vereist is voor de 
ruimten waar een normale verdiepinghoogte geldt. Hierrnee wordt namelijk de meeste flexibil iteit bereikt. 
lndien de grote verdiepinghoogte bestaat uit tweemaal een normale verdiepinghoogte met een plafondhoogte van 
2,8m, dan bestaat de plafondhoogte van de grote verdiepinghoogte uit 2 x 2,8m + totale vloerdikte. De totale 
vloerdikte bestaat hier uit de constructiehoogte en uit de hoogte van de plenumruimte. Doordat grote 
overspanningen gewenst zijn ontstaan grote constructiehoogten. Aangenomen wordt dat de constructiehoogte en 
plenumhoogte allebei 300mm zijn, de totale vloerhoogte word! dan 600mm en de plafondhoogte wordt dan 6,2m. 
De daglichtzone word! dan 4x 6,2m = 24,8m, indien geen tussenvloeren worden toegepast en 4x 2,8m = 11 ,2m 
als wel tussenvloeren worden toegepast. Bovenstaande word! in figuur 26 toegelicht. 
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a) dubbele verdiepinghoogte b) enkele verdiepinghoogte 

figuur 26: doorsnede onderbouw 

Toekomstige ontwikkelingen21
•
22 

De onderbouw moet geschikt zijn om collegezalen, laboratoria en een werkplaats te huisvesten, hierop moet ze 
worden gedimensioneerd. Maar om de onderbouw flexibel te maken moet ze ook in staat zijn om in de toekomst 
studieruimten en kantoren te huisvesten. De onderbouw moet dus ook voldoen aan de toekomstige wensen en 
eisen van die functies . 

Gezien de technische en maatschappelijke veranderingen in organisaties kan een toekomstig scenario zijn dat 
steeds meer mensen buiten hun 'hoofdkantoor' gaan werken. Oit scenario is eigenlijk bij sommige bedrijven al in 
werking getreden, hier is het hoofdkantoor steeds meer een ontmoetingsplek geworden waar vooral veel wordt 
vergaderd. De permanente werkplekken waar deze flexwerkers vroeger zaten zijn nu veranderd in 
flexwerkplekken, werkplekken die gedurende de dag niet langer dan 2 uur aaneengesloten door een persoon 

worden gebruikt. Deze flexwerkplekken kunnen dus makkelijk buiten de daglichtzone geplaatst worden, tezamen 
met de vergaderruimten . Gebouwen kunnen in de toekomst dus breder worden gebouwd dan tegenwoordig. 

Verwacht wordt dat de onderbouw de eerste jaren gebruikt zal worden om collegezalen, laboratoria en een 
werkplaats te huisvesten en dat de ruimte dus niet geschikt hoeft te zijn voor de hedendaagse wensen en eisen 
die studieruimten en kantoren stellen. De onderbouw zal wel geschikt moeten zijn om in de toekomst 
studieruimten en kantoren te huisvesten. Zij zal dus ook moeten worden gedimensioneerd op de toekomstige 

wensen en eisen van studieruimten en kantoren. 

Volgens bovenstaand scenario zullen de permanente werkplekken deels uit het 'hoofdkantoor' verdwijnen en 
zullen ze plaats maken voor (minder) flexwerkplekken en vergaderruimten. Vloeroppervlak dat buiten de 
daglichtzone ligt kan dus in de toekomst beter gebruikt worden dan tegenwoordig en de beperking van de breedte 
van de onderbouw zal volgens dit scenario geen belemmerende factor zijn. 

21 Facility Magazine, Telewerken: werkwijze van de toekomst, februar1995, biz. 8-11 
22 Facility Magazine, Het beproeven van nieuwe inrichtingsconcepten voor kantoren, Februari 1995, biz. 12-17. 
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8.3 ATRIUM 

De hoofdfunctie van het atrium is om een verzamelplaats te vormen voor de verschillende docenten en studenten 
met hun werkstukken. In deze omgeving moeten docenten en studenten een overzicht hebben van wat er zich 
allemaal binnen het gebouw, binnen de faculteit, afspeelt. Zo kunnen nieuwe inzichten buiten het eigen vakgebied 
verkregen worden en kan samenwerking worden gestimuleerd. Dit kan nog versterkt worden indien vanuit het 
atrium het gehele gebouw kan worden overzien, binnengevels kunnen de functies die er gehuisvest zijn 
vertegenwoordigen. 

Door van het atrium een kantine met tentoonstellingsruimte te maken kan aan bovenstaande wensen worden 
voldaan. Deze gemeenschappelijke voorzieningen kunnen nog worden uitgebreid met bijvoorbeeld een repro of 
winkeltjes. 

Daarnaast heeft het atrium ook diverse bouwfysische voordelen c.q eigenschappen, die in paragraaf 8.3.1 
beschreven worden. 

8.3.1 BOUWFYSISCHE ASPECTEN VAN HET ATRIUM 

Het atrium kent diverse bouwfysische aspecten, deze worden hierna kort beschreven. 

Daglicht 

Een atrium moet zoveel mogelijk daglicht het gebouw binnen halen, zodat ruimten verlicht en verwarmd kunnen 
worden. Dit kan het beste indien het atrium breed en ondiep is, waardoor veel daglicht binnen kan komen. Door 
een reflecterende binnenschil toe te passen kan bij een dieper atrium daglicht verder naar binnen worden geleid. 
Het is dus van belang dat de binnenschil reflecterend is. 

Ventilatie 

Een atrium moet ook geventileerd worden, in de zomer moet warmte afgevoerd worden en in de winter moet 
warmte binnen gehouden worden . Er zijn verschillende ventilatievormen mogelijk om warmte toe en af te voeren. 
Hierbij kan het ventilatiesysteem van het atrium gecombineerd worden met het ventilatiesysteem van het gebouw 
zelf. Verschillende mogelijkheden worden in figuur 27 getoond. 

a) zonder refatie b) met refatie c) met refatie d} met warmtewissefaar 

figuur 27: ventifatievormen atrium in refatie tot gebouwventifatie 

In figuur 27a is er geen relatie gelegd tussen beide ventilatiesystemen, in figuur 27b wel. Hierbij wordt de 
ventilatielucht voor het gebouw in het atrium voorverwarmd. In figuur 27c wordt de verwarmde ventilatielucht uit 
het gebouw het atrium ingeblazen waardoor het atrium wordt verwarmd. Deze situatie kan zich in de winter 
voordoen . In figuur 27d wordt door middel van een warmtewisselaar warmte uit de ventilatielucht van het atrium 
teruggewonnen. 
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Energiezuinigheid 

Een atrium dient enerzijds als een thermische buffer voor de aangrenzende ruimten en anderzijds moet 
voorkomen worden dat een broeikaseffect optreedt. Bij het bepalen of een atrium een energetische bijdrage kan 

leveren spelen de volgende punten een rol : 

• Voorkomen moet worden dat het atrium moet worden verwarmd , de luchttemperatuur zal hierdoor lager zijn 

dan 20° C waardoor niet alle functies geschikt zijn om in het atrium onder le brengen; 

• Hoe groter de isolatie van de gebouwschil, hoe kleiner de isolerende werking van het atrium is; 

• Energieverliezen in de winter moeten beperkt worden; 

• De energiewinst uit het atrium is het grootst gedurende het voor- en najaar. 

Het atrium moet dus als aangrenzende onverwarmde zone worden gezien indien het een positieve energetische 
bijdrage wil leveren. 

Om het atrium toch te kunnen gebruiken voor verblijfsfunctles moet vloerverwarming worden toegepast om 

koudeval tegen te gaan en moet het atrium door gebruikte ventilatielucht van het gebouw worden voorverwarmd. 

Kostentechnisch 

Een atrium is een duur element van het gebouw, omdat er veel m2 gevel toegevoegd wordt. De isolatie in de 
atrium gevel kan wel minder worden (of zelfs weggelaten worden) dan de buitengevel, maar de m2 prijs van de 
gevel gaat daardoor niet extreem omtaag. 

Ook is er op het atrium een dure kapconstructie nodig die ook schoon gemaakt moet worden. 
De loze ruimte moet daarnaast in de winter en in de zomer verwarmd c.q gekoeld worden. 
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8.4 CONCLUSIE 

Bij het bepalen van de totale gebouwbreedte ontstaan diverse mogelijkheden. Bij een grote gebouwbreedte heb 

je veel daglicht in het atrium en dus in de bovenbouw, maar weinig in de onderbouw en vice versa. lndien het 
scenario van telewerken werkelijkheid wordt is de onderbouw geschikt voor flexwerkplekken en vergaderplekken, 
maar het blijft voorlopig wel een toekomstig scenario. 

Besloten wordt om het atrium even breed te maken als de bovenbouw, dus 10,8m. Het gebouw bestaat dan uit 3 

traveeen van 10,8m die evenwijdig aan elkaar !open. De totale gebouwbreedte wordt dan 32,4m en de lengte 
wordt dan 58,6m, uitgaande van een bruto vloeroppervlak van exact 1.500 m2 voor een verdieping van de 

bovenbouw. Het bruto vloeroppervlak van een verdieping van de onderbouw wordt dan 1.900 m2
. 
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9 CONSTRUCTIE 

De constructie mag de flexibele indeling van de gebouwstructuur niet beperken, er mogen dus weinig kolommen 

en wanden in voorkomen. De verschillende functies moeten optimaal kunnen functioneren in de structuur. Dit kan 
bereikt warden door grote vloeroverspanningen toe te passen of een stramienmaat te vinden waarin alle ruimten 
gepositioneerd kunnen worden, zodat kolommen niet in de weg staan . 

Een mogelijk structuur wordt getoond in figuur 28. In figuur 28a zien we een plattegrond van de bovenbouw en in 
figuur 28b een plattegrond van de onderbouw. Vier kolommenrijen ondersteunen de vloeren. 

In verband met flexibiliteit dienen de liggers te warden ge'integreerd in de vloer, zodat de onderkant van de vloer 
vlak is en kanalen en leidingen makkelijk kunnen worden gelegd. 

\ I y 
' \ I \ 

\ 

a) vloer bovenbouw b) vloer onderbouw 

figuur 28: vloeroverspanningen 

Door een kolommenstructuur te gebruiken en daarbij veel kolommen in de gevelzone te plaatsen, wordt de 

flexibele indeling van de vloer vergroot. Een nadeel van een kolommenstructuur is echter dat deze niet geschikt is 
om windbelastingen op te nemen. Dit kan wel door middel van een raamwerkstructuur, echter tot een beperkt 

aantal verdiepingen (4 a 5). 

Er zullen dus stabiliteitswanden geplaatst moeten worden die de windbelasting op de gevel naar de fundering 

moet afvoeren. De gevel moet de windbelasting direct naar de vloeren afvoeren, de vloer werkt hierbij als een 
schijf. Gevelkolommen mogen niet belast worden met een horizontale kracht. 

De stabiliteitswanden moeten in de fundering warden ingeklemd, waarbij moet worden gezorgd dat de verticale 

belasting op de stabiliteitswanden groot is, zodat de fundering zo min mogelijk op trek wordt belast. 

Bij het gebruiken van een betonconstructie die in het werk wordt gestort, moet ook rekening worden gehouden 
met de vervormingen die op kunnen treden ten gevolge van krimp en kruip. Door middel van dilataties wordt 

hierbij de vervormingslengte beperkt. 
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9.1 VLOEREN 

Bij het zoeken naar het juiste vloertype voor de constructie spelen een aantal factoren een rol. De vloer mag niet 
te dik zijn om de totale hoogte van het gebouw te beperken, de vloer mag niet te zwaar zijn omdat de 

onderliggende constructie dan ook zwaarder moet worden uitgevoerd en de vloer moet een vlakke onderzijde 
hebben, zodat een flexibel legpatroon van de kanalen mogelijk is. lndien liggers worden toegepast moeten deze 

kunnen worden ge"integreerd in de vloer, zodat een vlakke onderzijde ontstaat. Deze Jiggers, die niet hoger 

kunnen worden dan de vloer, bepalen de h.o.h afstanden van de kolommenrij. Deze h.o.h afstand moet geschikt 
zijn voor het situeren van de diverse ruimten . 

Voor een overspanning van 10,8m in combinatie met ge"integreerde Jiggers zijn 3 vloertypen onderzocht, namelijk: 

Kanaalplaatvloer: 

dit vloertype is zeer geschikt voor rechthoekige plattegronden en grote overspanningen en kan met behulp van 

hoedliggers en petliggers een constructie met een vlakke onderzijde vormen. Doormiddel van een druklaag kan 
de vloer als een schijf worden uitgevoerd en kan zodoende meewerken aan de stabiliteit. Een afbeelding van een 

kanaalplaatvloer met ge"integreerde liggers en een druklaag wordt weergegeven in figuur 29; 

lnfra+vloer: 

- II--

petligger 

afwerkvloer 
druklaag 
kanaalplaatvloer 

a) zijaanzicht constructievloer 

figuur 29: kanaalplaatvloer 

hoedligger 

0 
+ --~12=0~0 _ _ _ + 

doorsnede kanaalplaatvloer 

b) doorsnede vloer 

dit is een lichte compacte vloer en bestaat uit een dunne betonschil en stalen liggers. Tussen de betonschil en de 
toplaag is een installatieruimte waar kanalen en leidingen kunnen worden gelegd. De vloerelementen kunnen als 
schijf fungeren door de betonelementen aan elkaar te monteren. Een afbeelding van een infra+ vloer wordt in 

figuur 30 getoond 

toplaag 
installatieruimte 
inrra+ vloer 

+ - - --------- --- --- ~2~4~0=0--------------- - - + 

figuur 30: infra• vloer 
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Bollenp/aatvloer: 

deze betonvloer kan grotere overspanningen aan dan een breedplaatvloer. De vloer is namelijk voorzien van 
holle kunststof bollen waardoor de vloer ±35-45% lichter is. Daarnaast heeft deze vloer een alzijdige 

belastingafdracht zodat (verborgen) balken niet nodig zijn. Een bollenplaatvloer wordt getoond in figuur 31 . 

UITVOERING 

Aanbrengen van 
de bij legwapening (3) 

figuur 31: bollenplaatvloer 

In Bijlage 5, Vloertypen zijn de verschillende vloeren nader onderzocht. De resultaten zijn in tabel 3 uitgezet naar 
vloergewicht, h.o.h. afstanden van de kolommen, de totale vloerhoogte en de totale hoogte van de vloer inclusief 
installaties. 

Eigen gewicht h.o.h. afstand Totale Vloerhoogte incl. 

Vloertype vloer kolommen vloerhoogte installaties 
(kN/m2) (m) (mm) (mm) 

Kanaalplaatvloer 6,44 5,3 380 580 

Infra+ vloer 3,08 5,7 375 375 

Bollenplaatvloer 5,50 8, 1 330 530 

tabel 3: onderzochte vloertypen 
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Om de verschillende vloertypen goed met elkaar te kunnen vergelijken moet met de volgende aspecten rekening 

worden gehouden: 

• De kanaalplaatvloer en de bollenplaatvloer hebben een afwerklaag nodig van 50mm; 

• De kanaalplaatvloer heeft een constructieve druklaag nodig van 70mm; 

• De infra+vloer heeft ruimte voor 200mm hoge kanalen, deze 200 mm worden als plenumruimte meegenomen 
bij de vloerhoogte inclusief installaties van de kanaalplaatvloer en de bollenplaatvloer; 

• Bij de kanaalplaatvloer en de infra+vloer wordt uitgegaan van 4 rijen kolommen, bij de bollenplaatvloer wordt 
uitgegaan van 5 rijen kolommen, de overspanning is dan 8, 1 m; 

• De onderzijde van de hoedliggers en petliggers die bij de kanaalplaten worden toegepast moeten 

brandwerend worden bekleed. Dit reduceert de hoogte van de plenumruimte, hier is geen rekening mee 
gehouden bij het bepalen van de totale vloerhoogte inclusief installaties. 

Geconcludeerd kan worden dat bij een hoog gebouw het eigen gewicht van de vloer en de hoogte (inclusief 

plenumruimte) van belang zijn. De infra+ vloer presteert hier het beste, gevolgd door de bollenplaatvloer en de 

kanaalplaatvloer. 

Voor de indelingsvrijheid is een grote kolomafstand belangrijk; hier presteert de bollenplaatvloer het beste. Voor 
de plaatsing van de kolommen presteert de bollenplaatvloer ook het beste, de kolommen zijn namelijk niet 
plaatsgebonden. 

De bollenplaatvloer levert een stramien waarbij alle ruimten functioneel kunnen worden gesitueerd. De onderkant 

is geheel glad afgewerkt en de extra kolommen komen alleen in de onderbouw voor en in de bovenbouw in de 
kopgevels. De bollenplaatvloer voldoet functioneel gezien het beste. Het kolommenpatroon dat gebaseerd is op 

een stramien van 8, 1 x8, 1 wordt in figuur 32 weergegeven voor zowel een vloer in de bovenbouw (a) als een vloer 
in de onderbouw (b). 

+----10,a_.1~ j.0,8_+_10,a---+ 

a) constructievloer bovenbouw 

i 
.t... -- ~- -- ~ -- -~ 

' I I 

' 
I 

- -- -T· - t- --7-- -~ 
' ' . ' 

___ __ J __ ___ i ___ -l- --- -

1 

I l I 
--- -- -- +- -- +------+ ------ ---

1 I i 

+--------- 4-lLB.i==- 32,4____+ 

b) constructievloer onderbouw 

figuur 32: structuur 8, 1x8, 1 met bollenplaatvloer 
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I 
I 
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In de bovenbouw wordt de gebouwbreedte van 10,8m door de kolommen 'verdeeld' in 8,1m en 2,7m. Voor de 

functie onderwijs kan dan in de ruimte van 8,1m een collegelokaal worden geplaatst en in de ruimte van 2,7m kan 
prima een verkeersruimte worden geplaatst. Studieruimten hebben geen last van inwendige kolommen. 

Voor de functie diensten en bedrijf kan de ruimte van 8, 1 m verdeeld worden in een kantoorgedeelte van 6,3m en 
een verkeersruimte van 1,8m. In de 'strook' van 2,7m kunnen standaard kantoorvertrekken van 2,7x5,4m 
geplaatst worden. 
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In de onderbouw ontstaan kolomvrije ruimten van 8, 1 x8, 1 m. Voor de collegezalen betekent dit dat er meerdere 

kolomvrije ruimten nodig zijn , waarbij de stoelenrij een maxi male lengte krijgt van 8, 1 m die tussen de kolommen 

moet worden geplaatst en waarbij de gangen naast de kolommen komen. 
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9.2 GEVEL 

Het is de bedoeling dat er meerdere typen gevels mogelijk zijn, de gebouwstructuur moet dus berekend zijn op 

diverse gevelbelastingen. Om zoveel mogelijk gevelvarianten mogelijk te maken, mag de gevel geen onderdeel 
uitmaken van de hoofddraagconstructie. Ook de stabiliteit van de gebouwstructuur mag niet uit de gevel gehaald 
worden. 

9.2.1 HORIZONTALE BELASTINGAFDRACHT 

De windbelasting die op de gevel aangrijpt moet rechtstreeks via de vloeren worden overgebracht op de 
stabiliteitswanden. Dit mag niet via de kolommen gebeuren omdat een horizontale belasting op de kolommen de 

sterkte van deze kolommen sterk reduceert. Dit wordt toegelicht in figuur 33 waarbij in figuur a) de windbelasting 
door een verticale belastingafdracht van de gevel direct naar de vloeren wordt geleid. In figuur b) wordt de 

windbelasting door een horizontale belastingafdracht eerst naar de kolommen geleid en vervolgens pas naar de 
vloer. 

stao111te1tssysteem 

I 

.. , 
' · 

1 ·· vloer 

I 
',. ! 

" l''·, kolom 
i ,, 
I ·vloer 

a) verticale belastingafdracht gevel 

stao111te1tssystee 

I 

b) horizontale belastingafdracht gevel 

figuur 33: afdracht windbelasting naar de vloeren 

Voor deze gebouwstructuur zijn dus alleen geveltypen die een verticale belastingafdracht hebben geschikt, figuur 

33a. 

9.2.2 VERTICALE BELASTINGAFDRACHT 

De verticale afdracht van het eigen gewicht van de gevel heeft op twee manieren invloed op de onderliggende 
constructie, namelijk: door de grootte van de belasting en de plaats van de gevel ten opzichte van de kolommen 

en de vloerrand . 

Grootte van de verticale belasting 
De geveldragende constructie moet sterk genoeg zijn om diverse soorten gevels te dragen. Er wordt vanuit 
gegaan dat elke vloer zijn 'eigen' gevel draagt, dat wil zeggen een gevel met een hoogte gelijk aan de bruto 
verdiepingshoogte. Het eigen gewicht van de gevel is afhankelijk van het type gevel en de gebruikte materialen. 
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Plaats van de gevel ten opzichte van de vloer en de kolommen 

Het eigen gewicht van de gevel zorgt voor momenten in de onderliggende vloer en voor verticale belasting in de 
gevelkolommen. Om standaardisatie toe te laten wordt aanbevolen zoveel mogelijk dezelfde momenten in de 

vloeren te krijgen en de kolommen gelijkmatig te belasten. Dit zorgt tevens voor een gelijkmatige zetting van het 
gebouw. 

gevelbelasting 

vloerbelasting 

a) vloer zonder overstek 

gevelbelasting 

b) vloer met overstek 

figuur 34: vloeren met en zonder overstek 

In figuur 34 wordt een vloer getoond die ondersteund wordt door een kolommenstructuur (gevelkolommen en een 

rij middenkolommen) en belast wordt door normale vloerbelastingen en belastingen uit de gevel. In de figuur is 
duidelijk te zien dat door middel van een overstek (figuur 34b) de veldmomenten gereduceerd worden en daarbij 

ook de doorbuigingen van de vloer. Wei ontstaan hierbij extra steunpuntmomenten waardoor bovenwapening in 
de vloer noodzakelijk is. De invloed van de gevel op de krachtsverdeling in de vloer is direct afhankelijk van het 

eigen gewicht van de gevel, een lichte gevel heeft nauwelijks invloed. 
De gevel kan bij het gebruik van een overstek tevens voor de kolommen langs lopen wat de uitvoering van de 

gevel bevordert en eventuele koudebruggen voorkomt. Voor het gebruik van de ruimten is het echter wel nadelig 
dat de kolommen naar binnen staan, de indeelbaarheid van de ruimten wordt hierdoor iets beperkt. 

Ook in de lengte richting van de gebouwstructuur is het interessant om een overstek toe te passen. Bijkomend 

voordeel hierbij is dat het verschil tussen de belasting op de randkolommen en de hoekkofommen kleiner wordt, 

dit wordt getoond in figuur 35, waarbij twee vloeren vergeleken warden, een met (figuur 35a) en een zonder 
(figuur 35b) overstek. Hierin is duidelijk te zien dat de belasting op de hoekkolom even groot kan worden als op 
de randkolom door de vloer uit te laten kragen. 
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q1 q2 

q1= last randkolom 
q2= last hoekkolom 

a) vloer zonder overstek 

D 
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q1 

q1= last randkolom 
q2= last hoekkolom 

b) vloer met overstek 

figuur 35: vloeren met en zonder overstek 

[] 
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lndien de vloer de gevel niet kan dragen is het noodzaak de vloer te versterken. Dit kan gebeuren door de h.o.h 

afstand van de randkolommen te verkleinen of een randbalk te gebruiken. Er zijn diverse mogelijkheden om een 

randbalk toe te passen, enkele oplossingen worden getoond in figuur 36. 

balk 

a) vloer met balk 

1 
vloer 

balk 

vloer 

b) vloer met borstwering 

/ 

/ 

balk 

1 
vloer 

balk 

c) vloer met balk en borstwering 

figuur 36: mogelijke uitvoeringen van randbalken van de vloer 

Als eerste is het mogelijk om een randbalk toe te passen onder de vloer (figuur 36a). Nadeel hiervan is dat de 

kozijnhoogte dan kleiner wordt en de daglichtzone dus ook. De randbalk kan daarnaast ook boven de vloer 
worden aangebracht, in de vorm van een borstwering (figuur 36b). De uitvoering is hiervan wat moeilijker en deze 
oplossing neemt tevens de mogelijkheid weg om een geheel transparante gevel toe te passen. lndien er een zeer 

zware gevel wordt toegepast of er grote overspanningen moeten worden gerealiseerd dan biedt een combinatie 
van een balk onder en boven de vloer een oplossing (figuur 36c). 

Het toepassen van een randbalk kan ook noodzakelijk zijn om de doorbuiging van de vloer ter plaatse van de 

gevel te verminderen, zodat er geen scheurvorming in steenachtige gevels kan optreden. 
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Geconcludeerd kan worden dat het eigen gewicht van de gevel een grote invloed heeft op de rand van de 
vloerconstructie. Het is dan ook niet reeel om te zeggen dat de gebouwstructuur elke gevel moet kunnen dragen, 
de vloeren zullen dan berekend moeten worden op verschillende krachtsverdelingen. 

Daamaast wordt uiteindelijk de gevel gedragen door de kolommen, constructief gezien is het dan ook het beste 
dat de gevel direct haar verticale belastingen afdraagt naar de kolommen. Dit kan bereikt worden door de gevel 
uit te voeren als ligger op twee steunpunten, waarbij de ligger de gevel voorstelt en de steunpunten de kolommen 
zijn. De gevel zal dan berekend moeten worden op buiging en dwarskracht, en ze moet in staat zijn deze 
krachten op te kunnen nemen. Om maximale gevelflexibiliteit te bieden zal een combinatie van verticale 
gevelafdracht via de kolommen en via de vloer mogelijk moeten zijn. Niet elke gevel kan namelijk uitgevoerd 
worden als ligger op twee steunpunten. Hierbij wordt de vloer berekend op een minimale gevelbelasting, bij het 
toepassen van zwaardere geveltypen zal dan de gevel zo uitgevoerd moeten worden dat de overige belasting 
rechtstreeks naar de kolommen wordt geleid. 
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9.3 STABILITEIT 

Doordat een kolommenstructuur wordt gebruikt moeten er extra voorzieningen komen om de windbelasting op te 
kunnen nemen. De gebruikte bollenplaatvloer kan namelijk moeilijk als raamwerk fungeren, de vloer en de 
kolommen worden dan te veel op buiging belast. 

De stabiliteit kan verzorgd worden door de wanden van de verticale verkeerswegen als stabiliteitswand uit te 
voeren. Deze wanden zijn gesloten wanden en de windbelasting moet via de vloeren hierna toe worden geleid. 
Door de wanden in de fundering in te klemmen kan dan de stabiliteit verzorgd worden. 

Bij het opstellen van stabiliteitvoorzieningen moet voorkomen worden dat een gebouw gaat kantelen, een goede 
fundering die voldoende weerstand kan bieden tegen het optredende moment is dus vereist. Ook voor het 
schranken van constructieonderdelen moet opgepast worden. De grote dwarskracht ter plaatse van de begane 
grondvloer kan voor 2° orde momenten zorgen waardoor de constructie bezwijkt. 
Daarnaast moet voorkomen worden dat door het bezwijken van een onderdeel de gehele constructie bezwijkt. 
Een tweede draagweg kan dan een oplossing bieden. 

Voor het opstellen van stabiliteitsvoorzieningen moeten 10 regels worden nageleefd om tot een goede constructie 
te komen23

: 

1. Door minimaal 3 stabiliteitswanden toe te passen moet voorkomen worden dat de constructie gaat roteren; 
2. Van die drie stabiliteitswanden moeten er minimaal 2 in de richting van de grootste windbelasting worden 

geplaatst; 

3. De wanden moeten symmetrisch in de plattegrond worden geplaatst op een zo groot mogelijke onderlinge 
afstand; 

4. De stabiliteitswanden mogen elkaar onderling niet in een punt snijden ; 
5. Veel verticale belasting op de stabiliteitswanden kan trekspanningen op de fundering voorkomen; 
6. Zorg dat ter plaatse gestorte betonvloeren ongehinderd kunnen krimpen; 
7. lntegreer stabiliteitswanden met vaste wanden in de plattegrond: naast trappenhuizen, als schachtwanden, 

rondom toiletgroepen en als eindgevels; 
8. Houd rekening met de uitvoeringstijd, eventueel prefab toepassen; 
9. Beperk sparingen en openingen in stabiliteitswanden; 
10. Zorg dat het grote moment en de grote dwarskracht voldoende kunnen worden opgenomen. 

23 Constructief Ontwerpen 5, lntegratie, Prof. Ir. F. van Herwijnen, Technische Universiteit van Elndhoven 
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9.4 FUNDERING 

Het type fundering is afhankelijk van de ondergrond, van de hoogte van het gebouw en van de 
stabiliteitvoorzieningen. Het gebouw moet op een draagkrachtige laag komen te staan om verzakkingen te 
voorkomen. Dit kan doormiddel van een fundering op staal of door een fundering op palen indien de 
draagkrachtige laag dieper zit. 
Oak kan de inklemming van de stabiliteitskern voor trek in de fundering zorgen indien de verticale belastingen op 
de kern gering zijn. 

lndien een kelder als fundering gebruikt wordt en het gewicht van de weggegraven grand evenveel is als het 
gewicht van het gebouw zelf, dan ontstaat evenwicht in het landschap. Verzakkingen van het gebouw of het 
landschap zullen dan minimaal zijn. Daarnaast maakt een diepe kelder meer gebruik van de opwaartse druk dan 
een ondiepe kelder. 
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9.5 OILATATIES 

Door temperatuurwisselingen en krimp kunnen vervormingen ontstaat in het beton . Deze vervormingen zijn niet 

afhankelijk van belastingen maar afhankelijk van het buiten- of binnen klimaat. Deze vervormingen moeten 

ongehinderd kunnen optreden en mogen niet voor schade zorgen aan andere gebouwdelen. Worden deze 

vervormingen verhinderd dan ontstaan spanningsveranderingen, waaronder trekspanningen. Als deze 

trekspanningen te hoog worden dan kunnen scheuren in de constructie ontstaan. 

Een maatregel voor het ongehinderd kunnen optreden van vervormingen zonder dat andere gebouwdelen schade 

berokkenen zijn het aanbrengen van dilatatievoegen. Bij het bepalen van de plaats en van de dilatatievoeg(en) 

moet rekening worden gehouden met de temperatuurwisselingen en de krimp, zowel tijdens de bouw als de 

gebruiksfase. Nagegaan moet worden of de vervormingen op kunnen worden genomen, de spanningen moeten 

binnen de rekenwaarden blijven. lndien niet wordt gerekend met vervormingen ten gevolge van 

temperatuurveranderingen of krimp dan moeten dilatatievoegen worden toegepast met een maximale h.o.h 

afstand van 30 a 40 m. 

Tijdens de ontwerpberekening kunnen de volgende waarden worden gehanteerd voor het bepalen van 

vervormingen door temperatuurveranderingen en krimp24
. 

Als indicatie voor de grootte van krimp van beton kan worden aangehouden: 

• 20 x 10-5 tijdens de bouwfase; 

• 40 x 10-5 tijdens de gebruiksfase; 

• 30 x 10-5 voor prefab beton. 

Als indicatie voor de aan te houden temperaturen geldt: 

• 5° C < T < 20° C tijdens de bouwfase; 

• 0° C < T < 30° C tijdens de gebruiksfase binnen; 

• -10° C < T < 40° C tijdens de gebruiksfase buiten. 

Als indicatie voor de aan te houden relatieve vochtigheid geldt: 

• 80 % buiten; 

• 40 % binnen; 

• 0° C < T < 30° C tijdens de gebruiksfase binnen; 

• -10° C < T < 40° C tijdens de gebruiksfase buiten. 

24 Constructief Ontwerpen 5, lntegratie , Prof. Ir. F. van Herwijnen, Technische Universiteit van Eindhoven, 1999 
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FASE 3, UITWERKING 

10 KERNEN 

In paragraaf 9.3 Stabiliteit is beschreven dat de stabiliteitswanden het beste kunnen warden gecombineerd met 

de wanden van de verticale verkeerswegen. De2e wanden !open namelijk door tot aan de fundering en kunnen 

vaak een grote lengte hebben 2onder sparingen. Daamaast is het canstructief beter dat 2e gecombineerd worden 
met de wanden van de schachten , de kans op trekspanningen in de wanden kan 20 warden gereduceerd. 

Ge2ien de toiletgroepen dicht bij de schachten moeten komen ontstaat 20 een kern met verticale verkeerswegen, 
een schacht, toiletgroepen en een wachtruimte. 

Voor de plattegrond 2ijn minimaal 2 kernen nadig omdat anders de loopafstanden naar de toiletten , de liften en de 

(vlucht)trappenhui2en te groat warden. Ook kan de stabiliteit moeilijk door een kern warden ver2orgd . 
Door de twee kernen symmetrisch te plaatsen ontstaan minimale loopafstanden en indien de kern de stabiliteit 
gaat verzorgen betekent dit ook de eenvoudigste berekening. Besloten is om de kernen aan de kopse kanten te 
plaatsen om de volgende redenen: 

• Stabiliteitswanden moeten 20 ver mogelijk uit elkaar warden verplaatst; 

• De2e ruimten 2ijn het minst geschikt voor permanente werkplekken, hier komt namelijk het minste licht via 
het atrium binnen. 

Een kern is getekend in figuur 37. De kern kan afhankelijk van de be2ettingsgraad op de etage veranderen 
doordat het aantal toiletten hierdoor wordt bepaald. In de onderbouw ter plaatse van de laboratoria en de 

werkplaats is het vloeroppervlak weliswaar grater maar verblijven minder mensen op de etage dan ter plaatse van 
de studieruimten. 
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figuur 37: kern 

De toiletgroepen , die ieder 6 toiletten kunnen plaatsen bevinden 2ich direct naast de schacht 2odat de afvoer 

gemakkelijk gaat. De schacht kan vanuit het trappenhuis bereikt warden en is voldoende groat om de 
ventilatiekanalen en overige leidingen te plaatsen. Daarnaast is er nog ruimte waar monteurs onderhoud kunnen 

uitvoeren. 
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De trap voldoet qua afmetingen aan het Bouwbesluit, dit is tevens een vluchtweg. De lift is in het atrium geplaatst 

om vloeroppervlak te besparen. 

De wachtruimte moet daarnaast ook een ontmoetingsruimte worden door hier diverse voorzieningen te plaatsen, 

zoals een koffieapparaat, een kopieermachine en een mededelingenbord. Zo wordt de ruimte meervoudig 

gebruikt en ontstaat een druk verkeerspunt waar mensen met elkaar in contact komen. 

De stabiliteitswanden die voor stabiliteit moeten zorgen in lengterichting kunnen bestaan uit de verticale wanden 

langs het trappenhuis, de schacht en de toiletten. De stabiliteitswanden die voor stabiliteit moeten zorgen in de 

dwarsrichting kunnen bestaan uit de wanden in de kopgevels. 

Een overzicht van oppervlakten en percentages van de indeling van de kern wordt in tabel 4 weergeven: 

oppervlak aantal totaal procentueel 

(m') (m'J ("/a) (%) 

Kern 116,64 2 233 16 

toiletten 46,2 2 92 6 

wachtruimte 45,6 2 91 6 

schacht 10,5 2 21 1 

trap 15,6 2 31 2 

Kantoorvleugel 612,4 2 1225 84 

Totaal BVO 
1458 100 

tabel 4: vloeroppervlakken etage 
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11 80UWFYSICA 

Het binnenklimaat van de gebouwstructuur moet een prettige werk en studeeromgeving vormen. De luchtkwaliteit 

moet goed zijn, de temperatuur moet aangenaam zijn en de werkomgeving mag niet be"fnvloed worden door 
geluiden van buitenaf. Het binnenklimaat kan (grotendeels) via een natuurlijke manier worden verzorgt of via 
klimaatinstallaties. Deze klimaatinstallaties kunnen weer onderscheiden worden in klimaatinstallaties die lokaal 

bedient worden en in klimaatinstallaties die centraal bedient worden . 

Voor een gebouw waarbij de gebruikers grotendeels parttimers zijn, is het beter dat de klimaatinstallaties centraal 
bedient worden. Dit kost wel de meeste energie maar heeft als voordeel dat binnen het gebouw op elk moment 

van de dag een goed klimaat heerst. 

11.1 VENTILA TIE25 

Tijdens het gebruik van ruimten gaat de luchtkwaliteit achteruit waardoor deze vervangen dient te warden. De 

mate van verversing wordt bepaald door het 8ouwbesluit. Hierin worden eisen gesteld aan de hoeveelheid dm3 

lucht die per seconde 1 vierkante meter vloeroppervlak moeten verversen. Het aantal dm3 is afhankelijk van de 

bezettingsgraad, hoe meer mensen per m2 vloeroppervlak hoe groter de ventilatiecapaciteit. En van de 
activiteiten die in de ruimte plaats vinden. Een overzicht van de ventilatiecapaciteit per ruimte wordt in tabel 5 

weergegeven. 

gebruiksfunctie Capaciteit verblijfsgebied Capaciteit verblijfsruimte 

bezettingsgraad 81 82 83 84 85 81 82 83 84 85 

Onderwijs 8,8 3,5 1,4 n.t. n.t. 7,0 2,8 1,1 n.t. n.t. 

Kantoorfunctie 1,3 1,3 1,3 1,3 n.t. 1,3 1,3 1,3 1,3 n.t. 

tabel 5: ventilatievereisten Bouwbesluit 

Met de wetenschap dat collegezalen en collegelokalen een bezettingsgraad hebben van 81 respectievelijk 82 en 

de overige ruimten in categorie 83 vallen kan een indicatie gekregen worden van de vereiste ventilatiecapaciteit. 
Hierbij wordt gesteld dat collegezalen een verblijfsruimte vormen, omdat dit twee stuks zijn, en de andere ruimten 

een verblijfsruimte vormen. 
De vereiste ventilatiecapaciteit kan ook uitgedrukt worden in het ventilatievoud. Dit is het aantal keren per uur dat 
een gehele ruimte van verse lucht wordt voorzien. Met het ventilatievoud kan snel een indicatie gekregen worden 
van de hoeveelheden lucht die verplaatst moeten worden en kunnen dus snel de afmetingen van de 
ventilatiekanalen bepaald worden. In tabel 6 worden ventilatievouden aangegeven die gebruikt kunnen worden in 

de ontwerpfase bij een ventilatiesysteem26
. 

25 Bouwfysica, Ventilatie, Licht, Wannte, Geluid, Energie, Vocht, Ir. A.C . van der Linden e.a., juli 1996 
26 ISSO Publicatie 33, Kengetallen en vuistregels, hulpmiddel bij het ontwerp van gebouwinstallaties, september 1996 
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ruimte ventilatievoud 

kantoorruimte 3-6 

vergaderzaal 6-8 

kantoortuin 3-6 

gang -

toilet 4-6 

archief 1-2 

tabel 6: ventilatievouden 

Bij het ontwerpen van een ventilatiesysteem voor deze gebouwstructuur wordt een gemiddeld ventilatievoud 

aangehouden van 5 over het gehele gebouw. 

Het ventilatiesysteem dat hoofdzakelijk uit luchtkanalen bestaat kan op diverse manieren in het gebouw 

ge'integreerd worden, zoals te zien is in figuur 38. De grootte van de ventilatiekanalen worden bepaald door het 

vloeroppervlak dat geventileerd moet worden, door het ventilatievoud dat vereist is en door de luchtsnelheid die in 

de kanalen mogelijk is. 
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figuur 38: ventilatiekanalen 

In dit project wordt gekozen voor type 1, omdat hier het gehele vloeroppervlak geventileerd wordt en het dus 
mogelijk is om inpandige ruimten te creeren en omdat het in dit project niet de bedoeling is om de gevel te 
be"invloeden. Dit type bestaat uit midden- en zijkanalen die horizontaal !open en uit hoofdkanalen die verticaal 
!open. De grote middenkanalen worden dan in de plenumruimte van de verkeerswegen geplaatst, omdat hier een 
lagere plafondhoogte mag gelden van minimaal 2, 1 meter. In dit gebied kunnen de kanalen dan tevens kruisen, 
omdat er kanalen voor de toe en afvoer aanwezig moeten zijn, luchtafvoer via de verkeersruimten is niet meer 
gewenst omdat deze ruimte bij kantoorindelingen steeds meer een verblijfsruimte wordt. Een doorsnede van 
kruisende kanalen boven een verkeersruimte wordt ge'illustreerd in figuur 39. 
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,r constructievloer 

- plenumruimte 

zijkanaal 

De benodigde kanaaloppervlakten en plenumruimten kunnen nu berekend worden, waarbij de volgende punten 

worden gehanteerd: 

• Om de plenumruimte zo laag mogelijk te houden worden rechthoekige kanalen gebruikt. De maximale b:h 

verhouding moet niet groter word en dan 3: 1, omdat er anders teveel wrijving tussen lucht en kanaal optreedt; 

• Zijkanalen hebben een oppervlakte van 1/3 deel van het middenkanaal; 

• Er heerst een windsnelheid van 5 mis in de kanalen; 

• Er is 30mm geluidsisolatie benodigd rond de kanalen; 

• Armaturen hebben een hoogte van 100mm; 

• Een middenkanaal bestrijkt 307 m2
, dit is de helft van een gebouwvleugel; 

• Er is overal een plafondhoogte van 2,8m; 

• Het ventilatievoud is 5; 

• Er mag gerekend worden met een reductiefactor van 0,8, omdat niet alle ruimten gelijktijdig worden gebruikt. 

Benodigd aantal m3 /ucht per uur: 

Oppervlakte middenkanaal wordt: 

Oppervlakte zijkanaal wordt: 

Doorsnede middenkanaal wordt: 

Doorsnede zijkanaal wordt: 

2, 8 x 307 m3 x 5 = 4298 m3 

4298 m3 x 0,8 I 3600sec x 5 mis = 0, 19 m2 

0, 19 m2 13 =0,06 m2 

b = 0,76m; h = 0,25 +isolatie = b = 0,82m; h = 0,31m 

b = 0,44m; h = 0, 15 + isolatie = b = 0,50m; h = 0,21m 

Bij toepassing van dit systeem worden de plenumhoogten en plafondhoogten dan 310mm en 2800mm voor de 
verblijfsruimten en 620mm en 2490mm voor de verkeersruimten . Deze waarden komen voort uit de vereiste 

plafondhoogte van 2,8m voor onderwijsgebouwen: 2,8m plus 0,31 m min 0,62m is 2,49m. De plafondhoogte voor 

de verkeersruimte wordt dan 2,49m, volgens het Bouwbesluit moet dit minimaal 2,4m zijn. Bovenstaande wordt 

ge'illustreerd in figuur 40. 
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Nadeel van dit type is echter dat de verkeersruimte hier vastligt, er moet altijd een gebied aanwezig zijn waar een 
plafondhoogte mag zijn van maximaal 2,49m. Door de middenkanalen te verplaatsen naar de gevels wordt het 
kruisen voorkomen , dit wordt getoond in figuur 41. Hier wordt in het linkerdeel van het gebouw een kruisend 
kanalenverloop getekend en in het rechterdeel een kanalenverloop waarbij de kanalen langs de gevel liggen. 
Doorsnede A wordt in figuur 40 getoond en doorsnede B in figuur 42. 
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figuur 42: kana/envertoop langs de gevels 

In figuur 42 wordt doorsnede B weergegeven, waarbij in de linkerhelft de armaturen tussen de zijkanalen !open en 

het systeemplafond tegen het "midden" kanaal loopt In de rechterhelft is het ook mogelijk om de armaturen onder 

de zijkanalen te situeren en wordt het "midden" kanaal weggewerkt onder een systeemplafond. Het verschil in de 

bruto verdiepinghoogte bedraagt hierbij 100mm. 

De conclusie die getrokken kan worden is dat de rechterheft van figuur 42 de grootste bruto verdiepinghoogte 

heeft en dus ook het duurst is. Maar daarentegen biedt deze optie wel de meeste flexibiliteit omdat de armaturen 

onafhankelijk van de zijkanalen geplaatst kunnen worden en er plenumruimte overblijft voor (toekomstig) 

dataverkeer of andere leidingen. De gehele ruimte krijgt een plafondhoogte van 2,8m en is dus in haar geheel 

geschikt om als onderwijsruimte te functioneren . Daamaast heeft deze optie ruimte voor toekomstige 

ontwikkelingen en kan het geheel esthetisch afgewerkt worden doormiddel van een verlaagd plafond. Het extra 

geveloppervlak dat benodigd is bedraagt 3% ten opzichte van de linkerhelft en 0,5% ten opzichte van doorsnede 
A. 

11.2 VERWARMING / KOELING27 

Een verwarmingsinstallatie bestaat uit een distributiesysteem en uit eindapparaten . Het distributiesysteem zorgt 

ervoor dat de eindapparaten warmte af kunnen geven, maar hebben ook installatieruimten nodig. Deze 

installatieruimten bestaan uit schachten voor verticale verdeling en uit plenumruimten voor horizontale verdeling. 

Ruimten kunnen op verschillende manieren verwarmd worden, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de 

temperatuurverdeling over de ruimten. Dit wordt ge"illustreerd in figuur 43 waarbij de ideale warmte verdeling 

wordt vergeleken met warmteverdelingen die verschillende eindapparaten teweegbrengen. 

27 Jellema 6B, INSTALLATIES Bouwtechniek, Ir. D.J. Hengevelde en Ir. H.J. van Zanten 
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Een energiebron waarmee ruimten verwarmd kunnen worden is elektriciteit. Elektriciteit reageert zeer snel, het 

kan ruimten zeer snel opwarmen door middel van een verwarmingsplafond en geeft haar warmte at via straling. 
Voordelen van elektrische verwarming is dat het distributiesysteem zeer weinig ruimte inneemt en het 
eindapparaat gei'ntegreerd kan worden in een systeemplafond. Dit systeem kan het gehele vloeroppervlak 
probleemloos verwarmen en ruimten zijn dus niet afhankelijk van bepaalde warmtebronnen. Een nadeel van 
verwarming via elektriciteit is dat het opwekkingsrendement uit aardgas niet optimaal is, waarduur elektrische 
verwarming duur is. 

Een gebouw kan ook verwarmd worden door middel van water. Het distributiesysteem bestaat hierbij uit 
gei'soleerde leidingen die het warme water leiden naar de eindapparaten. Deze eindapparaten kunnen 
convectoren, radiatoren, een vloer of een plafondverwarming zijn die warmte afgeven door middel van straling 
en/of convectie. De leidingen nemen niet veel ruimte in en kunnen dus makkelijk weggewerkt worden. Worden 
convectoren en radiatoren als eindapparaten gebruikt dan worden deze meestel geplaatst bij de gevel onder een 
raam. Dit wordt voornamelijk gedaan om koudeval tegen te gaan en een goede luchtstroming binnen de ruimte te 
creeren, maar ze kunnen ook elders geplaatst worden. Nadelen van deze eindapparaten zijn dat ze niet makkelijk 
verplaatsbaar zijn en dus flexibiliteit in de weg staan bij kleine verbouwingen. 
Vloer en plafondverwarming kunnen daarentegen het gehele vloeroppervlak gelijkmatig verwarmen, dit verhoogt 
de flexibi liteit van het gebouw. Het aanvoerwater kan dan ook een lagere temperatuur hebben omdat ze een 
groter oppervlak bestrijken dan radiatoren en convectoren . Daarnaast kunnen ze vaak ge'integreerd worden in de 
constructievloer of in een systeemplafond. Een nadeel van vloerverwarming is echter wel dat er in het 
gebruiksstadium moeilijk sparingen kunnen worden aangebracht. 

Door de ventilatielucht voor te verwarmen kan een gebouw ook verwarmd worden. Voordeel hiervan is dat je het 
ventilatiesysteem en het verwarmingssysteem met elkaar integreert, ventilatiekanalen dienen sowieso 
aangebracht te worden. Een nadeel van luchtverwarming is dat lucht een gering accumulerend vermogen heeft 
en dat de temperatuur van de lucht niet teveel mag afwijken van de temperatuur in de verblijfsruimten. Er dienen 
dus grote hoeveelheden lucht verplaatst te worden waardoor de oppervlakte van de kanalen aanzienlijk 

toeneemt. 

Om de temperatuur van het binnenklimaat niet te hoog op te laten lopen moet een gebouw ook gekoeld kunnen 
worden. Opwekking van koude uit primaire brandstof zoals aardgas of steenkool is kostbaarder dan opwekking 
van warmte. Koeling dient dus zoveel mogelijk voorkomen te worden en dit kan bereikt worden door zomin 

mogelijk glas in de gevel aan te brengen. 
Over een heel jaar genomen hoeft een gebouw maar een korte periode gekoeld te worden. Dit wordt veelal 
gedaan met lucht, waarbij men erop moet letten dat het temperatuurverschil met de binnenlucht niet te groot 
wordt, anders ontstaan er al gauw tochtverschijnselen. 
Maar een gebouw kan ook gekoeld worden door middel van gekoeld water dat door het distributiesysteem en de 
eindapparaten van een verwarmingsinstallatie stroomt. 

Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat een vloerverwarmingssysteem het beste voldoet. Het 
aanvoerwater hoeft geen hoge temperatuur te hebben, de ruimte wordt gelijk matig verwarmd waardoor optimale 
indelingsflexibiliteit ontstaat en het systeem kan tevens gebruikt worden voor koeling . Door de buizen te 
integreren in de betonnen constructievloer kan ook gebruikt gemaakt worden van het accumulerend vermogen 
van beton en is geen extra installatieruimte nodig. Nadeel is wel dat het achteraf aanbrengen van sparingen zeer 

moeilijk is. 
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12 INDELING 

Om te kijken of de gebouwstructuur geschikt is voor het huisvesten van een universitaire organisatie, wordt de 
faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit van Eindhoven in de structuur geplaatst. Deze faculteit 
bestaat uit de functies onderwijs en onderzoek. In Bij/age 6, lndelingsplattegronden worden de 
indelingsplattegronden weergegeven doormiddel van tekeningen die ondersteund worden met kerncijfers. De 
indelingen zijn gebaseerd op het programma van eisen van de faculteit, deze wordt weergegeven in Bijlage 1, 
PvE Bouwkunde, TU/e. 

De functie onderzoek wordt hierbij in de onderbouw geplaatst en de functies onderwijs en diensten in de 
bovenbouw. Doordat het bovenste gedeelte van de bovenbouw meer van daglicht wordt voorzien dan het 
onderste gedeelte, worden de kantoren voor het docerend personeel en de diensten bovenin geplaatst. Bij deze 
functies komen namelijk meer permanente werkplekken voor dan bij de studieruimten. 

Uit het programma van eisen volgt dat er ook kantoortuinen vereist zijn. Hier kunnen namelijk meer werkplekken 
in geplaatst worden dan in kamer- of cellenkantoren. Door deze kantoortuinen op de hoeken te plaatsen worden 
ze verlicht door tweezijdig daglicht en kunnen ze op het gebied van comfort beter concurreren met 
kamerkantoren. 

Doordat het binnenklimaat in de laboratoria geheel kunstmatig moet zijn wordt een kelder gecreeerd. In de kelder 
wordt zeer weinig daglicht toegelaten en de kelder biedt daarnaast constructieve voordelen. Er ontstaat een beter 
evenwicht in de ondergrond en de stabiliteitswanden kunnen in de wanden van de kelder worden ingeklemd. 
Nadeel van een kelder is wel dat er moeilijk kantoren geplaatst kunnen worden. 

12.1 KERNGEVENS 

Op de volgende pagina worden in figuur 44a, b en c doorsneden en een isometrie getoond van de 
gebouwstructuur. Deze worden ondersteund door kerncijfers en er worden verhoudingen weergegeven van de 
belangrijkste kerncijfers. 

Om de gegevens van de gebouwstructuur meer inhoud te geven worden ze vergeleken met de gegevens van 
Vertigo, het gebouw waar de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit in is gehuisvest, en met 
gegevens uit literatuur. De gegevens van de gebouwstructuur van Vertigo worden op bladzijde 79 weergegeven 

en de vergelijkingen worden getoond op bladzijde 80. 
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12.1.1 KERNGEGEVENS GEBOUWSTRUCTUUR 
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a) dwarsdoorsnede 

Kerncijfers: 

A/gemeenfTotaal 

BVO: 

lnhoud (excl. atrium): 

Gevelopp. (incl.atrium+kelder) 

BVO etage met atrium: 

20.091 m2 

82.937 m3 

12.020 m2 

1.458 m2 

1.837 m2 

1.837 m2 

178,2 m 

BVO etage zonder atrium: 

Grondoppervlak: 

Gebouwomtrek: 

Bovenbouw 

BVO: 16.796 m2 

Gevelopp. buiten: 7.702 m2 

Gevelopp. atrium: 2.838 m2 + 

Gevelopp. totaal : 10.540 m2 

lnhoud: 67680 m3 

lnhoud atrium: 11719m3 + 

lnhoud totaal : 79399 m3 

Onderbouw 

BVO: 3.295 m2 

Gevelopp. buiten : 1.480 m2 

lnhoud: 15.257 m3 

b) langsdoorsnede 

i / 

c) isometrie 

figuur 44: gebouwstructuur 

Verhoudingen: 

l 
I 

Gevelopp. / BVO = 60%; Grondopp. / BVO = 9% lnhoud / BVO = 4,12 m1 m2PvE / BVO = 74% 

, i _, 
I 

j 
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12.1.2 KERNGEGEVENS VERTIGO 

Bruto vloeroppervlak 

Voorbouw: 32,6x11 ,44 = 373 m2 x 2,5 = 

Hoogbouw: 32,6x42, 7 = 1392 m2 x 11 ,5 = 
Atrium: 9,4x9,4 = 88 m2 x 4 = 
Subverd. 16,3x5,6 = 91 m2 x 2 x 4 = 
Subverd. 5,7x10 = 57 m2 x 4 = 
Totaal 

Laagbouw: 32,6x57,6 = 1878 m2 x 2,5 = 

lnhoud (zonder atrium): 

Geveloppervlak (incl .atrium): 
Grondoppervlak 

Verhoudingen: 

116.832 m3 

11.555 m2 

3.654 m2 

16008 

-353 

730 

228 + 

933 m2 

16.613 m2 

4.694 m2 + 

22.250 m2 

Gevelopp, / BVO = 52%; Grondopp. / BVO = 16% lnhoud / BVO = 5,25 m 1 m2PvE / BVO = 67% 
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12.1.3 VERGELIJKING KERNGEGEVENS 

In tabel 7 worden de kerngegevens uit de literatuur28
, van de gebouwstructuur en van Vertigo met elkaar 

vergeleken. Bij de vergelijking van vloeroppervlak per gebruiker is gerekend met 1500 studenten en 300 

medewerkers, die de faculteit Bouwkunde heeft. Dat de waarden veel lager uitvallen dan de waarden van de 

literatuur komt doordat veel medewerkers part-time werken en omdat veel studenten thuis kunnen werken. 

Literatuur 

nuttig oppervlak 61 -69 kantoorgebouw 

63-71 onderwijsgebouw 

verkeersruimte 20 

techniekruimte 3 

constructieruimte 5 

geveloppervlak 

grondoppervlak 

gem. verdiepinghoogte 

m2 PVE 

vloeropp. per gebruiker* 20-25 kantoorgebouw 

6-15 onderwijsgebouw 

*gerekend met 1500 studenten en 300 medewerkers 

tabel 7: vergelijking kerngegevens 

Gebouw- !Vertigo Percentage van het totaal 
$tructuur 

71 67 % van het b.v.o. 

23 27 % van het b.v.o. 

2 2 % van het b.v.o. 

4 4 % van het b.v.o. 

60 52 % van het b.v.o. 

9 16 % van het b.v.o. 

4,12 5 m1 

74 67 % van het b.v.o. 

11 12 m2 b.v.o. per persoon 

Uit tabel 7 kan geconcludeerd worden dat het bruto vloeroppervlak van het schetsontwerp goed wordt benut. Het 

percentage verkeersruimte van het schetsontwerp (en van Vertigo) is groter dan het percentage dat in de 

literatuur wordt aangegeven, maar dit kan verklaard worden omdat de verkeersruimte in het programma van 
eisen ook de functie heeft van tentoonstellingsruimte. Het percentage constructieruimte is kleiner, dit komt 

waarschijnlijk door de kolommenstructuur van beide gebouwen. 

28 ISSO Publicatie 33 , Kengetallen en vuistregels , Hulpmiddel bij het ontwerp van gebouwinstallaties, Stichting ISSO, Rotterdam 
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13 CONSTRUCTIE 

Nu de afmetingen van de gebouwstructuur ten behoeve van het goed kunnen functioneren van de universitaire 

organisatie bekent zijn, kan de structuur constructief doorberekend worden. 

In figuur 45 wordt schematisch de isometrie (a), de dwarsdoorsnede (b) en een plattegrond met vide (c) weergegeven . 

a) isometrie 

0 CD 
8100 
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0 
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( B) • 
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( C) 
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(o) j • 
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( E) 

10800 

10x 
3435 43220 
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68 70 maaiveld 
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doorsnede structuur 

© © 
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■ ■ ■ ■ y 

C-:~_: __ ·_-_ + -~_x..- --- ~ 
. _; -4►-
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-

■ ■ 

56700 

35100 
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c) plattegrond met vide 

■ 

figuur 45: gebouwstructuur 
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b) doorsnede 
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13.1 GEWICHTSBEREKENING 

Bij het opstellen van de gewichtsberekening wordt met een veiligheidsklasse 3 gerekend. De NEN 6702, Belastingen en 
vervormingen, houdt voor onderwijsgebouwen en kantoorgebouwen deze factor aan, tezamen met een 
referentieperiode van 50 jaar voor beide gebouwtypen. 

De vloeren worden lichter dan in paragraaf 9.1 Vloeren is aangehouden. In die paragraaf wordt namelijk gerekend met 
een afwerkvloer van 50 mm, deze is vervangen door een vloeivloer van 25 mm. Dit levert een besparing op in 
gebouwhoogte en in vloergewicht. De vloeren kunnen ook zonder afwerkvloer functioneren door de vloer in het werk af 
te vlinderen, maar gezien dit moeilijk in de buitenlucht gaat is van deze optie afgezien. 
De veranderlijke belasting op de vloeren is voor onderwijsgebouwen en kantoorgebouwen hetzelfde, namelijk 2,5 
kN/m2

. Maar voor de algemene toegankelijkheidssector, de verkeerswegen, moet gerekend worden met een 
vloerbelasting van 3,0 kN/m2

. De vloeren zijn berekend met een veranderlijke belasting van 3,0 kN/m2
, zodat het 

mogelijk is van het gehele vloerveld een algemene toegankelijkheidssector te maken. 

Op de vloerrand wordt een lijnlast ten gevolge van de gevel aangehouden van 2,5 kN/m2
. Deze waarde komt uit een 

vliesgevelopbouw met ruiten van 8 en 11 mm inclusief staalconstructie. lndien een zwaardere gevel wordt toegepast 
moet deze gevel als een element worden uitgevoerd die de overige belasting direct naar de kolommen leidt. 

Bij het bepalen van de windbelasting is de extreme waarde van de stuwdruk aangehouden die in een onbebouwd 
landschap voorkomt in de gebieden 2 en 3, dit is Nederland exclusief Noord-Holland en de Waddeneilanden. Als 
wrijvingsfactor is de grootste waarde aangehouden, zodat ook gevels en daken kunnen worden toegepast met kleine 
uitsteeksels. 

Met bijzondere belastingen en belastingcombinaties ten gevolge van brand, een gasexplosie of een botsing door 
voertuigen wordt geen rekening gehouden. Er moeten voorzieningen aanwezig zijn die deze belastingen voorkomen. 

In figuur 46 worden de extreme waarden van de belastingen schematisch weergegeven op de gebouwstructuur, de 
complete gewichtsberekening wordt gedaan in Bijlage 7, Constructieberekening -Gewichtsberekening. 

maaiveld 

winddruk en zuiging: 
windwrijvind dak: 
windwrijving gevels: 

84 kN/m 
92 kN 
140 kN 

,<:i'l>'v'! ""' ~.!_ql!Qo sneeuw = 0,56 kN/m2 

-;. {OBoo 
·." !oeoo 

' 'ctak • 1~ 

14 
11i ~j kantoren+onderwijs 
8 vb= 3,0 kN/m2 
7 
6 
5 
4 , 

31 werkplaats+laboratorium 
I vb= 4 ,0 kN/m2 

~i 
,,J, 

keldervloer 
vb= 20 kN/m2 

figuur 46: extreme waarden van de veranderlijke belastingen 

48 kN/m 
92 kN 
245 kN 
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13.2 KOLOMMEN 

De betonkolommen zorgen grotendeels voor de verticale belastingafdracht en zorgen ervoor dat de vloeren verend zijn 
ingeklemd, zodat de doorbuiging van de vloer wordt tegengegaan. 

Om de afmetingen van de kolommen te bepalen wordt eerst gekeken naar de eisen waaraan ze moeten voldoen: 

• Over de gehele hoogte dezelfde afmetingen aanhouden, hierdoor kan telkens dezelfde bekisting gebruikt 
worden en is elke etage hetzelfde; 

• 835 gebruiken als betonsoort, dit is tegenwoordig standaard; 

• Zoveel mogelijk dezelfde kolommen, in verband met bekistingen; 

• Zo klein mogelijke kolommen, dit is esthetisch, praktisch en economisch het beste; 

• Vierkante kolommen gebruiken in verband met aansluitingen van de wanden . De dagmaat tussen de 
kolommen in x en in y-richting is hierdoor ook hetzelfde. 

De afmetingen van de kolommen worden bepaald door de verticale belasting die ze moeten dragen. Eventuele 
momenten in x- of in y-richting moeten worden opgenomen door wapening. 

In figuur 47 worden de reacties weergegeven die de verschillende vloeren op de kolommen hebben. Hierbij bestaan de 
reacties uit achtereenvolgens: het dak, de verdiepingvloeren met atrium, de verdiepingvloeren zonder atrium en de 
vloer in de kelder met atrium. In figuur 47a worden de permanente reacties weergegeven en in figuur 47b de variabele 
reacties. 

135/ 1 

7/35/ 48 16/83/101 
' 

155/204/1831 
' I 
/ 

309/367/466/329 I 
■ ■ ■ ' 

14/7 

404/483/488/346 310/368/473/3~4 

I 
' 

382 I • 
- - -------- - .---

1 

a) reacties t.g.v. permanente lasten 

figuur47: reacties kolommen 

101 33/ 175/296/109 
■ ■ • ' 

43/228/308/220 33/175/300/20p 

243 
• 

I 
/ 

I 

-----------r---
1 

b) reacties t.g.v. variabele lasten 

Uitgaande van de belastingen volgend uit figuur 47 volgen er kolomafmetingen, de berekening hiervan wordt 
weergeven in Bijlage 7, Constructieberekening - Kolommen, hierbij zijn de afmetingen afgrond op 50 mm. In figuur 48 
worden de theoretische kolomafmetingen weergegeven volgend uit de berekening. 
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300x300 450x450 

700x700 
• 

450x450 

650x650 
• 

250x250 
• 

450x450 

650x650 
• 

■ 

- - - - - - ---- -r---
1 

figuur 48: theoretische ko/omafmetingen 

Om de kolomafmetingen te standaardiseren, zoveel mogelijk dezelfde kolomafmetingen te gebruiken in verband met de 
uitvoering, wordt gekeken welke effecten het vergroten van bepaalde kolomdoorsneden hebben. 

In figuur 49 zijn de kolomafmetingen zoveel mogelijk gestandaardiseerd, de gevelkolommen en de middenkolommen 
hebben dezelfde afmetingen gekregen. 

Betonhoeveelheid 

450x450 450x450 

700x700 
■ 

450x450 

700x700 
■ 

250x250 
■ 

450x450 

700x700 
■ 

figuur 49: praktische kolomafmetingen 

De betonhoeveelheid is door het vergroten van de kolommen toegenomen met 1, 16 m2 per doorsnede, dit is een 

toename met 12%. De totale hoeveelheid extra beton die nodig is om met praktische kolomafmetingen te werken wordt 
dan 50 m3

. Door de kolomafmetingen te vergroten is meer beton nodig maar ook minder wapening. 

Ponskracht 

Door voor grotere kolomafmetingen te kiezen wordt de periferie vergroot, waardoor een grotere ponskracht opgenomen 

kan worden. Maar de factor k2, dit is de factor die de verhouding weergeeft tussen de kolomafmeting en de vloerdikte, 

verkleint de maximaal op te nemen ponskracht weer. 

Om te kijken wat de invloed van de kolomafmeting is op het ponsgedrag wordt hieronder een vergelijking gemaakt met 

een middenkolom met afmetingen van 650 en 700 mm. 
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Ponsformule: 

hierbij is ae de excentriciteitfactor, deze wordt gesteld op 1 

Fd = 1048 kN 

k1 is 1 in verband met het toepassen van een rechthoekige ko/om 

d wordt op 250mm gesteld 

kolom 650x650, p = 3385 mm 

kolom 700x700, p = 3585 mm 

kolom 650x650 

ko/om 700x700 

1,24 N/mm2 

1,17 Nlmm2 

r1 = 0, 72 Nlmm2 

r1 = 0,68 Nlmm2 

r, = 0,52 N/mm2 

Ts = 0,49 N/mm1 

Te zien is dat de negatieve invloed van de reductiefactor k2 kleiner is dan de positieve invloed van het vergroten van de 

perimeter. 

Voor de structuur warden dan ook de kolomafmetingen uit figuur 49 aangehouden . 
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13.3 VLOEREN 

De vloer die het meest voorkomt zal tot in detail worden berekend en getekend. Dit is de vloer in de bovenbouw, 

rondom het atrium met een vide. Hiervan wordt de buigwapening, de ponswapening en de eventuele 

dwarskrachtwapening berekend en getekend. 

13.3.1 BUIGWAPENING 

De vloer wordt driedimensionaal ingevoerd in een constructiepakket29
, de ondersteuningen bestaan niet uit 

puntondersteuningen maar uit de werkelijke kolommen. Deze hebben boven en onder een halve lengte en zodoende 

wordt de stijfheid van de kolommen meegenomen in de krachtsverdeling van de vloer. 

Ter plaatse van de stabiliteitswanden is de vloer ingeklemd. In figuur 50 wordt de geometrie van de ingevoerde vloer 

getoond. 

figuur 50: geometrie v/oer met vide 

Omdat de plattegronden in twee richtingen symmetrisch zijn hoeft maar ¼ deel van de plattegrond berekend te worden . 

Om de berekening te vereenvoudigen is ¼ deel van de plattegrond verdeeld in 4 velden. Dit wordt ge"illustreerd in 
onderstaande figuren waarbij in figuur 51a de symmetrielijnen zijn weergegeven in de plattegrond en waarbij in figuur 

51 b ¼ deel (linksboven) is ingedeeld in 4 velden. 

~ ~~~ ~ ~~~ svmm~trielij/nen 

l 1 

a) symmetrielijnen b) v/oervelden 

figuur 51: vloervelden 

De gehele berekening van de vloer wordt getoond in Bij/age 7, Constructieberekening - Vloeren - Buigwapening. 

29 ESE PRIMAWIN 
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Om de wapening te bepalen van de bollenplaatvloer moet eerst gekeken worden naar de constructieve eigenschappen 
van de vloer. Volgens documentatie30 betreft dit het volgende: 

• Vloerhoogte: h = ± 1/30 x lm;n = 1/30 x 8.100 = 270mm ==> type BD280, h=280mm voldoet; 

• De bollen behorend bij dit vloertype hebben een diameter van 225mm en moeten 1/9 dee! van de diameter van 
elkaar en van de vloerrand verwijderd zijn: 225 / 9 = 25 mm; 

• Voor de standaard onder en bovenwapening word en netten gebruikt van 08-100/150 of 010-100/150; 

• Voor de bijlegwapening worden staven gebruikt met diameters van 012- 016 - 020; 

• De afstand tussen boven en onderwapeningsnet in x of y richting is 175 of 191mm. De hoogte van de 
tralieligger is hier maatgevend; 

• Als stortbeton kan normaal grindbeton gebruikt worden in consistentiegebied 4, met een maximale 
korrelafmeting van 31 ,5mm; 

• Betonsoort is B35, milieuklasse is 1 en de brandwerendheid bedraagt 90 minuten; 

• De prefab betonschil heeft een dikte van 60-70 mm; 

• De berekening dient te geschieden volgens het CUR rapport Aanbeveling 86, 'Bollenplaatvloeren' . Dit rapport 
geeft verwijzingen naar de VBC. Op plaatsen waar bollen warden weggelaten kan gerekend warden volgende 

de VBC; 

• De vloer heeft een directe belastingafdracht naar de steunpunten , er wordt niet met verborgen balken gewerkt. 

De belangrijkste punten uit het CUR rapport Aanbeveling 86 'Bollenplaatvloeren' die betrekking hebben op dit project 

warden hieronder puntsgewijs samengevat. 

• Bij de bepaling van de kruipcoefficient en de krimpverkorting moet voor de fictieve dikte hm 2/3 van de fictieve 
dikte van de bruto doorsnede warden ingevoerd 

• Dwarskracht: de waarde van t2 moet warden vermenigvuldigd met 2/3; in de formule voor td moet voor de 
waarde van b, 0,3 maal de breedte van de bruto beton doorsnede warden ingevoerd; van de tralieliggers mag 

maar een been voor 75% als dwarskrachtwapening warden meegenomen 

• Pons: de waarde van t 2 moet warden vermenigvuldigd met 2/3; de perimeter moet worden vermenigvuldigd 

met 0,25; praktischer is het om bollen weg te laten, ter plaatse van de weggelaten bollen mag gerekend 

warden volgens de VBC 

• Doorbuiging: de berekening moet warden uitgevoerd volgens artikel 8.6.2; de scheurmomenten M, en Mrt 
moeten vermenigvuldigd worden met 0,8. Bij de berekening van Ob in 8.7.1, van Os, in 8.7.3 en van Ob in 8.7.4 
van NEN6720 moet worden uitgegaan van het weerstandsmoment dat gelijk is aan 75% van dat van de bruto 

doorsnede. 

• Bij het bepalen van het weerstandsmoment W voor het bepalen van de minimale wapening meet warden 
uitgegaan van de netto doorsnede. 

Te zien is dat door de aanwezigheid van de bollen de krimp en de kruipfactor zullen warden vergroot doordat met een 

kleinere fictieve vloerdikte wordt gerekend. Oak de opneembare dwarskracht neemt sterk af, de bollen blijken hier dus 
niet mee te werken. Bij de berekening van de pons worden in dit project bollen weggelaten, zodat met de normale 
betonvoorschriften mag warden gerekend. 

Bij het bepalen van de buigwapening warden eerst de standaard boven- en ondemetten bepaald. Gekeken wordt welke 

wapeningsnetten de meeste momenten afdekken zonder dat de vloer een overcapaciteit krijgt. Omdat de negatieve 
momenten (steunpuntsmomenten) groter zijn dan de positieve momenten (veldmomenten), worden de bollen en dus de 
wapening zo hoog mogelijk in de vloer geplaatst. De minimale afstand van 25 mm van bol tot de rand van de vloer is 
hier maatgevend. De plaatsing van de standaard wapeningsnetten en de bollen is te zien in figuur 52. 

30 CUR Aanbeveling 86, Bollenplaatvloeren, Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving 
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wap ening #08-100/150 

w apening #08-100/150 

figuur 52: 8D280 standaard 

Bij het berekenen van het minimum wapeningspercentage blijkt dat deze voor de bollenplaatvloer lager ligt dan voor 
een massieve vloer. Oorzaak hiervan is dat het weerstandsmoment moet worden bepaald aan de hand van de netto 
doorsnede, duster plaatse van de bollen. 

In een spreadsheet worden diverse varianten van bijlegwapening berekend, waarna de totale vloer van de juiste 

hoeveelheid buigwapening kan worden voorzien. 

13.3.2 SPARING 

Om te kijken of het mogelijk is om in een later stadium sparingen in de vloer aan te brengen wordt dit bestudeerd. In 
veld 4 wordt een sparing aangebracht van 2,7x3,6 m, dit is groot genoeg voor een trappenhuis. In Bijlage 7, 

Constructieberekening - Vloeren - Sparingen zijn de momentenlijnen weergegeven. Te zien is dat de momenten ten 
opzichte van een vloer zonder sparing gereduceerd worden. Dit kan verklaard worden doordat er minder belasting 

aanwezig is. 

Geconcludeerd kan worden dat het in een later stadium aanbrengen van een sparing van 2,7x3,6m in een vloerveld 
geen constructief probleem vormt. 
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13.4 PONS 

Om te toetsen of de kolom niet 'door de vloer heen schiet' , moet de constructie getoetst worden op pons. Gezien 

de kleine ponscapaciteit die een bollenplaatvloer heeft, worden ter plaatse van de opleggingen de bollen 
weggelaten, zodat de vloer als een normale vloer kan worden berekend. 

Omdat de kolommen in de gebouwstructuur allemaal vierkant zijn moet worden getoetst op pons en niet op 

dwarskracht. Volgens NEN 6720 moet voldaan worden aan de eis dat de rekenwaarde van de schuifspanning 
kleiner of gelijk is aan de uiterst opneembare schuifspanning met of zonder ponswapening. 

De rekenwaarde van de schuifspanning wordt bepaald door de volgende aspecten: 

• De optredende oplegreactie van de vloer op de kolom; 

• De momenten in de kolommen ten gevolge van de doorbuiging van de vloer. Deze waarde wordt in 

rekening gebracht door de oplegreactie met een excentriciteitsfactor te vergroten; 

• De perimeter, oftewel de snedeomtrek van rand-, midden- en hoekkolommen; 

• De nuttige plaatdikte, de afstand van onderkant vloer tot hart steunpuntwapening. 

Gebleken is dat vooral de mornenten in de kolornrnen de rekenwaarde van de schuifspanning sterk vergroten. De 
excentriciteitsfactor is hier voor de randkolornrnen gerniddeld 2,5, voor de middenkolornrnen gerniddeld 1,7 en 
voor de hoekkolom zelfs 4,5. 

De uiterst opneembare schuifspanning wordt bepaald door de volgende aspecten: 

• De beton sterkteklasse; 

• De plaat dikte; 

• Het wapeningspercentage van de steunpuntwapening, deze zorgt namelijk voor deuvelwerking; 

• De verhouding tussen de kolornafmetingen en de dikte van de vloer. Dit heeft te rnaken met het 
overgangstraject naar dwarskracht. 

Na de ponsberekening te hebben uitgevoerd, zie Bijlage 7, Constructieberekening - Pons, kan geconcludeerd 

warden dat overal ponswapening nodig is binnen de eerste periferie. Voor de hoekkolommen geldt zelfs dat de 
tweede periferie ook niet voldoet, hier zal dus ook ponswapening nodig zijn. 

Als ponswapening zijn deuvels toegepast, die volgens NEN 6720 aan bepaalde eisen rnoeten voldoen met 
betrekking tot staafdiameter en h.o.h afstand. Doordat er een strenge eis wordt gesteld aan de maximaal aan te 
houden h.o.h afstand van de deuvels, moeten er meer deuvels worden toegepast dan in de ponsberekening is 

berekend. 
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13.5 DILATATIE 

Om te kijken of er dilatatievoegen in de vloeren nodig zijn, of extra wapening in de vloeren nodig is om 
krimpscheuren te voorkomen, wordt er een krimpberekening gemaakt. De vloeren worden in de lengterichting 
bekeken, omdat hier de belemmeringsfactor het grootst is. De stabiliteitswanden verhinderen namelijk vervorming 
in de lengterichting. 

Gezien de krimpberekening afhankelijk is van het milieu waarin de vloer verkeert, in verband met de 
vochtigheidsgraad, wordt gesteld dat de vloer eerst een half jaar in de buitenlucht is, voordat ze 'oneindig' in de 
binnenlucht is. 

De krimpberekening is afhankelijk van de volgende aspecten: 

• De basiskrimp, deze is voor buitenlucht en droge lucht verschillend; 

• De betonsoort; 

• De fictieve plaatdikte, deze wordt door de bollen sterk gereduceerd waardoor de vloer meer vocht 
verliest; 

• Het wapeningspercentage, wapening houdt krimpen tegen ; 

• Het aantal dagen dat de vloer in een bepaald milieu verblijft. 

De berekening is in Bijlage 7, Constructieberekening - Krimp uitgevoerd en de resultaten zijn in figuur 53 

weergegeven. De rode lijn geeft het krimpverloop van de vloer aan indien deze altijd in de buitenlucht zal blijven , 
de licht blauwe lijn geeft het krimpverloop van de vloer aan indien deze altijd in de binnenlucht zal blijven en de 
dikke blauwe lijn geeft het werkelijk krimpverloop van de vloer weer. De vloer blijft namelijk eerst een half jaar 
(180 dagen) in de buitenlucht en vervolgens oneindig in de binnenlucht. 

::::: +1----_-_-_-_·_· _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _ _ _ -_-_-_-_ ~- - - - - - - - - -, 
, ---buiten lucht 

o,350 J _ _ _ _ ____ _ __ ---:::::::; _____ 11!!!!!"'~!"""""'~ ~ ~ ~ (buitenklimaat) 

C. 0,250 7 - - - - -

] 0,200 j- ~~~::::::====-=::_-=-=~-======-= 
0,150 - - - - - - - ~ - - - - - - - ----- -------

0,100 - -

1 
l 

0,050 ~------- - --- >-- - - - - - --- ---- ----- - -

--· L----- ~-----0,000 

aantal dagen 

figuur 53: krimpverloop 

£'max buiten lucht 

- droge lucht 
(binnenklimaat) 

£'max droge lucht 

---Totaal 

Geconcludeerd kan worden dat de vloer uiteindelijk 0,36 promille gaat krimpen. Hierbij hoort een verkorting van 
de vloer van 20 mm. De trekspanning die hierdoor in de vloer optreedt is 2 N/mm2

. Deze trekspanning kan door 
het beton worden opgenomen. 
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13.6 STABILITEIT 

De stabiliteit wordt verzorgd door stabiliteitswanden, deze worden in figuur 54 weergegeven. De 
stabiliteitswanden worden in de fundering ingeklemd en bestaan voor de x-richting uit vier wanden van 8, 1 m lang 
en 0,3m dik. Voor de y-richting wordt de stabiliteit verzorgt door 2 wanden van 10,8m land en 0,3 m dik. De 
stabiliteitsberekening wordt in Bijlage 7, Constructieberekening - Stabiliteit weergegeven. 
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a) stabiliteitswanden in isometrie b) stabiliteitswanden in de plattegrond 

figuur 54: stabiliteitswanden 

13.6.1 STABILITEIT IN DE X·RICHTING 

Om de capaciteit van de wanden in de x-richting te vergroten worden deze wanden schuifvast verbonden met de 

wanden in de y-richting. Zo ontstaat een samengesteld profiel, er wordt gerekend met de meewerkende breedte 
van de wanden in de y-richting. In tabel 8 wordt weergegeven hoe de capaciteit van de wanden is toegenomen. 

Enkelvoudige wand Samengesteld profiel 

ly (m4) 13,3 26,9 

Wy (m3) 3,3 10,6 

4,8 

tabel 8: stabiliteitswanden 
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Om geen 2° orde berekening te moeten doen wordt getoetst of de inklemming in de fundering voldoende zorgt 

voor een kleine kniklengte. Oit blijkt het geval, hieraan wordt ruim voldaan . 

Doordat er een geringe belasting op de wanden aanwezig is, worden de trekspanningen tengevolge van de 
buiging niet geheel gereduceerd. Dit leidt tot trekwapening in de wanden. 

De wanden zijn dik genoeg om niet te bezwijken aan partiele instabiliteit, wel is hier een 2° orde berekening nodig 

om dat aan te tonen. 

13.6.2 STABILITEIT IN DE Y-RICHTING 

Gezien de wanden in de x-richting de capaciteit van de wanden in de y-richting niet veel vergroot, wordt hier 

gerekend met alleen de capaciteit van de wand zelf. Ook de belasting op de wand is te verwaarlozen, deze wordt 

dan ook niet meegenomen. 

De inklemming van de wand in de kelder en de fundering is zo sterk dat er geen tweede orde berekening nodig is 
voor de stabiliteitsberekening. Wei komen er grote trekspanningen in voor, dit wordt gedeeltelijk veroorzaakt 
doordat de wand een zeer kleine verticale belasting heeft ( in de berekening is O aangehouden). 

Om de trekspanningen beter op te kunnen nemen wordt de lengte van de wand plaatselijk vergroot, dit is te zien 
in figuur 55. 

figuur 55: stabiliteitswanden 
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13. 7 TUSSENVLOEREN 

Ter plaatse van de vloeren met een dubbele verdiepinghoogte moet het mogelijk zijn om tussenvloeren aan te 
brengen. Zodoende kan deze ruimte dubbel gebruikt worden door onderwijs- en kantoorfuncties met een 
verdiepinghoogte van 2,8m respectievelijk 2,4m. 

Hierbij wordt ernaar gestreefd om de vloeren rechtstreeks aan de kolommen op te hangen, zodat een flexibel 
indeelbare ruimte ontstaat. In Bij/age 7, Constructieberekening - Tussenvloeren zijn diverse in aanmerking 
komende varianten berekend. Hierbij wordt in de laatste paragraaf een overzicht gegeven van de eigenschappen 
van de verschillende vloeren. 

Als maatgevende tussenvloer wordt een bollenplaatvloer 80280 aangehouden. 
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EINDCONCLUSIE 

Om te beoordelen of de ontworpen gebouwstructuur voldoet aan de doelstelling wordt ze getoetst op de 
verschillende onderdelen die de doelstelling stelt: 

Multifunctionaliteit 

De gebouwstructuur wordt hierbij opgedeeld in de bovenbouw en de onderbouw. De bovenbouw is in haar geheel 
geschikt voor de functie onderwijs en er kunnen goed kantoren geplaatst warden. Hiermee is ze ook geschikt 
voor de functie diensten en voor bedrijven met een kantoorhoudende organisatie. Voorwaarde is wel dat het 
atrium voldoende daglicht binnenbrengt, dit dient nader onderzocht te warden. 
De onderbouw is geschikt voor de functies onderwijs, onderzoek, diensten en bedrijven met een 
kantoorhoudende organisatie. Deze kantoorhoudende organisatie moet dan wel grotendeels uit flexwerkplekken 
en vergaderruimten bestaan, omdat er weinig daglicht in de onderbouw komt en er dus weinig permanente 
werkplekken geplaatst kunnen warden. Volgens een scenario bestaan veel kantoorhoudende organisaties in de 
toekomst uit veel flexwerkplekken, maar het blijft wel een scenario. 

Flexibi/iteit 

De gebouwstructuur bestaat uit een kolommenraster met grote kolomafstanden waardoor veel indelingsflexibiliteit 
ontstaat. Hierbij zijn de kolommen gepositioneerd op gunstige plekken volgens bestaande kantoorindelingen en 
de ontworpen onderwijsindelingen. Toekomstige uitbreidingen of extra entrees kunnen makkelijk gerealiseerd 
warden doordat de gevelconstructie naar buiten toe een ruime open structuur heeft. 
De gebruikte vloer heeft een vlakke onderzijde en de plenumruimte is precies zo hoog dat een flexibel 
kanalenverloop mogelijk is. Het aanbrengen van sparingen in de vloer voor bijvoorbeeld een trappenhuis is 
constructief gezien geen probleem. 
In verticale zin is de grote verdiepinghoogte in de onderbouw precies voldoende om er 2 normale verdiepingen in 
te passen. 

Gebouwstructuur 

De afmetingen van de gebouwstructuur zijn afgestemd op de afmetingen van de grote ruimten: de collegezaal en 
het collegelokaal. Deze ruimten hebben echter geen maatgevende afmetingen. In dit rapport zijn de afmetingen 
bepaald aan de hand van praktijkonderzoek. 
De vorm van de gebouwstructuur lijkt van de buitenkant zeer compact, maar heeft door het atrium wel veel gevels 
en daardoor ook veel daglicht. De brede onderbouw is geschikt voor onderwijs, onderzoek en veel 
flexwerkplekken. De smallere bovenbouw heeft de breedte van een 'standaard' kantoorgebouw en is in haar 
gehele breedte geschikt voor permanente werkplekken . 
Het toegepaste kolommenstramien van 8, 1 x8, 1 m levert een grote indelingsflexibiliteit op en is geschikt voor het 
plaatsen van alle benodigde ruimten binnen een universitaire en kantoorhoudende organisatie. Daarnaast is het 
stramien ook geschikt voor een parkeergarage. 

Geconcludeerd kan warden dat de ontworpen gebouwstructuur voldoet aan de huidige huisvestingseisen voor 
een universitaire organisatie met beide primaire processen en grotendeels aan de huidige huisvestingseisen voor 
kantoren . Doordat de gebouwstructuur ook veel flexibiliteit biedt kan gezegd warden dat aan de doelstelling is 
voldaan . 
Of de gebouwstructuur ook aan toekomstige huisvestingseisen van universitaire en kantoorhoudende 
organisaties kan voldoen is afhankelijk of de Masterplannen van de universiteiten en de scenario's over 
flexwerkplekken ook werkelijkheid warden. Het blijven immers wel veranderende organisaties. 
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Voor een verdere optimalisering van de gebouwstructuur is het van belang dat er nog een aantal aspecten 

onderzocht worden. Deze aspecten kunnen worden onderverdeeld in functionaliteit, bouwfysica en architectuur. 

Functionaliteit 

• Gekeken moet worden welke functies nog meer in de gebouwstructuur passen. 

• Het stramien is geschikt voor een parkeergarage. Onderzocht moet worden of in de gebouwstructuur een 

parkeergarage kan worden gevestigd. 

Bouwfysica 

• Onderzocht moet worden of de daglichttoetreding in het atrium toereikend is; 

• Onderzocht moet worden of de daglichttoetreding in de onderbouw toereikend is; 

• Onderzocht moet worden of de toegepaste installatievoorzieningen voor warmte, koeling en ventilatie 

optimaal zijn. 

Architectuur 

• Hoe kan de gebouwstructuur een architectonisch uitstraling krijgen? 

• Welke gevelconcepten kunnen allemaal gebruikt worden? 
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BIJLAGE 1, PvE 80UWKUNDE, TU/E 

PROGRAMMA VAN EISEN HERHUISVESTING BOUWKUNDE 

Algemeen 

het gebouw dient een gebouw voor bouwkunde te warden 

het dient aan te sluiten op de huidige "state of the art", zowel qua architectuur als functioneel 

het gebouw moet duurzaam zijn 

integratie en wederzijdse be"invloeding van de verschillende disciplines moet mogelijk zijn 

het gebouw dient een grate mate van flexibiliteit te hebben, dit geldt voor alle ruimten 

een grate centrale hal met horecavoorzieningen en tentoonstellingsruimten moet het bruisende 

hart vormen van het gebouw 

vanuit de centrale hal moeten de verschillende functies direct bereikbaar zijn 

de verkeersruimten dienen zo te zijn gedimensioneerd dat producten die in het onderwijs en 

onderzoek zijn vervaardigd daar kunnen worden gepresenteerd . 

de kantine, collegezalen en collegelokalen bevinden zich in het auditorium 

Zitruimten 

Constructief Ontwer(1en 516 m2 

2 kamers van 24 m2 48 

18 kamers van 14 m2 252 

27 werkplekken van 8 m2 216 

Fysische AsQecten van de Gebouwde Omgeving 544 m2 

3 kamers van 24 m2 72 

22 kamers van 14 m2 308 

28 werkplekken van 8 m2 224 

60m2 elders -60 

TNO 120 m2 

2 kamers van 24 m2 48 

4 kamers van 14 m2 56 

2 werkplekken van 8 m2 16 

Bouwtechniek 240 m2 

1 kamers van 24 m2 24 

8 kamers van 14 m2 112 

13 werkplekken van 8 m2 104 

Uitvoeringstechniek 266 m2 

1 kamers van 24 m2 24 

11 kamers van 14 m2 154 

11 werkplekken van 8 m2 88 

Architectuur 330 m2 

2 kamers van 24 m2 48 

15 kamers van 14 m2 210 

9 werkplekken van 8 m2 72 
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Docomomo 30 m2 

1 kamer van 14 m2 14 

2 werkplekken van 8 m2 16 

Ontwerpsystemen 278 m2,. groter dan de optelsom 

1 kamer van 24 m2 24 

11 kamers van 14 m2 168 

7 werkplekken van 8 m2 56 

Stedebouw 564 m2 

1 kamer van 24 m2 24 

22 kamers van 14 m2 308 

29 werkplekken van 8 m2 232 

F aculteitsbureau administratief 432 m2 

4 kamers van 24 m2 96 

14 kamers van 14 m2 182 

8 werkplekken van 8 m2 72 

vergader 24 

archief 10 

magazijn 20 

balie 10 

magazijn 18 

F aculteitsbureau technisch 363 m2 

7 kamers van 14 m2 98 

5 werkplekken van 8 m2 40 

studio en doka 125 

balie 6 

videomontage 24 

enthescoop 70 

2e fase ADMS 128 m2 

3811 m2 

Laboratoria 

Fysische Aspecten Gebouwde Omgeving 1641 m2 

Constructief Ontwerpen / Materiaalkunde 2270 

Ontwerpsystemen 84 

Stedebouw 178 

Bouwtechniek / Uitvoeringstechniek 279 

4452 m2 

Werkplaats 1100 m2 

BIJLAGE 1, PvE BOUWKUNDE TU/E - II 



T U/E, BOUWKUNDE, CO 

Onderwijsruimten 

Studieruimten: 59st. van 40m2 voor 8 pers. 

Practicumruimten 

Bespreekruimten: 15st. van 40m2 voor 16 pers. 

Bespreekruimten: 12st. van 25m2 voor 10 pers. 

Diversen 

Vergaderruimten 

1 grote vergaderzaal, 30-35 pers . 75 

2 kleine vergaderzalen , 12-15 pers. 60 

1 presentatieruimte 100 

16 overlegruimten, 4-6 pers. 320 

T entoonstellingsruimten 

KSA tentoonstellingsruimte klein 120 

tentoonstellingsruimte groot 350 

Maqazijnen 

F aculteitsbureau 340 

Vakgroepen 210 

Diverse ruimten 

boekwinkel 36 

studieverenigingen 72 

bouwkundewinkel 22 
studentencafe 60 

Totaal 

2360 m2 

780 m2 

600 m2 

300 m2 

4040 m2 

555 m2 

* niet in pve, later toegevoegd 

470 m2 

550 m2 

190 m2 

1765 m2 

15168 14848 excl. De later toegevoegde 

overfegruimten 
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BIJLAGE 2, BEZETTINGSGRADEN 

8ezettingsgraden (8ouwbesluit artikel 1.1; tabel 1) 

Bezettingsgraad In gebruikoppervlakte van een In vloeroppervlakte aan 

klasse gebouw verblijfsgebied 

81 0-2 m2 per persoon 0-1,3 m2 per persoon 

82 2-5 m2 per persoon 1,3-3,3 m2 per persoon 

83 5-12 m2 per persoon 3,3-8 m2 per persoon 

84 12-30 m2 per persoon 8-20 m2 per persoon 

85 >30 m2 per persoon >20 m2 per persoon 
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BIJLAGE 3, l<ANTOOROPSTELLINGEN 

In de volgende subparagrafen worden diverse hedendaagse kantoorindelingen beschreven en getoond. 

Cellenkantoor 

Kenmerken van een kantoorindeling bestaand uit cellen zijn : 

• Het is het meest traditionele kantoorconcept, het bestaat uit een gang met aan beide zijden een- of twee 

persoonskamers; 

• Vaak zijn er bespreekmogelijkheden op de kamer aanwezig; 

• Door de vele wanden kan men zich goed concentreren, maar dit leidt ook tot een slechte onderlinge 
communicatie; 

• Standaard voorzieningen zijn vaak gebonden aan de kamer; 

• De ruimte wordt vaak toegekend op basis van de hierarchie die er binnen de organisatie geldt; 

• Traditioneel gebruik van informatie en communicatietechnologie; 

• In figuur 1 wordt schematisch een gebouwstrook weergegeven met cellenkantoren. 

figuur 1: cellenkantoor 

lndien een gebouw ontworpen wordt om een kantoorhoudende organisatie te huisvesten met een cellenstructuur 

dan moet de gebouwbreedte niet te groot zijn. In figuur 1 zijn twee typen kantoren weergegeven, een type zonder 

overlegtafel en een met overlegtafel. Deze kantoren hebben een diepte van 5,4 meter respectievelijk 7,2 meter. 

Gebouwbreedtes volgen dan uit de combinaties met of zonder overlegtafel en een gang van 1,8 meter. Mogelijke 

combinaties leveren gebouwbreedten op van 12,6, 14,4 en 16,2 meter. Bij de laatste combinatie, dus met 

overlegtafels aan beide zijden, is het wel noodzaak kolommen te plaatsen midden in het gebouw. Dit kan de 

flexibiliteit in een later stadium negatief be"invloeden en andere functies onmogelijk maken, maar dit kan een 

kleine gebouwbreedte zonder kolommen in het midden ook, hier kunnen namelijk de gevels in de weg staan. 
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Kamerkantoor 

Kenmerken van een kamerkantoor zijn: 

• Het kamerkantoor is een afgeleide van het cellenkantoor, alleen zitten er meer werknemers op een kamer; 

• Doel is om kleine groepjes die veel samenwerken in een kamer te plaatsen, zodat een goede communicatie 
mogelijk is en er geen afleiding plaats vindt van buitenaf; 

• In figuur 2 wordt schematisch een gebouwstrook weergegeven met kamerkantoren. 

figuur 2: kamerkantoor 

Een goede communicatie tussen de werknemers wordt bereikt indien de afstanden kort zijn, dit vereist een 

vierkante kamer. Een vierkante kamer betekent wel dat er achter in de kamer weinig daglicht komt, en dus een 

kwalitatief mindere werkplek is. Dit zal echter door het vele contact met de andere medewerkers niet als 

belangrijk worden gevonden. 
Kolommen of wanden in een kamer worden als storend ervaren, deze moeten in de scheidingswanden met de 

gang worden opgenomen. Een gebouwstrook bestaand uit twee kamers met 6 medewerkers (7,2m) en een gang 

van 1,8 meter heeft een breedte van 16,2 meter. lndien er geen tussensteunpunten mogen voorkomen en men 

van gevel tot gevel overspant, dan krijg je kamers van 6,3m, uitgaande van een gebouwbreedte van 14,4m. 
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Kantoortuin 

Kenmerken van een kantoortuin zijn: 

• Grote ruimten met schijnbaar willekeurig opgestelde bureaus; 

• Door het ontbreken van wanden geen privacy maar wel veel direct contact met de medewerkers; 

• Veel sociale controle; 

• Toekenning van ruimten op basis van hierarchie; 

• Traditioneel gebruik van communicatie en informatietechnologie; 

• In figuur 3 wordt schematisch een gebouwstrook weergegeven met een kantoortuin . 

J ~ 
-~ k ffi[ 

figuur 3: kantoortuin 

Bij het ontwerpen van een luxe kantoortuin met permanente werkplekken moet men de gebouwbreedte niet te 

breed nemen, anders moeten er permanente werkplekken buiten de daglichtzone geplaatst worden . Een 
effectieve breedte is 2*hp+gang+2*hp, bij een plafondhoogte van 2,8m en een gang van 1,8m wordt dit 13m. 
lndien er ook niet-permanente werkplekken in de kantoortuin nodig zijn, dan kan de gebouwbreedte worden 
vergroot. De niet-permanente werkplekken kunnen dan buiten de daglichtzone geplaatst worden . 

Een kolommenstructuur of het gebruik van dragende wanden is bij dit type niet storend, vaak wel enigszins 
gewenst omdat velen wel wat behoefte aan privacy hebben. 
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Kloosterkantoor 

Kenmerken van een kloosterkantoor zijn : 

• Een grote kantoortuin met daarom heen cellenkantoren 

• De kantoortuin dient voor werkzaamheden waarbij communicatie met de medewerkers is vereist 

• De cellenkantoren dienen voor concentratie werkzaamheden 

• Er is een algemeen gebruik van ruimten, er zijn geen persoonsgebonden werkplekken 

• De ruimte wordt dus toegekend op basis van de uit te voeren werkzaamheden. 

• Toepassing van moderne communicatie en informatietechnologie is vereist. 

• In figuur 4 wordt schematisch een gebouwstrook weergegeven met cellenkantoren. 

I (I i) 

figuur 4: kloosterkantoor 

Specifieke gebouweisen worden aan dit type niet gesteld, er staan veel wanden en dus kunnen er ook veel 

kolommen geplaatst worden. Kolommen en of wanden zijn hier niet hinderlijk. 

Door de cellenkantoren aan de gevel te plaatsen komt weinig daglicht het gebouw binnen, de gebouwbreedte 

dient dus niet te groot zijn. 
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Combikantoor 

Het combikantoor is een afgeleide van het kloosterkantoor, alleen hebben de werknemers nu een vaste werkplek 

en een mogelijkheid om intensief samen te werken met andere medewerkers. De vaste werkplekken worden 

hierbij aan de gevel gecreeerd en de samenwerkingsgebieden in het midden van het gebouw, zie figuur 5. 

f1 ""•--··~ 

figuur 5: combikantoor 
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BIJLAGE 4, TRAPAFMETINGEN 

In tabel 1 worden de minimum en maximum waarden weergegeven die een trap in een utiliteitsgebouw moet 

hebben. Ze zijn gerelateerd uit het Bouwbesluit, artikel 2.28. 

Minimum breedte trap 1,1 m 

Minimum vrije hoogte boven de trap 2, 1 m 

Maximum hoogte van de trap 4,0m 

Minimum aantrede ter plaatse van de klimlijn , gemeten 

loodrecht op de voorkant van de trede 0,21 m 

Maximum hoogte van een optrede 0,21 m 

Minimum breedte van het tredevlak, gemeten loodrecht 

op de voorkant van dat vlak 0,17 m 

Minimum breedte van het tredevlak ter plaatse van de klimlijn, 

gemeten loodrecht op de voorkant van dat vlak 0,23m 

Minimum afstand van de klimlijn tot de zijkanten van de trap 0,30m 

tabel 1: trapafmetingen 

Het bordes ter plaatse van de bovenste trede dient afmetingen te hebben van ten minste 1, 1x1 , 1 m, artikel 2.29 
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BIJLAGE 5, VLOERTYPEN 

KANAALPLATEN 

Overspanning: 

Constructie: 

LS. 

◄ 
10,8m 

• Voor deze overspanning is een A260 nodig 

► 

• Een druklaag van 70mm is nodig voor schijfwerking 

• l.v.m. flexibiliteit is een vlakke onderkant vereist, ge"integreerde liggers toepassen 

Constructieopbouw vloer: 

afwerkvfoer 
druklaag 
kanaatplaat A260 

0 
"' I 

~~;.;.;~~~~ ~I + 

= = = ---1 ~1 ~ 
+ + 

hoedligger 

+-- - - - - -'1=08=0=0- - - - - --+ 

figuur 6: kanaalplaatvloer 

De maximale kolomafstand in het gebouw wordt bepaald door de sterkte en stijfheid van de hoedligger. Voor de 

hoedligger is het zwaarste profiel aangehouden. De maximale h.o.h afstanden van de middenkolommen worden 

hieronder berekend. 

Belastingen: vloer 

druklaag 

afwerklaag 

Peg 

wanden 

plafond 

ppb = 

3,76 kN/m2 

1,68 kN/m2 

1,00 kN/m2 + 
6,44 kN/m2 

1,00 kN/m2 

0,30 kN/m2 + 
7,74 kN/m2 

(0,07mx24 kN/m3
) 

{0,05mx20 kN/m3
) 

Belastingcombinaties: Pd = 1,2 X ppb + 1 ,5 X Pvb = 13,2 kN/m2 

Prep= Ppb + Pvb = 10,26 kN/m
2 

Pvb = 3,00 kN/m2 

Qd = Pd x 10,8m = 143 kN/m 

Qrep = Prep x 10,8m = 111 kN/m 

Toetsing ligger THQ 265x6-290x35-500x20; Wpl = 2.803 x 103 mm3
, I = 35.443 x 10

4 
mm

4
, S355 

Sterkte: lmax = wortel (2303.000 x 355 x 8 / 143) = 6,7m 

Stijfheid: lmax = wortel3 (0,003 x 384 x 210.000 x 354.430.000 / 5 x 111) = 5,3m -+ maatgevend 
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INFRA+ VLOER 

Overspanning : 

Constructie: 

LS 

◄ 
10,8m 

► 

• Voor deze overspanning zijn IPE300 hoh 600mm vereist 

• De betonnen platen kunnen worden gekoppeld als schijf 

• lnstallatiehoogte max. 263mm. 

Constructieopbouw vloer: 

toplaag 
infra+ vloer 

I 

~---~ijj== =7r=:::;=r== = ===r~ .. --ijf==== ~~ + 

+-- - - - - - - - 1~0~8~0~0- - - - - - - - + 

figuur 7: Infra• vloer 

De maximale kolomafstand in het gebouw wordt bepaald door de sterkte en stijfheid van de tussenligger, 

HEM260. De maximale h.o.h afstanden van de middenkolommen warden hieronder berekend. 

Belastingen: vloer 2,38 kN/m2 (0,07x24 kN/m2 + 0,42kN/m/0,6m) 

toplaag 0,70 kN/m2 + (0,05mx20 kN/m3
) 

peg 3,08 kN/m2 

wanden 1,00 kN/m2 

plafond 0,30 kN/m2 + 

Ppb = 4,38 kN/m2 
Pvb = 3,00 

Belastingcombinaties: Pd= 1,2 x ppb + 1,5 x Pvb = 9,8 kN/m2 

Prep= Ppb + Pvb = 7,38 kN/m2 
Qd = Pd x 10,8m = 106 kN/m 

Qrep = Prep x 10,8m = 80 kN/m 

Toetsing ligger HEM260; Wpl = 2.520 x 103 mm3
, I= 31 .307 x 104 mm4

, S235 

Sterkte: lmax = wortel (2 .520.000 x 235 x 8 I 106) = 6,7m 

Stijfheid: lmax = wortel3 (0,003 x 384 x 210.000 x 313.070.000 / 5 x 80) = 5,7m -+ maatgevend 

kN/m2 
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BOLLENPLAATVLOER 

De bollenplaatvloer is een vloer die haar belastingen alzijdig afdraagt naar de ondersteuningen. Er zijn 

verschillende bollenplaatvloeren, gesorteerd naar hoogte. In een vloerveld van 56,7 x 32,4 m met of zonder vide 

van 35, 1 x 10,8 m is een bollenplaatvloer van het type 80280 geschikt, deze heeft een hoogte van 280mm. 

Een kolommenpatroon van± 8-10 meter, voldoet hier. 

Belastingen: vloer 

afwerklaaglaag 

Peg 
wanden 

plafond 

Ppb = 

4,50 kN/m2 

1.00 kN/m2 + (0,05mx20 kN/m3
) 

5,50 kN/m2 

1,00 kN/m2 

0,30 kN/m2 + 

6,80 kN/m2 

Belastingcombinaties: Pd= 1,2 x Ppb + 1,5 x Pvb = 12,66 kN/m2 

Prep = PPb + Pvb = 9,80 kN/m
2 

Pvb = 3,00 kN/m2 
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Zitruimten 

ETAGE 10 
Constructief Ontwerpen PvE 

ruimten I b A aantal totaal opp. A aantal totaal opp. 
kamer groot 4,55 5,4 24,57 2 49,14 24 2 48 
kamer klein 5,4 2,7 14,58 18 262,44 14 18 252 
kantoortuin 9,30 27 251 8 27 216 

562,58 516 

Architectuur PvE 
ruimten b A aantal totaal opp. A aantal totaal opp. 
kamergroot 4,55 5,4 24,57 2 49,14 24 2 48 
kamer klein 5,4 2,7 14,58 15 218,7 14 15 210 
kantoortuin 9,72 9 87,48 8 9 72 

355,32 330 

Overig 
ruimten b A aantal totaal opp. 
overleg klein 4,15 3,6 14,94 2 29,88 
overleg normaal 5,4 4,05 21 ,87 4 87,48 
kern 10,8 10,8 116,6 2 233,28 

350,64 

Totaal 
BVO 1458 100% 
Constructief Ontwerpen 563 39% 
Architectuur 355 24% 
Overig 351 24% 
Verkeersruimte 189 13% 

ETAGE 9 
Fysische Aspecten Gebouwde Omgeving PvE 

ruimten I b A aantal totaal opp. A aantal totaal opp. 
kamer groot 4,55 5,4 24,57 3 73,71 24 3 72 
kamer klein 5,4 2,7 14,58 22 320,76 14 22 308 
kantoortuin 8,96 28 251 8 28 224 

645,47 604 

Ontwerpsystemen PvE 
ruimten b A aantal totaal opp. A aantal totaal opp. 
kamergroot 4,55 5,4 24,57 1 24,57 24 1 24 
kamer klein 5,4 2,7 14,58 11 160,38 14 11 154 
kantoortuin 8,14 7 57 8 7 56 

241 ,95 234 

Overig 
ruimten b A aantal totaal opp. 
overleg klein 4,15 3,6 14,94 2 29,88 
overleg normaal 5,4 4,05 21 ,87 4 87,48 
kern 10,8 10,8 116,6 2 233,28 

350,64 

Totaal 
BVO 1458 100% 
Fysische Aspecten Gebouwde Omge, 645 44% 
Ontwerpsystemen 242 17% 
Overig 351 24% 
Verkeersruimte 220 15% 
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ETAGES 
Uitvoeringstechniek PvE 

ruimten I b A aantal totaal opp. A aantal totaal opp. 
kamer groot 4,55 5,4 24,57 1 24,57 24 1 24 
kamer klein 5,4 2,7 14,58 11 160,38 14 11 154 
kantoortuin 8,18 11 90 8 11 88 

274,95 266 

Stedebouw PvE 
ruimten b A aantal totaal opp. A aantal totaal opp. 
kamergroot 4,55 5,4 24,57 1 24,57 24 1 24 
kamer klein 5,4 2,7 14,58 22 320,76 14 22 308 
kantoortuin 9,00 29 261 8 29 232 

606,33 564 

Overig 
ruimten b A aantal totaal opp. 
overleg normaal 5,4 4,05 21 ,87 4 87,48 
vergader 30 pers . 10,8 8,1 87,48 1 87,48 
kern 10,8 10,8 116,6 2 233,28 

408,24 

Totaal 
BVO 1458 100% 
Stedebouw 606 42% 
Uitvoeringstechniek 275 19% 
Overig 408 28% 
Verkeersruimte 168 12% 

ETAGE 7 
Bouwtechniek PvE 

ruimten b A aantal totaal opp. A aantal totaal opp. 
kamergroot 4,55 5,4 24,57 1 24,57 24 1 24 
kamer klein 5,4 2,7 14,58 8 116,64 14 8 112 
kantoortuin 8,22 13 106,9 8 13 104 

248, 11 240 

DOCOMOMO PvE 
ruimten b A aantal totaal opp. A aantal totaal opp. 
kamer groot 4,55 5,4 24,57 0 0 24 0 0 
kamer klein 5,4 2,7 14,58 1 14,58 14 1 14 
kantoortuin - 10,94 2 21 ,87 8 2 16 

36,45 30 

Overig 
ruimten b A aantal totaal opp. 
overleg normaal 5,4 4,05 21 ,87 1 21 ,87 
overleg klein 6 2,7 16,2 1 16,2 
ADMS 12,2 10,8 131 ,2 1 131 ,22 
magazijnen 656,8 656,76 
presentatie 10,8 8, 1 87,48 1 87,48 
kern - 94,44 2 188,88 

1102,41 

Totaal 
BVO 1458 100% 
Bouwtechniek 248 17% 
DOCOMOMO 36 3% 
Overig 1102 76% 
Verkeersruimte 71 5% 
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ETAGE6 
Faculteitsbureau administratief PvE 

ruimten I b A aantal totaal opp. A aantal totaal opp. 
kamer groot 4,55 5,4 24,57 4 98,28 24 4 96 
kamerklein 5,4 2,7 14,58 14 204,12 14 14 196 
kantoortuin 8,78 8 70,2 8 8 64 
archief 5,4 2,7 14,58 1 14,58 10 10 
magazijn 5,4 3,6 19,44 19,44 20 20 
balie 5,4 2 10,8 10,8 10 10 
magazijn 5,1 3,6 18,36 18,36 18 18 

435,78 414 

Faculteitsbureau technisch PvE 
ruimten b A aantal totaal opp. A aantal totaal opp. 
kamergroot 4,55 5,4 24,57 0 0 24 0 0 
kamer klein 5,4 2,7 14,58 7 102,06 14 7 98 
kantoortuin 8,75 5 43,74 8 5 40 
studio en doka 13,5 9 121 ,5 121 ,5 125 125 
balie 3,6 2 7,2 7,2 6 6 
videomontage 9 2,7 24,3 1 24,3 24 1 24 
enthescoop 66 1 66 70 1 70 

364,8 363 

TNO PvE 
ruimten b A aantal totaal opp. A aantal totaal opp. 
kamergroot 4,55 5,4 24,57 2 49,14 24 2 48 
kamer klein 5,4 2,7 14,58 4 58 ,32 14 4 56 
kantoortuin 8,10 2 16,2 8 2 16 

123,66 120 

Overig 
ruimten b A aantal totaal opp. 
overleg 12 pers. 5,4 5,4 29,16 2 58,32 
kern 10,8 10,8 116,6 2 233,28 

291 ,6 

Totaal 
BVO 1458 100% 
Faculteitsbureau administratief 436 30% 
Faculteitsbureau technisch 365 25% 
TNO 124 8% 
Overig 292 20% 
Verkeersruimte 242 17% 
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ETAGE 5+4+3 
Onderwijsruimten PvE 

ruimten b A aantal totaal opp. A aantal totaal opp. 
studiewerkplekken - 3596 3596,4 4040 1 4040 
studieverenigingen 7,2 10,8 77,76 1 77,76 72 1 72 

0 0 0 
3674,16 4112 

Overig 
ruimten b A aantal totaal opp. 
kern 10,8 10,8 116,6 6 699,84 

699,84 

Totaal 
BVO 4374 100% 
Onderwijsruimten 3674 84% 
Overig 700 16% 
Verkeersruimte 

ETAGE2 
Onderwijsruimten 

ruimten I b A aantal totaal opp. 
studiewerkplekken 56,7 10,8 612,4 1 612,36 
kantoren lab 56,7 10,8 612,4 612,36 

0 
1224,72 

Overig 
ruimten I b A aantal totaal opp. 
kern 10,8 10,8 116,6 2 233,28 

233,28 

Totaal 
BVO 1458 100% 
Onderwijsruimten 1225 84% 
Overig 233 16% 

ETAGE 1 
kantine I winkels I tentoonstellingsruimte PvE 

ruimten I b A aantal totaal opp. A aantal totaal opp. 
kantine 1 514 
boekwinkel 36 36 36 36 
bouwkundewinkel 22 22 22 22 
studentencafe 60 60 60 60 
werkplaats - 614,8 614,79 1100 1100 

1247 1218 

Overig 
ruimten I b A aantal totaal opp. 
trap 5,4 5,4 29,16 1 29,16 
kern 10,8 6,5 70,2 70,2 
kern - 39,05 39,05 

138,41 

Totaal 
BVO 1458 100% 
kantine / winkels I tentoonstellingsruin 705 48% 
werkplaats 615 42% 
Overig 138 9% 
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ETAGEO 
entree I werkplaats 

ruimten 
entree I tentoonstellingsr 
werkplaats 
laboratorium 

Overig 
ruimten 
kern 

Totaal 
BVO 
entree I werkplaats 
Overig 

b A 
- 235,7 
- 614,8 

850 

b A 
- 41 ,31 

1837 
1754 

83 

aantal totaal opp. 
1 289,59 

614,79 
850 

1754,38 

aantal totaal opp. 
2 82 ,62 

82 ,62 

100% 
95% 

5% 
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ETAGE-1 
Laboratorium 

ruimten b A aantal totaal opp. 
laboratorium - 1375 1 1375,38 

1375,38 

Overig 
ruimten b A aantal totaal opp. 
kern - 41 ,31 2 82,62 

82,62 

Totaal 
BVO 1458 100% 
Laboratorium 1375 94% 
Overig 83 6% 

ETAGE-2 
Laboratorium 

ruimten b A aantal totaal opp. 
laboratorium - 1754 1 1754,46 

1754,46 

Overig 
ruimten b A aantal totaal opp. 
kern - 41 ,31 2 82,62 

82,62 

Totaal 
BVO 1837 100% 
Laboratorium 1754 96% 
Overig 83 4% 
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GEWICHTSBEREKENING 

Veiligheidsklasse. belastingfactoren en referentieperiode 

Veiligheidsklasse: 3 
Belastingfactoren: fundamentele combinaties: ongunstig: Yf:s = 1,35 

Yf;g = 1,2 

Yr:s = 0 ,9 gunstig : 

incidentele combinaties: 

bijzondere combinaties: 

Referentieperiode : 50 jaar 

Yr:s = 1,0 

Yr;g = 1,0 

Yr;q = 1,5 

Yr:q = 1,5 

Yr;q = 1,0 

Yf;q = 1,0 

Belastingen en belastingcombinaties 

Belastingen: - permanente belastingen 

- veranderlijke belastingen 

- bijzondere belastingen 

Belastingcombinaties: 

Gebouw: de extreme waarde van de veranderlijk vloerbelasting kan gelijktijdig aanwezig zijn op een 

bouwlaag, op de overige bouwlagen is de momentane waarde van de veranderlijke 

vloerbelasting aanwezig. 

Gebouwonderdeel : 

Permanente belastingen 

- Mn veld belast met de extreme waarde van de vloerbelasting en de andere velden 

onbelast 
- een veld belast met de extreme waarde van de vloerbelasting en de andere velden 

met de momentane waarde van de extreme waarde van de vloerbelasting 
- twee aansluitende velden belast met de extreme waarde van de vloerbelasting en de 

andere velden onbelast 
- twee aansluitende velden belast met de extreme waarde van de vloerbelasting en de 

andere velden met de momentane waarde van de extreme waarde van de 
vloerbelasting 
- een veld niet belast is en de rest met de momentane waarde van de extreme waarde 
van de vloerbelasting 

Vloer: bollenplaat 80280 

eigen gewicht: 4,5 kN/m2 

afwerking (c. dekvloer) 0,5 kN/m2 (0,025m x 20 kN/m3
} 

plafond 0,3 kN/m2 

binnenwanden 1 O kN/m2 + 

pg = 6,3 kN/m2 

Oak: bollenplaat 80280 
eigen gewicht: 4,5 kN/m2 

isolatie+dakbedekking 0,5 kN/m2 

plafond O 3 kN/m2 + 
pg = 5,3 kN/m2 
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Veranderlijke belastingen 

Vloer: onderwijs en kantoren 

extreem veranderlijke belasting: 

momentaan factor: 

puntlast op 0,1x0,1m 

algemene toegankelijkheidssector 

extreem veranderlijke belasting: 

momentaan factor: 

puntlast op 0,1x0,1m 

gangen 

extreem veranderlijke belasting: 

momentaan factor: 

puntlast op 0, 1x0, 1 m 

kelder 

extreem veranderlijke belasting: 

momentaan factor: 

puntlast op 0, 1x0, 1 m 

werkplaats 

extreem veranderlijke belasting : 

momentaan factor:: 

puntlast op 0,1x0,1m 

laboratorium 

extreem veranderlijke belasting: 

momentaan factor: 

puntlast op 0, 1 xO, 1 m 

installatieruimte en opslag 

extreem veranderlijke belasting: 

momentaan factor: 

puntlast op 0, 1x0, 1 m 

gevel 

pq = 2,5 kN/m2 

'¥ = 0,5 

F,ep = 3 kN 

pq = 3,0 kN/m2 

'¥ = 0,5 

F,ep = 3 kN 

pq = 3,0 kN/m2 

'¥ = 0,25 

Frep = 3 kN 

pq = 3,5 kN/m2 

'¥ = 0,25 

F,ep = 3 kN 

pq = 4 kN/m2 

'¥ = 0,5 

Frep = 3 kN 

pq = 4 kN/m2 

'¥ = 0,5 

F,ep = 3 kN 

pq = 8 kN/m2 

'¥ = 0,7 

F,ep = 3 kN 

lijnbelasting q,ep = 2,5 kN/m 1 

Oak: 

(gebaseerd op een vliesgevel met een glasopbouw van 8-15-11 1 +draagconstructie) 

verdeelde belasting: 

sneeuwbelasting 

momentaan factor: 

Prep = 1,0 kN/m2 (max. 1 Om2
) 

P sn = 0,56 kN/m2 

'¥ = 0 

1 Nieuwbouwkunde, Technische Universiteit van Eindhoven 
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Wind: winddruk en windzuiging: Prep= Cctim X Cindex X Ceq X 0 1 X Pw = 1,48 kN/m2 

windwrijving: 

Bijzondere belastinqen 

Cct;m = 0,89 

Cindex = 0,8 / -0,4 
Ceq = 1 

01 = 1 

Pw = 1,39 (gebied 2 en 3, onbebouwd) 

Pwrijving = Cctim X Cr X Pw = 0,05 kN/m2 

Cct;m = 0,89 

Cr= 0,04 

Pw = 1,39 (gebied 2 en 3, onbebouwd) 

Het optreden van bijzondere belastingen ten gevolge van brand, gasexplosie en botsing door voertuigen wordt 

voorkomen . 
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KOLOMMEN 

BEPALEN KOLOMAFMETINGEN 

Kopkolommen (A) 

lndividuele waarden 

Fvb 

(kN) y 

1 14 0,5 
77 1,0 
77 0,5 

1 77 0,5 
77 0,5 
77 0,5 
77 0,5 
77 0,5 
77 0,5 
77 0,5 

101 1,0 
" .. " " " ,. ,:. I V! V ,;J 

Hoekkolommen (BJ 

lndividuele waarden 

locati Feg Fvb 
(kN (kN) y 

13 6 7 0,0 
12 91 35 1,0 
11 91 35 0,5 
10 91 35 0,5 

9 91 35 0,5 
8 91 35 0,5 

91 35 0,5 
91 'HC 0,5 ...,..., 

91 35 0,5 
91 35 0,5 

3 92 48 1,0 
2 92 48 0,5 

3 
1 
1 

1 
1 
1 

(A) kopkolommen 
(B) hoekkolommen 

(CJ zijgevelkolommen 

(D) cenlrumkolommen 

(E) middenkolommen 

(F) kelderkolommen 

Cumulatieve waarden 

Frep 
(kN) 

Cumulatieve waarden 

Fvb Frep 

105 
132 
159 

187 
214 
242 
269 
305 

Fd 
(kN) 

76 
237 
37 

77 

91 
105 
118 

150 
165 

Kolomafmetingen 

b spanning 

(Nlmm') 

1,08 
3,1 
4,8 
6,5 
8,2 
9,9 

11,7 
13,4 
15, 1 
16,8 

Kolomafmetingen 

b 
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Zijgevelkolommen (C) 

lndividuele waarden Cumulatieve waarden Kolomafmetingen 

locati Fvb Fe9 Fvb Frep Fd b 
(kN) y (kN) (kN) (kN) 

1 17 0,0 191 
90 1,0 578 
90 0,5 

1 90 0,5 18 121 
90 0,5 22 
90 0,5 27 
90 0,5 31 
90 0,5 4 36 45 
90 0,5 4 40 281 45 
90 0,5 4 45 45 

118 1,0 11 56 45 
118 0,5 5 62 45 

Centrumkolommen (D) 

lndividuele waarden Cumulatieve waarden Kolomafmetingen 

locatie Feg Fvb Fe9 Fvb Frap Fd b 

(kN) (kN) y (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) 

1 43 0,0 
228 1,0 111 
228 0,5 171 

1 228 0,5 45 
228 0,5 57 
228 0,5 68 
228 0,5 79 
228 0,5 91 469 70 
228 0,5 102 
228 0,5 114 70 
308 1,0 144 668 
308 0,5 160 732 
220 0,5 171 778 70 70 
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Middenko/ommen (E) 

lndividuele waarden 

Fvb 

(kN) y 

1 33 0,0 
175 1,0 
175 0,5 
175 0,5 
175 0,5 
175 0,5 
175 0,5 
175 0,5 
175 0,5 
175 0,5 
296 1,0 29 
296 0,5 14 
209 0,5 

Kelderkolommen (F) 

lndividuele waarden 

locatie Feg Fvb 

(kN) (kN) y (kN) 

3 386 246 1,0 246 
2-1 386 246 0,5 123 

Cumulatieve waarden 

Cumulatieve waarden 

Fe9 Fvb Frep 

(kN) (kN) (kN) 

386 246 632 
772 123 895 

Fd 
(kN) 

832 
1111 

Kolomafmetingen 

65 
65 
65 

b 

Kolomafmetingen 

I b spanning 

(mm, (mm) (Nlmm') 

25C 250 13,32 
25C 250 17,77 
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BEPALEN KOLOMWAPENING 

De kolomafmetingen die warden aangehouden in deze berekening zijn aangegeven in figuur 63. De reacties uit 

de kolommen komen uit bovenstaande berekening en de momenten van de kolommen warden weergegeven in 

figuur 64, in zowel de x als de y richting. 

450x450 450x450 

700x700 
■ 

450x450 

700x700 
■ 

250x250 
■ 

figuur 63: praktische kolomafmetingen 

450x450 

700x700 
■ 

figuur 64: kolommomenten in x- en y-richting 

-d 
b 

Als vloer waaraan de kolommen aansluiten wordt een vloer midden in de bovenbouw gekozen. 

Bij het bepalen van de kolomwapening is een spreadsheet gebruikt. Een uitleg over de spreadsheet en de 

spreadsheet zelf warden op de volgende pagina's weergegeven. 
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Uitleg spreadsheet 

Het eerste blok geeft de plaats weer (etage 7) en het type kolom. 

In het tweede blok worden de cumulatieve normaalkrachten weergegeven, zowel de waarden van het 

eigen gewicht, de veranderlijke belasting, de representatieve belasting en de rekenbelasting.] 

In het derde blok worden de kolomafmetingen weergegeven en de betonspanningen ten gevolge van de 

normaalkrachten. 

In het vierde blok wordt getoetst of er een tweede orde berekening noodzakelijk is: 

• On:::: Fd / lxbxfb; 

• kniklengte le :::: 0,8 x systeemlengte 

• slankheid Ah :::: kniklengte / breedte kolom 

• toetsing op tweede orde volgens de VBC art. 7.6.2.1 

In het vijfde en zesde blok wordt de wapening bepaald in de x en de y richting: 

• moment: het ingevoerde moment uit figuur 64 

• e,:::: Mx + (0,05xbxFd) / Fd resp. My+ (0,05xbxFd) / Fd 

• r is de waarde gehaald uit de grafiek voor het bepalen van kolomwapening 

• w0;t :::: r x 1,4 (B35) 

• As :::: w0;t X I x b 

• Wap : berekende wapening of de minimale wapening 
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7 kopko!om (A) 
7 hoekkolom (B) 
7 zijgevelkolorn © 
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() 
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~ 
iii 
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m 
::0 
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;,,; 
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z 
G) 

x 

Curnu latieve waarden 

Feo f vb F rep Fd 

(kN) (kN) (kN) (kN) 

1215 277 1492 1874 
609 123 732 915 

1419 315 1734 2175 
3302 798 4100 5159 
2511 613 3124 3933 

Kolornafrnetingen 2e orde Morne 

I b s anning a, I, Ah toetsing op Md.x 

(mm) (mm) (Nlmm ·J 2e orde (kNm) 

450 450 9,25 0,44 0,8 X 3435 6,11 voldoet 48 
450 450 4,52 0,22 0,8 X 3435 6 ,11 voldoet 67 
450 450 10,74 0,51 0,8 X 3435 6,11 voldoet 147 
700 700 10,53 0,50 0,8 X 3435 3,93 voldoet 121 
700 700 8,03 0,38 0,8 X 3435 3,93 voldoet 145 

Wapening x-richting Mornen 

e, N' --" !'!'.o § r Ctlo;t As wap Md:y 

(m) Ar, Al , h (mm · ) (l<Nm) 

0,05 0,44 0,05 0,0 0,0 0 3o10 103 
0,10 0,22 0,05 0,0 0,0 0 3o10 64 
0,09 0,51 0,10 0,0 0,0 0 3o10 10 
0,06 0,50 0,04 0,0 0,0 0 3o10 14 
0,07 0,38 0 ,04 0,0 0,0 0 3o10 2 

Wapening y-richting 

e, !'!'.o !i'.,, § 

(m) Al , A,f , h 

0,08 0,44 0,08 
0,09 0,22 0,04 
0,03 0,51 0,03 
0,04 0,50 0,03 
0,04 0,38 O,Q2 

r (J\ \t As 
(mm · ) 

0,0 0,0 0 
0,0 0,0 0 
0,0 0,0 0 
0,0 0,0 0 
0,0 0,0 0 

wap 

3o10 
3o10 
3o10 
3o10 
3o10 

-I 
C 
_m 
g, 
i 
C z 
0 
_m 
(") 
0 
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VLOEREN 

BUIGWAPENING 

De vloer rondom het atrium, dus met vide, wordt berekend. De krachtsverdeling wordt bepaald met een 

constructieprogramma waarna de wapening kan worden bepaald. De kolommen hebben de lengte van een halve 
verdiepinghoogte, ter plaatse van de stabiliteitswanden is de vloer ingeklemd. 

Geometrie 

Belastingen 

- 1.8 

Rustende belasting 

-30 

Extreme variabele belasting vol 

2 5 

Gevelbelasting 

-30GZ 

Extreme variabele belasting lokalen 

-30GZ 

Extreme variabele 
belasting gangen 

In de volgende figuren worden de momenten in de x- en de y-richting weergegeven, verdeeld over de velden 1, 2, 

3 en 4. De verdeling van de velden wordt in onderstaande figuur toegelicht 

~-1~--T-1 ~ 
1 ! 2___1_3__1-4J 

".:'.?J I • .. -. ·- -- -. ---:::: .. ~,-l 
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Als hulpmiddel voor het bepalen van de tussenliggende momenten en de overgang van positieve naar negatieve 

momenten is er een raster over de velden weergegeven van 900x900 mm. De rode lijnen geven de vloerrand 
weer, de groene lijnen het raster en de rode de momentenlijnen. 

Momenten in de x-richting 

Veld 1 en 2 

'--..___ 

Veld 3 en4 
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Momenten in de y-richting 

Veld 1 en 2 

Veld 3 en 4 
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Als hulpmiddel bij het bepalen van de basiswapeningsnetten en de bijlegwapening is een spreadsheet ontworpen 

waarin diverse wapeningvarianten zijn gezet met de bijbehorende opneembare momenten. Een toelichting op 

deze spreadsheet wordt hieronder gegeven. 

Berekening van het minimum wapeninqpercentage: 

Mu 2: M,; M, = 1,4 X fbr X Wnetto => w van de netto doorsnede: 1 /6 X b X h2 
- 4st. X Pi/ 64 X 2254 

/ 112,5 

Wo;min = 1,4 X fbr X W netto / 0,83 X fs X b X h2 = 0,12 % 

Door de bollen is het minimum wapeningspercentage dus omlaag gegaan met 0,06%. Er hoeft echter niet meer 

wapening te worden gebruikt dan 1,5 maal het berekende wapeningspercentage. 

Basiswapeninqsnet 

Staaf I hoh I Aslm1 I Wo hebben betrekking op de hoeveelheid wapening in het basiswapeningsnet, 

onder of boven 

Xu wordt bepaald door de kracht van het staal (As x fs) te delen door¾ x 1000 x fb => Ns = Nb 

z wordt bepaald door d - 7/18 xu; de dis hierbij een gemiddelde van de wapening index en in de y 

richting 

Mu:1 wordt bepaald door de maximale kracht in het staal van het basiswapeningsnet (As x fs) te 

vermenigvuldigen met de arm z. 

Bijlegwapening 

Totaal 

Staaf I aantal hebben betrekking op de hoeveelheid bijlegwapening in de doorsnede 

Mu:2 wordt bepaald door de maximale kracht in het staal van de bijlegwapening (As x fs) te 

vermenigvuldigen met de arm z. 

Aantal % heeft betrekking op de hoeveelheid bijlegwapening ten opzichte van de basiswapening 

Asfm1 I Wo hebben betrekking op de totale hoeveelheid wapening in de doorsnede, onder of boven 

Xu wordt bepaald door de kracht van het staal (As x fs) te delen door¾ x 1000 x fb => Ns = Nb 

z wordt bepaald door d - 7/18 Xu; de d is hierbij een gemiddelde van de wapening index en in de y 

richting 

M., word,. bepaald door de maximale kracht in het staal van het basiswapeningsnet en de bijlegwapening 

(As x fs) te vermenigvuldigen met de arm z. 

In de spreadsheet is eerst bepaald we!L- h-- ' -·-- -.,-:.: .. ;:; -··-'L . . h_! =~--!- · ... . :-1. ____ 0 • •••• .- • • ••. -.._! .1_ ..... -•_, -=- ,-L 

bovenwapening. Hierbij wordt geprobeerd om in totaa! zo weinig moge!ijk wapening te gebruiken. 

Ver,oiger.s z:jn de basis,.vapeningsnetten versterkt met bijlegwapening om zo de grotere momenten op te kunnen 

nemen. Er zijn verschillende soorten diameters bijlegwapening gebruikt. 

De spreadsheet wordt op de volgende pagina getoond. 
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Algemeen 
Materialen 
835 / Fe8500 

Geometrie 

d gem= 

d '; gem = 

Basiswapeningnet 
233 mm onder: o?-100/150 => gem. o?-125 

246 mm boven o?-100/150 => gem. o?-125 

?= o6 I 08 I 010 

?= 06 I 08 I 010 Wo;min= 0,12 % 

Wo;max= 1,94 % Bijlegwapening: +/- 40% van basiswapeningsnet, o12/o16/o20 

WAPENING 
Basiswapeningsnet Bijlegwapening Totaal 

staaf hoh A.fm 1 
Wo Xi, z Mu;1 staaf aanta Mu;2 aantal A5'm

1 
Wo Xi, z Mu 

(mm) (mm) (mm) (%) (mm) (mm) (kNm) (mm) (st.) (kNm) (%) (mm) (%) (mm) (mm) (kNm) 

Vloer met atrium 

Momenten Ol!neembaar uit de standaad onderwa(!!ning 

811251 4021 0,17111,11 2291 ~, I I I I 40210,171 11 , 11 2291 40 
10 125 628 0,27 17,4 226 628 0,27 17,4 226 62 

Gekozen voor standaard onderwapening van 08-125, minste wapening nodig 

Varianten om de extra momenten te kunnen opnemen 
8 125 402 0,17 11 , 1 229 40 8 1 5 13 452 0,19 12,5 228 45 
8 125 402 0, 17 11 , 1 229 40 8 2 10 25 503 0,22 13,9 228 50 
8 125 402 0,17 11 , 1 229 40 8 3 15 38 553 0,24 15,3 227 55 
8 125 402 0,17 11 , 1 229 40 10 1 8 20 481 0,21 13,3 228 48 
8 125 402 0,17 11 , 1 229 40 10 2 16 39 559 0,24 15,4 227 55 
8 125 402 0,17 11, 1 229 40 10 3 23 59 638 0,27 17,6 226 63 
8 125 402 0,17 11 , 1 229 40 12 1 11 28 515 0,22 14,2 227 51 
8 125 402 0,17 11, 1 229 40 12 2 23 56 628 0,27 17,4 226 62 
8 125 402 0,17 11, 1 229 40 12 3 34 84 741 0,32 20,5 225 73 
8 125 402 0,17 11 , 1 229 40 16 1 20 50 603 0,26 16,7 227 59 

Momenten Ol!neembaar uit de standaad bovenwal!ening 

81 1251 40210,16111 ,112421 421 I I I I 40210,161 11, 11 2421 42 
10 125 628 0,26 17,4 239 65 628 0,26 17,4 239 65 

Gekozen voor standaard bovenwapening van 08-125, minste wapening nodig 

Varianten om de extra momenten te kunnen opnemen 
8 125 402 0,16 11 , 1 242 42 12 1 12 28 515 0,21 14,2 240 54 

8 125 402 0,16 11 , 1 242 42 16 1 21 50 603 0,25 16,7 240 63 
8 125 402 0,16 11 , 1 242 42 16 2 42 100 804 0,33 22,2 237 83 
8 125 402 0,16 11 , 1 242 42 16 3 63 150 1005 0,41 27,8 235 103 
8 125 402 0,16 11 , 1 242 42 16 4 85 200 1206 0,49 33,3 233 122 
8 125 402 0,16 11 , 1 242 42 20 1 33 78 716 0,29 19,8 238 74 
8 125 402 0,16 11 , 1 242 42 20 2 66 156 1030 0,42 28,5 235 105 
8 125 402 0,16 11 , 1 242 42 20 3 99 234 1345 0,55 37,1 232 135 
8 125 402 0,16 11 , 1 242 42 20 4 132 313 1659 0,67 45,8 228 165 
8 125 402 0,16 11, 1 242 42 20 5 165 391 1973 0,80 54,5 225 193 
8 125 402 0,16 11, 1 242 42 20 6 198 469 2287 0,93 63,2 221 220 
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Controle scheurvorming 

Toetsing: Ob= M/0,75xWbruta als Ob < fbm dan onvolledig ontwikkeld scheurpatroon 

als Ob > fbm dan volledig ontwikkeld scheurpatroon 

fbm = 2 fb = 2 x 1,4 = 2,8 N/mm2 (835) 

0,75Wbruta = 0,75 x 1/6 x 1000 x 2802 = 9.800 x 103 mm3 

2,8 N/mm2 x 9.800 x 103 mm3 = 27,44 kNm 

als M < 27,44 kNm 

als M > 27,44 kNm 

dan onvolledig ontwikkeld scheurpatroon 

dan volledig ontwikkeld scheurpatroon 

Volledig ontwikkeld scheurpatroon 

Voorwaarde 1: 

k1 = 5000 ~ = 1,0 

bij 0km = 8 mag de maximale staalspanning 625 N/mm2 zijn 

bij 0km = 10 mag de maximale staalspanning 500 N/mm2 zijn 

bij 0km = 12 mag de maximale staalspanning 417 N/mm2 zijn 

bij 0km = 16 mag de maximale staalspanning 313 N/mm2 zijn 

bij 0km = 20 mag de maximale staalspanning 250 N/mm2 zijn 

Voorwaarde 2: 

~ = 1,0 

S < (100.000 / Os -130) 

bij een staalspanning van 435 N/mm2 moet s < 100 zijn 
bij een staalspanning van 400 N/mm2 moet s < 120 zijn 
bij een staalspanning van 350 N/mm2 moet s < 155 zijn 

bij een staalspanning van 300 N/mm2 moet s < 203 zijn 

bij een staalspanning van 250 N/mm2 moet s < 270 zijn 
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SPARING EN 

Om te kijken of het mogelijk is om in een later stadium sparingen in de vloer aan te brengen is dit getest. In veld 4 

is een sparing aangebracht van 2,7 x 3,6m, voldaende om een trappenhuis is te plaatsen. De mamentenlijnen in 

de x- en de y-richting van veld 3 en 4 warden hierander weergegeven. 

Momenten in x-richting van veld 3 en 4 

Momenten in y-richtinq van veld 3 en 4 

Te zien is dat de bestaande mamenten gereduceerd warden indien er in het midden van een vloerveld een 

sparing wordt aangebracht. Dit kan verklaard worden doordat er belasting wordt weggenomen. 
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PONS 

Om de bollenplaatvloer te kunnen toetsen op pons zijn de volgende gegevens nodig: 

• De moment tussen de vloer en de kolom 

• De reactie van de vloer op de kolom 

In onderstaande figuur zijn de momenten weergegeven die voorkomen tussen de vloer en de kolommen. Omdat 

de vloeren tweezijdig symmetrisch zijn is een ¼ deel weergegeven, het deel tussen de stramienen 1,2,3,4,5 en A, 

B, C. De eerste figuur worden de momenten in de x-richting weergegeven, in de tweede figuur de momenten in 

de y-richting. 

-d 
b 

De reacties van de vloer op de kolommen worden weergegeven Bijlage 7, Constructieberekening - Kolommen. 

Om de verschillende kolommen van elkaar te onderscheiden zijn ze genummerd, dit is te zien in onderstaande 

figuur. 

2 - - - ~ 3---_____ 4 _ _____ s ___ j 

8 
■ 

7 
■ 

6 
■ 

I 
I 
I 
I 
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JI.ls hulpmiddel bij het bepalen van de ponswapening is een spreadsheet ontworpen, een toelichting op deze 

spreadsheet wordt hieronder gegeven. 

Geometrie 

Type kolom: 1 is een middenkolom, 2 is een randkolom en 3 is een hoekkolom 

aI en ab geven de afmetingen van de kolom weer 

a is de diameter van een cirkelvormig lastvlak dat het rechthoekige lastvlak vervangt 

a, is de afstand van het middelpunt van het lastvlak tot de rand van de kolom bij rand- en 

hoekkolommen, in deze berekeningen is hiervoor de helft van de breedte van de kolom aangehouden 

k1 geeft de verhouding weer tussen de lengte en de breedte van de kolom. Het is het overgangsgebied 

tussen de pons en dwarskracht. 

k2 geeft de verhouding weer tussen de kolomafmeting en de nuttige plaat hoogte. Hoe groter de 

kolomafmeting ten opzichte van de nuttige plaat hoogte hoe kleiner de opneembare schuifspanning. 

d is de nuttige plaat hoogte 

p1 en p2 zijn respectievelijk de eerste en de tweede perimeter 

W o is het wapeningspercentage binnen de periferie in de x en de y-richting. Dit wapeningspercentage 

betreft de wapening in de bovenlagen . 

k.J is de schaalfactor = 1,5 - 0,6 d 

Krachten 

Fd is de oplegreactie, belasting binnen de periferie mag hier nog van worden afgetrokken, dat is in deze 

spreadsheet niet gedaan. 

Mx is het moment evenwijdig aan de plaatrand, My is het moment loodrecht op de plaatrand. 

ex en ey komen voort uit Mx I F d respectievelijk My / F d 

ez is de excentriciteit van het zwaartepunt van de periferie ten opzichte van het zwaartepunt van de 

kolomdoorsnede 

a x en a y zijn de factoren behorend bij de momenten in x respectievelijk y richting. De waarden komen uit 

de tabellen 30 tot en met 34 van de NEN6720. 

a e is de excentriciteitfactor en wordt bepaald door de waarden van ax en a y, ex en ey, d en a. 

Opneembare schuifspanning 

-r1 is de maximaal opneembare schuifspanning zonder ponswapening en wordt bepaald door de beton 

sterkteklasse, de schaalfactor en het aanwezige wapeningspercentage binnen de periferie. Deze 

schuifspanning kan gereduceerd worden door factor k2 indien de kolomafmetingen ten opzichte van de 

nuttige plaathoogte groot zijn . 

-r2 is de maximaal opneembare schuifspanning door het beton en de ponswapening en wordt bepaald 

door de beton sterkteklasse. 
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Spanning in de eerste respectievelijk de tweede periferie 

i:1 is de maximaal opneembare schuifspanning zonder ponswapening en wordt bepaald door 

Cle Fd / P1 d 

i:2 is de maximaal opneembare schuifspanning zonder ponswapening en wordt bepaald door 

Cle Fd / P2 d 

Ponswapening 

i:s is de spanning die moet worden opgenomen door de ponswapening en komt voort uit i:1 - i:ct 

Asv is de oppervlakte van de ponswapening, hierbij is ervan uitgegaan dat de wapening een hoek van 

90° maakt met de vloer. De wapening bestaat uit verticale beugels. 

De wapening moet voldoen aan de eisen die de NEN6720 stelt met betrekking tot de diameter en de hart op hart 

afstand van de beugels. 

Maximale hart op hart afstand van de beugels: 

s = 0,5 (h - 2c) = 0,5 (280 - 2 * 26) = 114 mm 

Maximale kenmiddellijn van de beugels: 

0k s 0,06 (h-2c) = 0,06 (280-2*34) = 12,7 => 12 mm 

In de tabellen op de volgende pagina's zijn de ponsberekeningen van de verschillende kolommen te zien. 
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KOLOM 1 
Geometrie Krachten 

kolom: vloer Fd= 332 kN a,= 1,6 
type= 2 (1=midden) d= 246 mm M= X 96 kNm a= y 1, 15 

a1= 450 mm (2=rand) p1= 1736 mm M= y 206 kNm Oe= 2,12 
ab= 450 mm (3=hoek) p2= 2509 mm e= X 289 mm 
a= 573 mm Wo= 1,09 % e= y 620 mm 

a,= 225 mm k,i= 1,352 e,= 164 mm 

k1= 1 

k2= 0,924 
tabel 31 (ab+d+2ar) I (2*a/+2*d))= 0,82 2arl(d+a)= 
tabel 32 (al+d) I (ab+d+2ar) = 0,61 2arl(d+a)= 

Opneembare schutfspanning zonder ponswapening 
T1 = 1,44 N/mm2 T2 = 3, 15 N/mm2 

Spanning in de eerste periferie 

Td:1 = 1,64 N/mm
2 

ponswapening nodig 

Spanning in de tweede periferie 
Td;2 = 1, 14 N/mm

2 
geen ponswapening nodig 

KOLOM2 
Geometrie 

kolom_;_ vloer 

type= 3 (1=midden) d= 246 mm 

a1= 450 mm (2=rand) p1= 1093 mm 

ab= 450 mm (3=hoek) p2= 1480 mm 

a= 573 mm w= 0 1,86 % 

a,= 225 mm k,i= 1,352 

k1= 1 

k2= 0,924 

Ponswapening 
T= s 

Krachten 
Fd= 
M= X 

M= y 

e,= 

e= y 

e,= 

tabel 33/34 2arl(d+a)= 
Opneembare schuifspanning zonder ponswapening 

T1 = 1.72 N/mm
2 

T2 = 3, 15 N/mm
2 

Spanning in de eerste periferie Ponswapening 
Td:1 = 2,70 N/mm

2 
ponswapening nodig 

Spanning in de tweede periferie 
Td;2 = 2,00 N/mm

2 
ponswapening nodig 

0,20 N/mm2 Asv= 300,76 mm
2 

162 kN 
128 kNm 
134 kNm 
790 mm 

827 mm 

303 mm 

06=> 

08=> 

a,= 
a= y 

Oe= 

11 stuks 

6 stuks 

0,55 

0,98 N/mm2 Asv= 909,54 mm
2 

06 => 

08=> 

010 => 

32 stuks 

18 stuks 

12 stuks 

3,4 

1,45 

4,49 

ex>ez 

0,55 
0,55 

ex>ez 
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KOLOM3 
Geometrie 

kolom: 

type= 2 

a1= 450 mm 

ab= 450 mm 

a= 573 mm 

a,= 225 mm 

k1= 1 

k2= 0,924 

(1=midden) 

(2=rand) 

(3=hoek) 

vloer 

d= 246 mm 

p1= 1736 mm 

p2= 2509 mm 

Wo= 1,47 % 

kd= 1,352 

tabel 31 
tabel 32 

Krachten 

Fd= 387 kN 

M= X 20 kNm 

M= y 294 kNm 

e= X 52 mm 

e= y 760 mm 

ez= 164 mm 

(ab+d+2ar) I (2*a/+2*d))= 
(al+d) I (ab+d+2ar) = 

a= X 

0,82 
0,61 

2,5 

1,15 

2,41 

2arl(d+a)= 
2arl(d+a)= 

Opneembare schuifspanning zonder ponswapening 

, 1 = 1,59 N/mm2 r2 = 3, 15 N/mm2 

Spanning in de eerste periferie 

'd;1 = 2, 18 N/mm
2 

ponswapening nodig 

Spanning in de tweede periferie 

rd,2 = 1,51 N/mm
2 

geen ponswapening nodig 

KOLOM4 
Geometrie 

kolom: vloer 

type= 2 (1=midden) d= 246 mm 

a1= 450 mm (2=rand) p1= 1736 mm 

ab= 450 mm (3=hoek) p2= 2509 mm 

a= 573 mm Wo= 1,47 % 

a,= 225 mm ~= 1,352 

k1= 1 

k2= 0,924 

Ponswapening 

0,59 N/mm2 Asv= 871 ,56 mm
2 

label 31 
tabel 32 

Krachten 

Fd= 357 kN 

M= X 2 kNm 

M= y 280 kNm 

ex= 6 mm 

e= y 784 mm 

e= z 164 mm 

(ab+d+2ar) I (2*a/+2*d))= 
(al+d) I (ab+d+2ar) = 

06=> 
08=> 

31 stuks 

17 stuks 

2,5 

1, 15 

2,58 

0,82 2arl(d+a)= 
0,61 2arl(d+a)= 

Opneembare schuifspanning zonder ponswapening 

, 1 = 1,59 N/mm2 r2 = 3, 15 N/mm2 

Spanning in de eerste periferie 

rd;l = 2,16 N/mm
2 

ponswapening nodig 

Spanning in de tweede periferie 

rd,2 = 1,49 N/mm
2 

geen ponswapening nodig 

Ponswapening 

t s= 0,57 N/mm2 Asv= 838,02 mm
2 

06=> 
08 => 

30 stuks 

17 stuks 

ex<ez 

0,55 
0,55 

ex<ez 

0,55 
0,55 
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KOLOM5 
Geometrie 

kolom: vloer 

type= 2 (1=midden) d= 

a,= 450 mm (2=rand) p1= 

ab= 450 mm (3=hoek) p2= 

a= 573 mm w= 0 

a,= 225 mm kd= 

k1= 1 

k2= 0,924 

246 mm 

1736 mm 

2509 mm 

1,47 % 

1,352 

tabel 31 
tabel 32 

Krachten 

Fd= 377 kN 

M= X 0 kNm 

M= y 282 kNm 

ex= 0 mm 

e= y 748 mm 

e,= 164 mm 

(ab+d+2ar) I (2*a/+2*d))= 
(al+d) I (ab+d+2ar) = 

a= X 

0,82 
0,61 

2.5 

1,15 

2,55 

2arl(d+a)= 
2arl(d+a)= 

Opneembare schuifspanning zonder ponswapening 
r1 = 1,59 N/mm2 

, 2 = 3, 15 N/mm
2 

Spanning in de eerste periferie 

rd:1 = 2,25 N/mm
2 

ponswapening nodig 

Spanning in de tweede periferie 

rd:2 = 1,56 N/mm
2 

geen ponswapening nodig 

KOLOM6 
Geometrie 

kolom: vloer 

type= (1=midden) d= 246 mm 

a,= 700 mm (2=rand) p1= 3573 mm 

ab= 700 mm (3=hoek) p2= 5118 mm 

a= 891 mm w= 0 1,22 % 

a= r n.v.t. mm kd= 1,352 

k1= 1 

k2= 0,711 

Ponswapening 

Krachten 

Fd= 
M= X 

My= 

ex= 
e= y 

e= z 

0,66 N/mm2 Asv= 972,24 mm
2 

704 kN 

0 kNm 

290 kNm 

O mm 

412 mm 

0 mm 

06=> 

08=> 

ax= 
a= y 

a.= 

34 stuks 

19 stuks 

tabel 30 (al+d)/(ab+d)= 1 

Opneembare schuifspanning zonder ponswapening 
, 1 = 1,15 N/mm2 r2 = 3,15 N/mm2 

Spanning in de eerste periferie 

rd,1 = 1,38 N/mm
2 

ponswapening nodig 

Spanning in de tweede periferie 

rd:2 = 0,96 N/mm
2 

geen ponswapening nodig 

Ponswapening 

,.= 0,23 N/mm2 Asv= 696,81 mm
2 

06=> 

08=> 

25 stuks 

14 stuks 

2 

2 

1,72 

ex<ez 

0,55 
0,55 

ex>ez 
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KOLOM7 
Geometrie 

kolom: vloer 

type= (1=midden) d= 

a,= 700 mm (2=rand) p1= 

ab= 700 mm (3=hoek) p2= 
a= 891 mm w= 0 

a,= n.v.t. mm k,i= 
k,= 1 

k2= 0,711 

246 mm 

3573 mm 

5118 mm 

1,22 % 

1,352 

tabel 30 

Krachten 

Fd= 703 kN 

M= X 4 kNm 

M= y 278 kNm 

ex= 6 mm 
e= y 395 mm 

e,= 0 mm 

( al+d)/( ab+d) = 

a= X 

1 

Opneembare schulfspanning zonder ponswapening 
r 1 = 1, 15 N/mm

2 
r2 = 3, 15 N/mm2 

Spanning in de eerste periferie 

rd;i = 1,36 N/mm
2 

ponswapening nodig 

Spanning in de tweede periferie 

rd;2 = 0,95 N/mm
2 

geen ponswapening nodig 

KOLOM8 
Geometrie 

kolom: vloer 

type= (1=midden) d= 246 mm 

a,= 700 mm (2=rand) p1= 3573 mm 

ab= 700 mm (3=hoek) p2= 5118 mm 

a= 891 mm w= 0 1,35 % 

a,= n.v.t. mm kd= 1,352 

k,= 1 

k2= 0,711 

Ponswapening 

0,21 N/mm2 Asv= 644,85 mm
2 

Krachten 

Fd= 922 kN 
Mx= 28 kNm 
M= y 242 kNm 
ex= 30 mm 

e= y 262 mm 

e,= 0 mm 

tabel 30 (al+d)l(ab+d)= 

06=> 

08=> 

a= X 

a= y 

a= e 

23 stuks 

13 stuks 

1 

Opneembare schuifspanning zonder ponswapening 
r 1 = 1, 19 N/mm

2 
, 2 = 3, 15 N/mm

2 

Spanning in de eerste periferie 

'd;1 = 1,59 N/mm
2 

ponswapening nodig 

Spanning In de tweede periferie 

rd;2 = 1, 11 N/mm
2 

geen ponswapening nodig 

Ponswapening 

0,40 N/mm2 Asv= 1207,5 mm
2 

06=> 

08=> 

43 stuks 

24 stuks 

2 

2 

1,71 

2 

2 

1,51 

ex>ez 

ex>ez 
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KRIMP 

De krimp van de vloer wordt bepaald door onderstaande factoren: 

,. , -
c.c - 0,40 (droge lucht) 

0,25 (buitenlucht) 

kb = 1,0 (835) 

1,03 (hm = 94mm) dit komt door de aanwezigheid van de bollen 

kp = 0,93 (wo = 0,37%, geschato+b #08-125+bij/egwapening) 

kt = t I t + 0,04 X wortel 943 

t'max= 0,41 (droge /ucht) 

0, 26 (buitenlucht) 

Na een 'oneindig' aantal dagen is te zien dat de krimpfactor naar de waarde van 0,36 promille aanloopt. 

De verkorting van de vloer bedraagt dan: 0,36 x 10-3 x 56. 700mm = 20 mm 

De trekspanning in het beton wordt dan: 0,36 x 10-3 x 5720 N/mm2 = 2 N/mm2 

Deze trekspanning is lager dan de trekspanning van 2,8 N/mm2 die het beton op kan nemen, er hoeft dus niet 

gewapend te worden op krimp. 
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ST ABILITEIT 

Gebouwgewicht 

Belastingen 

Permanente belasting 

Oak: 

Vloeren: 

eg + rb = 4,5 + 0,8 = 5,3 kN/m2 

1458 x 6,3 kN/m2 = 

10 vloeren met atrium, opp. 1458 m2 

2 vloeren zonder atrium, opp. 1837 m2 

eg + rb = 4,5 + 1,8 = 6,3 kN/m2 

belasting: (10x1458 + 2x1837) x 6,3 kN/m2 = 

Gevel: gebouwomtrek is 178,2 m, 

hoogte boven mv = 43,22m, hoogte onder maaiveld is 8,305m 
gevelbelasting boven maaiveld is 2,5 kN/m/3,435 x 178,2m x 43,22m = 
gevelbelasting onder maaiveld is 

0,25 m x 24 kN/m3 = 6 kN/m2 x 178,2 x 8,305 = 
(gevels atrium zijn binnenwanden) 

Kolommen: totale doorsnede: 9,93 m2 

totale lengte: 43,22m 
gewicht kolommen: (9,93x43,22)m3 x 24 kN/m3 = 

Stabiliteitswanden: x-richting: lxdxhx24 = 8, 1x0,30x51,525 x 24 kN/m3 x 4 stuks = 
y-richting: lxdxhx24 = 10,8x0,30x43,22 x 24 kN/m3 x 2 stuks = 

Veranderlijke belasting 

Vloeren: 

totale pennanente belasting 

10 vloeren met A= 1.458 m2
, Pvb = 3,0 kN/m2 en Y = 0,5 

9 x 1.458m2 x 3,0 kN/m2 x 0,5 + 1 x 1.458m2 x 3,0 kN/m2 x 1,0 = 
2 vloeren met A= 1.837 m2

, Pvll = 4,0 kN/m2 en Y = 0,5 
1 x 1.837m2 x 4,0 kN/m2 x 0,5 + 1 x 1.837m2 x 4,0 kN/m2 x 1,0 = 

totale veranderlijke vloerbelasting 

totale gebouwgewicht N'vd = 1,2 x 166.252 + 1,5 x 35.079 = 252.121 kN 

7.727 kN 

115.000 kN 

5.605 kN 

8.880 kN 

10.300 kN 

12.020 kN 
6.720 kN 

+ 

166.252 kN 

24.057 kN 

11.022 kN 

+ 

35.079 kN 

het gemiddelde gebouwgewicht per m3 inclusief atrium is: 252.121 kN I (56, 7x32,4x51,525)m3 = 2,66 kN I m3 

het gemiddelde gebouwgewicht per m3 exclusief atrium is: 252.121 kN I (56, 7x32,4x51,525 - 10,8x35, 1x30.915)m3 

= 3,04 kN/m3 

Het gemiddelde gebouwgewicht voor een gebouw met een betonstructuur ligt tussen de 3,0 en 3,5 kN/m3 
, 

geconcludeerd mag worden dat de bollenplaatvloer in combinatie met de grote overspanningen voor een licht gebouw 
zorgen.32 

32 Constructief Ontwerpen 5, lntegratie, Prof. Ir. F. Van Herwijnen, Eindhoven 1999 
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Windbelasting: 
x-richting: 

y-richting: 

winddruk en windzuiging: 1,48 kN/m2 x 32,4 m = 
windwrijving dak: 0,05 kN/m2 x (32,4x56,7)m2 = 
windwrijving gevels: 0,05 kN/m2 x (43,22x56, 7x2)m2 = 

winddruk en windzuiging: 1,48 kN/m2 x 56, 7 m = 
windwrijving dak: 0,05 kN/m2 x (32,4x56,7)m2 = 
windwrijving gevels: 0,05 kN/m2 x (43,22x32,4x2)m2 = 

Stabiliteit in x-richting (langsrichting) 

Geometrie 
Fwr.dak 

Fwinddruk en zuiging 

Fwr.kopgevels 

Buigstijfheid stabiliteitswanden, d:300mm 

N'd N'vd - N'd 

43,22 

Meewerkende breedte stabiliteitswand in x-richting, volledige samenwerking: 

b1 + bw + b2 = 10,8 / 2 = 5,4 m 

zwaartepunt: 

traagheid: 
weerstand: 

weerstand: 

2,543 m I 5,557 m 

2,69 x 1013 mm4 

2,69 x 1013 mm4 
/ 2.543 = 10,6 x 109 mm3 

2,69 x 1013 mm4 
/ 5.557 = 4,84 x 109 mm3 

8 
'<I" 
LI) 

(El)d = 1/3 x 103 x 35 x 2,69 x 1013 x 4stuks = 1,25 x 1018 Nmm2 = 1,25 x 109 kNm2 

De belasting op de stabiliteitswanden 

Permanente belasting 

Oak: ppb = 5,3 kN/m2
; (3,3x8, 1 )m2 x 5,3 kN/m2 x 4stuks = 

Vloeren: 12 vloeren met pp1, = 6,3 kN/m2
; 12 x (3,3x8, 1 )m2 x 6,3 kN/m2 x 4stuks = 

Wanden: 

48 kN/m 

92 kN 

245kN 

84 kN/m 

92 kN 

140 kN 

51 ,525 

567 kN 

8.083 kN 

18.740 kN 

+ 
27.390 kN 
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Veranderlijke vloerbelasting 

10 vloeren met Pvb = 3,0 kN/m2
; (9x1 ,5 + 1x3) x (3,3x8, 1)m2 x 4stuks = 

2 vloeren met Pvb = 4,0 kN/m2
; (1x2 + 1x4) x (3,3x8, 1)m2 x 4stuks = 

N'd = 1,2 X N'eg + 1,5 X N'vb = 36.476 kN 

Toetsing 28 orde berekening 

Uitgangspunt: geen 2e orde berekening nodig, dus le< wortel(Eld / N'vd) 

wortel (EIJNvd) = wortel (1,25 x 109 
/ 252.121) = 70,4 m 

le moet dus kleiner zijn dan 70,4 m 

le= Ix worteI(1 , 122 + ll'112p) = 51,525 x 1,38 = 71 m => p = 7,6 

p =Cl/ (Eld)= C x 51 ,525 I 1,25 x 109 = 7,6 => C = 1,84 x 108 kNm/rad 

C = 1/2xb x W x beddingconstante; beddingconstante = 30.000 kN/m3 

C = (56,7/4) x 1/6 x 16,2 x 28,352 x 30.000 = 9, 18 x 108 kNm / rad 

1.764 kN 

641 kN 

+ 
2.405 kN 

» 1,84 x 108 kNm/rad voldoet ruim 

Vervonningen 

Om de berekening te vereenvoudigen wordt de windbelasting tot onderaan de fundering genomen. 

Momenten 

Winddruk en windzuiging: 48 kN/m x 51,5252 /2 = 
Windwrijving dak: 92 kN x 51,525m = 
Windwrijving gevels: 245 kN x 51 ,525m /2 = 

1 e orde moment 

Md= Mrep X 1,5 + 0,05 X h X N'd = 

63.716 kNm 

4.740 kNm 

6.312 kNm + 

M,ep = 74.768 kNm 

74.768 X 1,5 + 0,05 X 8, 1 X 36.476= 126.925 kNm 

De vervorming aan de top in de x-richting wordt: 

Winddruk en windzuiging: 48 kN/m x 51 ,5254 /8(El)d = 
Windwrijving dak: 92 kN x 51,5253 

/ 3(El)d = 

Windwrijving gevels: geschat 

6= 

34mm 

4mm 

4mm+ 

42mm 

De maximale uitbuiging aan de top mag zijn 51 ,525 / 500 = 103 mm -+ voldoet 

8IJLAGE 7, CONSTRUCTIEBEREKENING - XXVII 



TU/E, BOUWKUNDE, CO 

De rotatie van de fundering mag een maximale uitbuiging aan de top veroorzaken van 

103-42 = 61 mm. Dit betekent dat de rotatie q> maximaal 61 / 51 ,525 = 1, 18 x 10-3 rad mag zijn. 

De stijfheid van de fundering moet dus minimaal zijn: Cm;n = Mwind / q> = 6,3 x 107 kNm/rad, hieraan 

wordt voldaan. 

Controle betonspanningen onderin de stabiliteitskem 

Drukspanning ten gevolge van de verticale belasting: 

o'b = N'd /A= (36.476 / 4 st.) kN / 3,96 m2 = -2,3 N/mm2 

Buigspanningen ten gevolge van de horizontale belasting: 

Buitenkant profiel: Ob= Md/ W = (126.925 / 4 st.) kNm / (10,6 x 109 mm3
) = ±3 N/mm2 

Binnenkant profiel: Ob= Md/ W = (126.925 / 4 st.) kNm / (4,84 x 109 mm3
) = ±6,6 N/mm2 

Totale optredende betonspanningen: 

Buitenkant profiel: -2,3 + 3 = 1,3 N/mm2
; -2,3 - 3 = -5,3 N/mm2

; 

Binnenkant profiel : -2,3 + 6,6 = 4,3 N/mm2
; -2,3 - 6,6 = -8,9 N/mm2

; 

De optredende trek- en drukspanningen kunnen makkelijk door het gewapend beton worden 
opgenomen. De buitenkant van het profiel mag als ongescheurd worden geschouwd omdat de 

optredende trekspanning kleiner is dan de maximale trekspanning die het beton 835 kan opnemen, dit 

is namelijk 2,8 N/mm2
. 

Bepalen van de wapening 

Fb = Fs = (8, 1 m / (5,3+4,3 N/mm2
) x 4,3 N/mm2 = 3,63 m) x 0,3 m x 0,5 x 4,3 N/mm2 = 2342 kN 

Mb = 2.342 kN x 3,63 m = 6.376 kNm 

Seton momentarm = 3,63 m => staalmomentarm= ± 3,63-0,15-0,4=3,215m 

Ms = Fs X 3,215 => Fs = 1983 kN As = 1.983 / 435 = 4.560 mm2 

020, As= 314 mm => 15 stuks 

025, As = 490 mm => 10 stuks 

Overig minimum wapening: 06 - 250 

Verdeel wapening: 06 - 250 
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Toetsing partiele instabiliteit 

De wand met de grootste (knik)lengte, de grootste normaalkracht en de grootste ongesteunde lengte 

wordt hier getoetst. Dit is het binnenste gedeelte van de stabiliteitswand. Hier treed in de richting van 

de te toetsen buigingsrichting geen moment op. 

Ac= le/ h = 0,8 x 6.870 / 300 = 18,32 

On= N'd / (As x fs + At, x f b); de wapening wordt verwaarloosd, dus On= N'd / (At, x fb) = o'b / fb 

maximale drukspanning is 8,9 N/mm2
; On wordt dan 8,9 / 21 = 0,42 

voorwaarde om geen 2° orde berekeningen te maken is: 

indien 0,25 <On:,; 0,5 dan moet Ac :,; 10; Ac = 18,32 voldoet niet 

ec-methode 

eo =Md/ N'd = (0 + 0,05 x 0,3 x 7,8x0,3x8,9) I (36.476 / 4) = 0 mm < I/ 300 = 23 < h / 10 

= 30 > 10 mm 

ec = 3 x (1,5 x 300 + 30 x (4x1 - 3)] x (0,8 x 6.870 / 100 x 300)2 = 48 mm; 4' = 1 

ei = (30 + 48) x 0, 75 = 59 mm > eo 

=> minimum wapeningpercentage 

vereist 
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Stabiliteit in y-richting (dwarsrichting) 

Geometrie 

Fwr.dak 

Fwinddruk en zuiging 

Fwr.kopgevels 

Buigstijfheid stabiliteitswanden, d: 300mm 

N'd N'vd - N'd 
N'd=O/J! 

43,22 

De meewerkende breedte van de stabiliteitswanden in de x-richting wordt verwaarloosd 

8 
'SI" 
") 

+ 

(El)ct = 1/3 x 103 x 35 x 1/12 x 300 x 10.8003 x 2 stuks = 7,35 x 1017 Nmm2 = 7,35 x 108 kNm2 

Toetsing 28 orde berekening 

Uitgangspunt: geen 28 orde berekening nodig, dus le< wortel(Elct / N'vct) 

wortel (Elct!Nvct) = wortel (7,35 x 108 
/ 252.121) = 54 m 

le moet dus kleiner zijn dan 54 m, de stabiliteitswand zit oneindig stijf ingeklemd in de 

funderingswanden, hierdoor wordt le bepaald door 1, 12 x I= 1, 12 x 43,22 = 48,4 m. 

le= Ix wortel(1, 122 + rr2t2p) = 43,22 x 1,25 = 54 m => p = 16 

p =Cl/ (Elct) = C x 43,22 / 7,35 x 108 = 16 => C = 2,72 x 108 kNm/rad 

C = 1/2xb x W x beddingconstante; beddingconstante = 30.000 kN/m3 

C = (32,4/2) x 1/6 x 28,35 x 32,42 x 30.000 = 2, 14 x 109 kNm / rad 

>> 2,72 x 108 kNm/rad voldoet ruim 
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Vervormingen 

Momenten 

Winddruk en windzuiging: 84 kN/m x 43,222 /2 = 

Windwrijving dak: 92 kN x 43,22m = 

Windwrijving gevels: 140 kN x 43,22m /2 = 

1 e orde moment 

Md= M,ep X 1,5 + 0,05 X h X N'd = 

78.455 kNm 

3.977 kNm 

3.025 kNm + 

M,ep = 85.457 kNm 

85.457 X 1,5 + 0,05 X 10,8 XO= 128.186 kNm 

De vervorming aan de top in de y-richting wordt: 

Winddruk en windzuiging: 84 kN/m x 43,224 /8(El)d = 

Windwrijving dak: 92 kN x 43,223 I 3(El)d = 

Windwrijving gevels: geschat 

50mm 

3mm 

3mm + 

56mm 

De maximale uitbuiging aan de top mag zijn 43.220 / 500 = 86 mm -+ voldoet 

De rotatie van de fundering mag een maximale uitbuiging aan de top veroorzaken van 

86-56 = 30 mm. Dit betekent dat de rotatie q> maximaal 30 / 43,22 = 0,69 x 10-3 rad mag zijn. 

De stijfheid van de fundering moet dus minimaal zijn: Cm;n = Mwind / q> = 1,24 x 108 kNm/rad, 

hieraan wordt voldaan. 

Controle betonspanningen onderin de stabiliteitskem 

Drukspanning ten gevolge van de verticale belasting: 

Buigspanningen ten gevolge van de horizontale belasting: 

crb =Md/ W = 128.186 kNm / (10,82 x 0,3 / 6 x 2 st.) mm3 = ± 11 N/mm2 

De optredende trekspanning zal moeilijk door wapening op te nemen zijn. Besloten wordt om de 

stabiliteitswand plaatselijk te verbreden, zie onderstaande tabel. 
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Hoogt Momenten Stabiliteitswand Seton 

druk+ wrijving wrijging Mrep breedte dikte w spannin 
(m) dak gevels totaal 

(kNm) (kNm) (mm) (mm) (x1d' mm3
) (Nlmm2

) 

12 52 10.800 300 5.832.000 0,1 4 
24 10.800 300 5.832.000 0,40 
361 3.06 10.800 300 5.832.000 0,79 
481 10.800 300 5.832.000 1,31 
601 7.58 10.800 300 5.832.000 1,95 

20,61 721 10.59 10.800 300 5.832.000 2,72 

84 14.08 10.800 300 5.832.000 3,62 
18.08 10.800 300 5.832.000 4,65 

1.08 22.57 10.800 300 5.832.000 5,81 
1.20 27.561 16.200 300 3,15 
1.44 39.02 16.200 300 4,46 

1.51 42.72 16.200 300 4,88 

Bepalen van de wapening 

Fb = Fs = (8, 1m / (5,3+4,3 N/mm2
) x 4,3 N/mm2 = 3,63 m) x 0,3 m x 0,5 x 4,3 N/mm2 = 2342 

kN 

Mb = 2.342 kN x 3,63 m = 6.376 kNm 

Seton momentarm = 3,63 m => staal momentarm = ± 3,63 - 0, 15 - 0,4 = 3,215m 

Ms = Fs X 3,215 => Fs = 1983 kN As = 1.983 / 435 = 4.560 mm2 

020, As= 314 mm => 15 stuks 
025, As = 490 mm => 10 stuks 

Overig minimum wapening: 06 - 250 

Verdeel wapening: 06 - 250 

Toetsing partiele instabiliteit 

De wand met de grootste (knik)lengte, de grootste normaalkracht en de grootste ongesteunde 
lengte wordt hier getoetst. Dit is het buitenste gedeelte van de stabiliteitswand. Hier treed in de 
richting van de te toetsen buigingsrichting geen moment op. 

J..,, =le/ h = 0,8 x 6.870 / 300 = 18,32 

On= N'd I (As x fs + ~ x fb) ; de wapening wordt verwaarloosd, dus On= N'd / (~ x fb) = cr'b / fb 

maximale drukspanning is 11 N/mm2
; On wordt dan 11 / 21 = 0,52 

voorwaarde om geen 2° orde berekeningen te maken is: 
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indien 0,5 <On< 1,0 dan moet 'Ac < 15 - 10 On; 18,32 < 15-10 X 0,52 = 9,8 

voldoet niet 

ec-methode 

eo =Md/ N'd = (0 + 0,05 x 0,3 x 5,4x0,3x11) / 0 = 0 mm < I/ 300 = 23 < h / 10 

= 30 > 10 mm 

ec = 3 x (1 ,5 x 300 + 30 x (4x1-3)] x (0,8 x 6.870 / 100 x 300)2 = 48 mm; 4.1 = 1 

ei = (30 +48) x0,75 = 59 mm< eo 

N'd/fbxAb= cr'b /fb=0,52 x e1/h = 0,10 

wapeningpercentage 

=> minimum 

vereist 
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TUSSENVLOEREN 

Eisen die gesteld warden aan de tussenvloeren ter plaatse van de hoge verdiepingshoogten van de collegezalen, 
werkplaats en laboratorium zijn: 

• Licht constructie 

• Kleine constructiehoogte 

• (makkelijk) realiseerbaar 

• De ruimten moeten flexibel indeelbaar zijn 

• Per blok van 8, 1 x8, 1 meter realiseerbaar 

• Demontabel 

Er zijn verschillende vloeren bestudeerd, deze worden in de onderstaande paragrafen behandeld en in de laatste 
paragraaf worden ze vergeleken. 

INFRA+ VLOER 

De infra+vloer bestaat uit stalen liggers (IPE of HE) waarbij de onderflens in een betonnen plaat van 70mm is 
ingestort. Op de bovenflens wordt vervolgens een topvloer gelegd, deze topvloer kan bestaan uit verschillende 
materialen, bijvoorbeeld multiplexplaten of uit een staalplaatbetonvloer. iin de tussenliggende ruimte is plaats voor 
het leggen van leidingen en kanalen. Een afbeelding van een infra+vloer is getoond in onderstaande figuur. 

I.ci1.bngcn rnor riok ring,wat<:r. v.:rwarming. cld.tra, ptt, ,omputcmc:t. 

vcnti b.tic kunrrn in <le \'kxr ,,•o rdcn opgcnomcn 

De standaardbreedte maat van de plaat bedraagt 2400 mm en de liggers worden hoh 1200mm of hoh 600mm 

toegepast. 

Gewicht van de vloerconstructie: betonplaat: 
topvloer: 

1,70 kN/m2 

0.15kN/m2 + 
1,85 kN/m2 exclusief stalen liggers. 

In figuur 65 is de vloerconstructie geschematiseerd in het kolomstramien. Na berekening is gebleken dat de 
infra+vloer liggers moet hebben van IPE330 of HEA220 en dat de beide randliggers van IPE400 of HEA300 

moeten zijn. 
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figuur 65: infra+ vloer in kolommenstramien en detail 

Het gewicht van een infra+ vloerplaat met afmetingen van 2,4x8, 1m en liggers van IPE330 of HEA220 wordt dan 

circa 4100 kg, exclusieftoplaag. De totale vloerconstructie gaat dan 226 kg/m2 wegen (excl. randliggers). 

De vloerhoogte wordt dan 390mm bij toepassing van een IPE en 270mm bij toepassing van een HEA-ligger. 

Om de uitvoering eenvoudiger te maken wordt ook gekeken naar vloerplaten met een breedte van 1,2m en 

liggers hoh 600mm. Hierbij zijn vloerliggers nodig van IPE270 of HEA180 en weegt een vloerplaat circa 2230 kg, 

exclusief toplaag . De totale vloerconstructie gaat dan 244 kg/m2 wegen . 

De vloerhoogte wordt dan 330mm bij toepassing van een IPE en 230mm bij toepassing van een HEA-ligger. 
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STAALPLAA TBETON VLOER 

De staalplaatbeton vloer is niet in staat om in een keer een overspanning van 8,1m te maken. De maximale 

overspanning die een staalplaatbeton vloer kan maken over een veld is ongeveer 5 meter. In de volgende 

subparagrafen warden constructies van staalplaatbeton vloeren bekeken die !open over velden van 4,05m en 
2,7m. 

Voordelen van de staalplaatbeton vloer is dat er in een richting leidingen kunnen warden weggewerkt, namelijk in 

de holten van de staalplaat en dat de vloeren makkelijk kunnen worden geplaatst. De staalplaat zelf weegt 

ongeveer 15 kg/m2 en het beton kan via leidingen het gebouw warden binnengepompt. 

Staalplaatbeton vloer tweevelds 

Het type vloer dat hiervoor is gebruikt is de ComFlor 210, deze heeft een totale hoogte van 280mm en weegt 281 

kg/m2
, exclusief de randliggers. Een mogelijkheid waarbij deze vloer kan worden toegepast wordt in figuur 66 

getoond. 
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- , ·~ betonkolom 

-- -- - - .,/ 
8100 \ .. + 

\ stalen liggers 

++ 

figuur 66: staatptaatbeton vloer 

De hoedliggers (THQ} zijn bij de randen 200mm hoog en tussen de vloeren in 320mm hoog. Dit is hoger dan de 

betonvloer en dit hoogteverschil kan worden opgelost door bijvoorbeeld blokjes op de onderflens te leggen, zodat 

de ligger in plaats van boven onder de vloer uitsteekt. 

De toegepaste ComFlor 210 vloer weegt in het eindstadium 281 kg/m2
, dit kan nog gereduceerd worden door in 

plaats van grindbeton lichtbeton toe te passen. De hoedliggers die bij dit concept horen zijn sterker dan IPE of 

HEA liggers waardoor ze wel zwaarder zijn maar ze hebben wel dezelfde constructiehoogte. 

Staalplaatbeton vloer drievelds 
Er zijn diverse staalplaatbeton vloeren die een overspanning kunnen realiseren van 2, 7 meter. Enkele van het 

merk ComFlor zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

Type Vloerdikte Profielhoogte Eigen gewicht 

(mm) (mm) (kg/m2
) 

ComFlor46 110 46 2,14 

ComFlor51 110 51 2,38 

ComFlor70 120 70 2,22 

ComFlor100 150 100 2,24 
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Er worden 2 typen bekeken, namelijk de dunste en de dikste. De dunste vloer is het lichtste, maar kunnen geen 

ge,ntegreerde liggers toegepast worden, bij de dikste wel. Daarnaast is een dikke vloer beter voor de 

geluidsisolatie en gaat deze minder snel trillen. 

ComFlor46 

De stalen liggers die nodig zijn om de vloer te kunnen dragen zijn in figuur 67 weergegeven. Er zijn HEA profielen 

gekozen omdat deze het kleinst zijn. lndien de bovenflens met deuvels aan de betonplaat wordt vastgemaakt, 

ontstaat er een samengesteld profiel waardoor het profielnummer kleiner kan worden. 

HEA240 
++ ~ -- - --, 

RI I ~-
NI HEA30Q\j 
+ r -- -- - ---J g 

0 0

1

1 j~ <((") o o I . lw 
co 1 1-- H_§AlOO__ -l I 
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F ~ · f · 7 ~~ 
++ 

RI I ~ I betonkolom 
+ 1 11_ H_§A?~O~ _ \ __ j 

+ 8100 , + 

\ stalen liggers 

figuur 67: drieveldsvloer met detail 

ComF/or100 

Aangezien deze vloer 10 kg/m2 zwaarder is wordt aangenomen dat de profielen uit figuur 67 ook hier voldoen. 

Wei is het mogelijk om hier de constructiehoogte is verkleinen, zoals te zien is in figuur 68. De staalplaat wordt op 

de onderflens van het staalprofiel gelegd, zodat de ligger en de vloer met elkaar integreren. Wei is een verhoging 

nodig omdat de vtoer niet hoog genoeg is, dit kan worden gerealiseerd door middel van blokjes of profielen. 

figuur 68: detail ComFlor100 
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HOUTEN BALKLAAG 

Een vtoer bestaand uit een houten balklaag is relatief licht, is simpel te leggen maar voldoet vaak niet aan de 

geluidweringseisen. Om hier toch aan te voldoen wordt vaak een betonnen afwerkvloer gebruikt van circa 50 mm. 

Ook moet de vloer behandelt worden in verband met brand. 

De totale belasting, exclusief stalen liggers, wordt dan voor de balklaag, de betonlaag en de wanden 35 kg/m2 + 

120 kg/m2 + 100 kg/m2 = 255 kg/m2
. Dit is een zeer lichte constructie 

lndien een houten balklaag wordt toegepast in een stramien van 8, 1x8, 1 meter, betekent dit dat er een 

tussensteunpunt nodig is. Een tussenpunt halverwege betekent een overspanning van 4,05 meter, dit wordt met 

de relatief grote permanente en veranderlijke belasting niet realiseerbaar geacht. Gebleken is dat een balklaag 

van 71x221 mm, hoh 610mm met een veranderlijke belasting van 2,5 kN/m2 wel voldoet. 

De liggers die nodig zijn om de balklaag en de betonschil te dragen zijn getoond in figuur 69. Tevens wordt een 

detail getoond waaruit blijkt dat de stalen ligger in de vloer weggewerkt kan worden. 
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figuur 69: houten balklaag en detail 
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TU/E, BOUWKUNOE, CO 

RESUME 

In de volgende tabel warden de bepalende kenmerken van de verschillende vloeren ge"inventariseerd. 

Infra+ vloer 
Staalplaatbeton 

Houten balklaag 
vloer 

be1ement=240 be1emen1=120 2 velds, 3 velds, 2 velds 

0 0 1=4,05m 1=2,7m 1=4,05m 

V1 V2 
F eg;plaat (kN) 41 23 0,80 0,5 0,5 

P89 (kN/m2
) 

2,26 2,44 2,81 2,14 2,24 2,55 

IPE HEA IPE HEA 

Hvioer 
390 270 330 230 280 110 150 270 

Hv1oerconstr. (mm) 
390 270 330 230 350 400 316 350 

In het bovenstaande overzicht zijn de stalen liggers niet meegenomen. Bij de infra+ vloer zijn deze ge"integreerd 

in de betonplaat en bij de staalplaatbeton vloer en de houten balklaag kunnen ze individueel warden gezet. Om 

de flexibiliteit van het gebouw niet te beperken moet niet voor een specifieke tussenvloer warden gekozen, maar 

moeten die waarden aanworden gehouden waarbij meerdere varianten mogelijk zijn . 

Besloten wordt om het volgende aan te houden voor de tussenvloeren: 

• Een constructiehoogte van 350 mm 

• Een maximaal eigen gewicht van 2,5 kN/m2
. 
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◄ ► oversponningsrichling bollenplootvloer 

1 e wopeningsloog onderwopening 
u 2e wopeningsloog onderwopening 

1 e wopeningsloog bovenwopening 
2e wopeningsloog bovenwopening 

bgls = beugels 

a lgemeen 
beton B35 
milieuklosse 1 
betondekking vloeren 15 mm 
betondekking kolommen 30 mm 
wopeningsstool FeB 500 HWL 
minimole 

veronkeringslengte 250mm 
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