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SAMENVATTING 

Deel I - analyse 
De enorme groei van het autoverkeer heeft ertoe dat er 
in de Nederlandse binnensteden. Door de 

gerealiseerd om het 
is dat de hellingbaan 

hellingbanen verstoren het 
het vervelend dat in- en 
op in parkeergarages als 

ruimte in de stad worden vaak 
op te lossen. Kenmerkend aan deze 

gelegen en recht van vorm is. 
overzicht op de parkeervloeren. Daarnaast vinden 

verkeer elkaar kruisen; treden 
hiervan. 

Vanuit de markt stijgt de vraag naar een alternatieve oplossing, een ronde 
hellingbaan. Deze oplossing biedt overzicht op de parkeervloeren en het is mogelijk om 
verkeersstromen snel van elkaar te 

Het onderwerp van het afstudeerwerk is het ontwerp van een uitpandige ronde 
worden in de praktijk vaak met prefab beton; er is bestudeerd of 

de ronde hellingbaan ook in beton te realiseren is. Het doel van het afstuderen is het 
ontwerp van een totaalconcept voor deze ronde hellingbaan in 
bestudeerd is of dit een alternatief is voor een 

van parkeergarages. die 
de locatie, de op de lokale 

Daarnaast is de Nederlandse NEN 2443 
geanalyseerd met tot de toegestane Er is een 

overzicht gemaakt van hellingbaanprincipes; hierbij zijn ook de mechanische parkeersystemen 
beschouwd. 

De vorm van de helling baan stond aan het van het afstuderen vast. Er is met een 
vormenstudie onderbouwd dat de ronde vorm een gerechtvaardige keuze is voor het 
uitpandige verticale transport in Voor de ronde vorm 

aangedragen, de en de uitkragende 
vijf varianten ontworpen die beoordeeld op criteria, die voort uit de 

van parkeergarages. Door aan de beoordelingscriteria toe te kennen is 
een onderbouwde keuze definitieve uit te werken constructie. De ronde 

wordt van het f-element. 

Deel 11 - constructief ontwerp 
De constructie van de ronde is beschouwd als een monoliete constructie om inzicht 
te in de globale . met monoliet is bedoeld dat de tussen de 
elementen dezelfde sterkte en hebben als de elementen. Voor het inzicht drie 
modellen bestudeerd: het lD-model, het raamwerkmodel en het 
Er een aantal uitgangspunten zodat drie modellen met elkaar te vergelijken 

Het belangrijkste uitgangspunt is dat er geen koppeling is tussen de 
omdat de invloed van deze koppeling niet te modelleren is in twee van de drie modellen. 

is in het lD-model 
is goed te gebruiken in de ontwerpfase van de ronde 

indicatief en geven voldoende informatie voor het verdere ontwerpproces. 

buis. Deze 
De resultaten 

Het model toont aan dat een tweede orde-effect verwaarloosbaar het effect treedt wel op, 
maar is niet maatgevend voor de van de constructie. De ronde 
doorsnede heeft als grote heeft, wat 
gunstig is voor het tweede orde-effect. 
Met het lD-model is ook een 
stadium te controleren of 
heeft aangetoond dat tot zeker negen 

Het raamwerkmodel heeft aan het inzicht in de globale 
constructie. De invloed van de aansluitende elementen op de globale 
het raamwerkmodel geïmplementeerd; hiervoor zijn geen randvoorwaarden 
model. Het raamwerk is horizontaal en verticaal verend ondersteund 
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De verticale veer is representatief voor de veerstijfheid van de fundenngspalen. Horizontaal is 
het model ook verend ondersteund, zij het dat het hier om een lijnondersteuning gaat. De 
veerconstante van de lijnvormige ondersteuning is ontleend aan de veerconstante voor een 
constructie belast met een axiaal symmetrische belasting; deze belasting treedt op bij 
cilindrische opslagreservoirs. 
Er is een verband gelegd tussen de optredende reactiekrachten in het raamwerkmodel en de 
werkelijke membraankrachten in het 30-model; dit zijn de horizontale krachten in de wanden 
van de hellingbaan. De werkelijke membraankrachten zijn een factor drie hoger; dit komt 
doordat de horizontale verende ondersteuning niet de invloed van de spiraalvormige 
hellingbaan in rekening brengt. 
De invloed van de aansluitende elementen op de globale krachtswerking is ook niet in het 
raamwerkmodel geïmplementeerd; hiervoor zijn geen randvoorwaarden toegekend aan het 
model. 

Het 30-(schaal)model representeert de werkelijke krachtswerking van de ronde hellingbaan. 
De horizontale membraan krachten treden enkel op in de wanden, mits de hellingbaanplaten 
niet gekoppeld zijn. De membraankrachten zijn lokaal groter als er een ongelijke belasting 
optreedt. 

Uit de resultaten van de drie modellen zijn andere constructieve varianten voor de ronde 
hellingbaan ontworpen, waarbij direct is aangegeven wat de consequenties daarvan zijn. Er 
zijn varianten met scharnierende verbindingen, met verticaal open voegen en zowel 
horizontale als verticale voorspanning beschouwd. Hieruit is geconcludeerd dat voor de 
dimensionering van de wapening in het element en de verbindingen tussen de elementen de 
monoliete constructie een goed uitgangspunt is voor de hellingbaan in prefab betonelementen. 

In afwijking op de eerste beschouwing als monoliete constructie zijn de hellingbaanplaten nu 
onderling wel gekoppeld. Hierdoor vindt krachtoverdracht plaats in de verbindingen tussen de 
hellingbaanplaten. Hierdoor is er een concentratie van de membraandrukkrachten in de 
wanden; de membraantrekkrachten concentreren zich in de hellingbaanplaten. 
Voor de dimensionering van de wapening en de verbindingen is een standaardelement van de 
hellingbaan gekozen; het is aannemelijk dat circa 90 % van alle elementen met dezelfde 
wapening en verbindingen te prefabriceren is. 

Bij de elementberekening zijn de momenten in de ribben en de flenzen van de 
hellingbaanplaten uit het 30-model vergeleken met handberekende momenten. Met de 
vergelijking is aangetoond dat door de koppeling krachtoverdracht plaatsvindt; de belastingen 
op de hellingbaanplaten gaan zich spreiden. De momenten uit het 30-model zijn dan ook lager 
dan de momenten uit de handberekening. 
Er is ook bestudeerd welke invloed de ribben van een hellingbaanplaat hebben op de wand van 
het element, omdat in de ribben een normaaldrukkracht werkt die aangrijpt als puntlast op de 
wanden. Hiervoor is de wand beschouwd als een vloer met puntlasten erop en zijn de 
bezwijkpatronen voor een hoek- en randkolom beschouwd. Hieruit is geconcludeerd dat de 
puntlasten op de wand een bezwijkpatroon vertonen dat een combinatie is van de rand- en de 
hoekkolom. Feitelijk is er geen sprake meer van pons, maar van een dwarskracht; deze 
dwarskracht is door het beton opneembaar. 

Met een nadere beschouwing van de krachten op de helling baan is onderzocht welke krachten 
werken op de verbindingen tussen de elementen. Hierbij is onderscheid gemaakt in een 
horizontale voeg, een verticale voeg en een koppeling tussen de hellingbaanplaten. 
De horizontale voeg is uitgevoerd als een standaard stek-gaine verbinding, welke in de praktijk 
veelvuldig toegepast wordt. De koppeling tussen de hellingbaanplaten is een 
trekbandkoppeling, die eveneens standaard in een parkeergarage toegepast wordt; de 
koppeling is vaak de verbinding tussen TI-platen. 
De verticale voeg is een lasplaatverbinding. Bij de dimensionering van de verticale voeg is 
geconcludeerd dat een monoliete constructie een nadelige invloed heeft op deze verbinding. In 
de voeg treden een moment op en een dwarskracht loodrecht op de voeg. Het moment is 
moeilijk opneembaar en bij een tekenwisseling van het moment is het niet meer opneembaar. 
De dwarskracht kan ertoe leiden dat de ingestorte lasplaat van het beton losgetrokken wordt; 
dit is te voorkomen door de lasplaat extra te verankeren met een bout. 
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Aan de montage van een prefabconstructie dient altijd extra aandacht besteed te worden. Er 
zijn twee bouwmethoden ontwikkeld voor de ronde hellingbaan. Bij bouwmethode 1 blijft de 
hulpconstructie gedurende de gehele montage staan; dit heeft als voordeel dat altijd 
doorgemonteerd kan worden zonder dat gewacht hoeft te worden op de uitharding van de 
natte horizontale voeg. Bouwmethode 2 gaat er vanuit dat de hellingbaan stabiel als één 
rondgang gereed is; alle verbindingen zijn gereed. Daarna wordt driekwart van de 
hulpconstructie verwijderd en worden de volgende vijf elementen gemonteerd. De volgende 
stap is het verwijderen van de hulpconstructie onder de laatste vijf elementen van de 1 e 

rondgang. Daarna worden weer vijf elementen geplaatst en herhaalt de cyclus zich tot boven. 

De productie van een hellingbaanplaat is ook kort bestudeerd, omdat het vlak van de rijbaan 
een scheluw vlak is. Deze scheluwte ontstaat doordat er in twee richtingen een helling 
aanwezig is. De eerste helling komt uit de verkanting van 3 %, zoals deze voorgeschreven is in 
de parkeernorm NEN 2443. De tweede helling is het hellingpercentage van de rijbaan. Door de 
ronde vorm is de helling aan de binnenzijde van de hellingbaanplaat groter dan de helling aan 
de buitenzijde; de hellingbaanplaat heeft een tapse vorm. Hierdoor is aan de buitenzijde een 
grotere afstand beschikbaar om hetzelfde niveauverschil te overbruggen als aan de 
binnenzijde. 

Door de ronde vorm heeft de hellingbaan een raakpunt met de parkeergarage. Het is dus niet 
mogelijk om direct van de hellingbaan over te steken naar de vlakke parkeervloeren. Hiervoor 
is een overgangsconstructie ontworpen die de hellingbaan en de parkeergarage verbindt. Deze 
constructie is onderdeel van de parkeergarage en is constructief niet verbonden met de 
hellingbaan. Er is een dilatatieprofiel aanwezig tussen de overgangsconstructie en de 
hellingbaan om bewegingen ten opzichte van elkaar mogelijk te maken. 

Tot slot van het verslag zijn er conclusies getrokken uit het resultaten. Ten eerste is het 
ontwerp van een uitpandige ronde hellingbaan een goed alternatief voor het verticale transport 
in parkeergarages. Het ontwerp creëert overzichtelijke parkeervloeren, is comfortabel en biedt 
de mogelijkheid door de modulaire opbouw rendabel te zijn. 
Het lD-model toont aan dat tweede orde-effecten verwaarloosbaar zijn. Met de ontwerpregel 
is te concluderen dat geen trekspanningen zullen optreden ter plaatse van de fundering tot 
zeker negen verdiepingen. Het raamwerkmodel geeft kwalitatief inzicht in de globale 
krachtsverdeling, maar is kwantitatief niet bruikbaar, omdat de invloed van de spiraalvorm niet 
in rekening te brengen is. Het 3D-model geeft het werkelijke gedrag van de ronde hellingbaan 
weer en is te gebruiken voor de dimensionering van de wapening en de verbindingen. 
Een koppeling van de hellingbaanplaten resulteert in een concentratie van de 
membraandrukkrachten in de wanden; de membraantrekkrachten concentreren zich in de 
hellingbaanplaten . 
De monoliete constructie heeft het nadeel dat er een moment en een dwarskracht (loodrecht) 
in de verticale voeg optreden. Het moment is bij tekenwisseling en de gekozen verbinding niet 
opneem baar en de dwarskracht kan de ingestorte lasplaat los trekken van het beton. 

Het is aan te bevelen om in het 3D-model te variëren met de stijfheden van de verbindingen. 
De verbindingen gaan zich hierdoor meer gedragen als een scharnier, waardoor het moment 
naar nul nadert en de dwarskracht opgenomen wordt in de voeg tussen de hellingbaanplaten. 
Daarnaast verdient het de aanbeveling om de afmetingen van de constructie te optimaliseren. 
De afmetingen ziJn vrij fors gekozen in een vroeg stadium. Dit levert een slankere constructie 
op, waardoor het eigen gewicht afneemt. Met de toepassing van hoge sterkte beton in plaats 
van beton C53/65 kunnen de afmetingen nog verder gereduceerd worden. Echter het is dan 
wel belangrijk te realiseren dat de normaalkracht in de constructie afneemt, waardoor er bij 
minder verdiepingen dan nu trekspanningen te verwachten zijn ter plaatse van de fundering. 
Tot slot is het aan te bevelen extra aandacht te besteden aan bouwmethode 2. De aandacht 
dient hier uit te gaan naar de stabiliteit in montagefase, omdat de methode puur gebaseerd is 
op aannames. Met een onderzoek is ook de invloed van deze bouwmethode op de 
verbindingen tussen de elementen inzichtelijk te maken. 
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1 IN DING 

Dit hoofdstuk behandelt de aanleiding tot het 
een externe 

2008 

het van 

frequenter de Kort is aangegeven waarom de laatste 
uitschieten en wat de gevolgen daarvan 
onderwerp en de motivatie, besproken. 
Bouwen komen naar voren. 

Daarna zijn de gedachten van het 
als veiligheid, marktconcurrentie en IFD 

Vanuit de motivatie en de aanleiding van het onderwerp zijn de probleem- en doelstelling 
geformuleerd als voor het Aan het eind van dit hoofdstuk is 
een opgenomen, waarin het 

Ontwerp van een externe ronde hellingbaan 3 



Michael Fütterer juni 2008 

1.1 PARKEREN ALGEMEEN 
De laatste decennia is het aantal personenauto 's in Nederland explosief toegenomen. Het 
aantal personenauto's is de laatste 10 jaar gestegen van S,S miljoen in 1994 tot ruim 7 
miljoen in 200S (figuur 1.1). 
Vreemd is de toename van het aantal auto 's allerminst. Allereerst is de auto in vergelijking 
met vroeger, toen de auto nog een statussymbool was, voor bijna iedereen in Nederland 
betaalbaar. Daarnaast geeft een auto de gebruiker de mogelijkheid te beschikken over een 
vervoermiddel dat van A naar B rijdt, op elk moment van de dag . En dat is voor veel mensen 
nog steeds de reden om eerder de auto te pakken dan te reizen met het openbaarvervoer; ook 
al omdat een reis met eigen vervoer vaak ook korter en sneller is dan met het openbaar 
vervoer. 

x mln 
8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

o 
'1 994 1 995 1996 1997 1996 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Figuur 1.1. Toename aantal personenauto 's in 10 jaar 

De auto heeft een grote impact op het straatbeeld vanwege haar enorme ruimtebehoefte . 
Enerzijds maakt de auto gebruik van het wegennet om van A naar B te komen en anderzijds 
neemt de auto ruimte in beslag als deze geparkeerd staat. 
Vooral de parkeerplaatsen hebben veel ruimte nodig. De benodigde ruimte voor 
parkeerplaatsen beperkt zich namelijk niet alleen tot de parkeerplaats voor de deur. Ook bij 
een kantoorgebouw, een winkelcentrum, een bioscoop en een theater is er de behoefte aan 
parkeerruimte. 
Juist deze, overwegend in het centrum gelegen, functies hebben een grote vraag naar 
parkeerplaatsen. Vaak is er echter een tekort in het centrum, wat kenmerkend is voor de 
parkeerproblematiek. Omdat deze gebieden vaak ook een hoge piekbelasting hebben, zorgt dit 
samen met het tekort aan parkeerplaatsen voor zoekverkeer, met extra verkeersbelasting als 
gevolg, en voor een vergroting van de parkeerdruk. De auto is hiermee erg bepalend voor het 
straatbeeld waardoor de kwaliteit van en de leefbaarheid op straat verslechtert. 

Met de ontwikkeling van parkeergarages kan de problematiek in steden verminderen, omdat 
de geparkeerde auto van de straat verdwijnt. Daarbij is het van belang dat de parkeergarage 
op een strategische locatie ligt en geen negatieve invloed heeft op de aansluitende 
infrastructuur. 
Een parkeergarage kan het straatbeeld dus positief beïnvloeden, omdat deze de auto aan het 
straatbeeld ontneemt. Daarnaast zorgt een parkeergarage voor vermindering van het 
zoekverkeer en de parkeerdruk, waardoor kwaliteit en leefbaarheid op straat weer toenemen. 

Parkeren is de laatste jaren naar een echte business gegroeid; dat blijkt in eerste instantie uit 
de enorme vraag naar parkeergarages. Daarnaast is de benadering van parkeergarages 
veranderd doordat de marktwaarde van een parkeerplaats is gestegen. 
Een hogere marktwaarde betekent vaak ook dat de exploitatie van parkeergarages 
winstgevend kan zijn voor de beheerders; en concurrentie speelt daarbij uiteraard een rol. De 
strijd om de klant heeft ertoe geleid dat de investering in kwaliteit en uitstraling van de 
parkeergarage is toegenomen. 
De ontwikkeling van parkeergarages is dus steeds interessanter, omdat de investering veelal 
met winst is terug te verdienen. Met de winst ontstaat meer ruimte in het budget voor het 
ontwerp van de parkeergarage, wat de kwaliteit en uitstraling ten goede komt. 
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1.2 MOTIVATIE 
In Nederland zijn de laatste Jaren vele parkeergarages gerealiseerd, zowel boven- als 
ondergronds. Bij de bouw van de parkeergarages is er een voorkeur voor het gebruik van 
standaard prefab betonelementen. De toepassing van deze prefab elementen is eenvoudiger in 
bovengrondse parkeergarages. 
De bouw van een ondergrondse parkeergarage is een complexere opgave dan de bouw van 
een bovengrondse garage . Met name de grondgesteldheid heeft een grote invloed op het hele 
proces van initiatie tot realisatie. Toch blijft het uitgangspunt ook bij het ontwerp van een 
ondergrondse garage zoveel mogelijk standaardelementen toe te passen . 

In een parkeergarage zijn de parkeervloeren vaak onoverzichtelijk, omdat de hellingbanen 
vaak inpandig liggen en daarmee het overzicht belemmeren. Het gebrek aan overzicht kan 
zorgen voor een onbehaaglijk gevoel voor de gebruikers. 
De vraag naar parkeergarages met overzichtelijke parkeervloeren zonder hinderlijke 
hellingbanen neemt steeds meer toe. Niet alleen voor de gebruikers, maar ook voor de 
opdrachtgevers is de veiligheid erg belangrijk. Opdrachtgevers realiseren zich dat parkeren 
een echte business is zoals al in paragraaf 1.1 genoemd is. 
Het ligt voor de hand dat de hellingbaan uitpandig van de parkeergarage komt te staan, zodat 
de hellingbaan geen belemmering is op het overzicht. De prefab vloerelementen, toegepast 
voor de parkeervloeren, zijn bij rechte, uitpandige hellingbanen ook toe te passen . Bij 
afwijkende vormen is in de praktijk per ontwerp een hellingbaan ontworpen die alleen 
toepasbaar is bij dat specifieke project; een voorbeeld is gegeven met de ronde hellingbaan 
van de parkeergarage in figuur 1. 2. 

De markt vraagt dus eigenlijk om een kant-en-klaar ontwerp van een parkeergarage met een 
uitpandige hellingbaan, die net als de standaardoplossingen algemeen toepasbaar is. De 
toeleverende industrie heeft hier echter nog geen standaardontwerp voor, en het doel van dit 
onderzoeksontwerp is dan ook het ontwerp van deze uitpandige hellingbaan. 

Figuur 1.2. Parkeergarage Haag/anden Megastores te Den Haag 

Een andere motivatie achter het ontwerp van de helling baan is dat de praktijk bewezen heeft 
dat de afwikkeling van het verkeer regelmatig opstoppingen tot gevolg heeft in een 
parkeergarage. De oorzaak hiervan is dat zowel inrijdend als uitrijdend verkeer zich een weg 
baant door de garage. Met het verplaatsen van de helling baan buiten de garage is de gedachte 
dat de verkeersafwikkeling voor het uitrijdende verkeer sneller kan verlopen. Hierdoor ontstaat 
een kortere uitrijdtijd met het voordeel dat uitrijdend verkeer sneller ruimte biedt aan 
inrijdend verkeer; vooral gedurende drukke tijden is dit een uitkomst. 
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Op het eerste gezicht lijkt dit een relatief eenvoudige opgave, maar de complexiteit zit juist in 
de kant-en-klare oplossing. Elke gebouwde parkeergarage is uniek, omdat bij elk ontwerp de 
randvoorwaarden anders zijn. De huidige standaardoplossingen zijn hierop aan te passen, 
omdat deze een bepaalde mate van flexibiliteit hebben. Voor het ontwerp van de uitpandige 
helling baan geldt dat deze flexibel moet in de verdiepinghoogte, én de positie van de 
hellingbaan ten opzichte van de parkeergarage (figuren 1.3 en 1.4). 
De term flexibiliteit impliceert al snel een link naar het IFD Bouwen; en deze link versterkt als 
de constructie-elementen ook nog industrieel vervaardigd zijn. De ontbrekende term 
demontabel kan dus in principe niet ontbreken in dit verhaal. Bij het ontwerp van de 
uitpandige helling baan maken de aspecten van het Industrieel, Flexibel en Demontabel 
Bouwen onderdeel uit van het ontwerpproces. 

--

- -

-- i -'\ 
t \ ,I 

... ~ 

.~--------------~-------

Figuur 1.3. Flexibiliteit in verdiepingshoogte Figuur 1.4. Flexibiliteit in plaatsing 

Ten slotte zijn de kosten niet uit te sluiten; het ontwerp van de hellingbaan als geheel met de 
vlakke parkeervloeren moet kunnen concurreren met de huidige standaardoplossingen. De 
kosten van de garage met uitpandige helling baan mogen niet excessief afwijken van de 
traditionele parkeergarages, de standaardoplossingen. 

1.3 PROBLEEM- EN DOELSTELLING 
In de motivatie zijn een aantal aspecten beschreven die aanleiding zijn geweest om tot dit 
afstudeeronderwerp te komen. Voor het afstudeeronderwerp zijn een probleem- en doelstelling 
geformuleerd. 

1.3.1 PROBLEEMSTELLING 

Is er een totaalconcept van een buiten de parkeergarage gelegen hellingbaan te ontwerpen, 
dat volledig in prefab beton te maken is, en (eventueel) kan voldoen aan de randvoorwaarden 
van het IFD-bouwen? 

1.3.2 DOELSTELLING 

Het functionele en constructieve ontwerp van een buiten de parkeergarage gelegen 
helling baan, die voldoet aan het Programma van Eisen, haar eigen stabiliteit verzorgt én 
waarbij onderzoek gedaan is naar de mogelijkheid om de hellingbaan als stabiliserend element 
te koppelen aan de vlakke vloeren van de parkeergarage. 
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1.4 OPZ VAN H 
Het verslag is opgedeeld in twee delen. In deel I wordt een gemaakt van 

uitgewerkt wordt. 
gegeven voor verder onderzoek naar 

het in deel II het constructieve 
Tot slot van het conclusies en 
de In-"r~,tC'.Al 

Deel I: 

eeuwen een 
kennis die op dat moment voorhanden was. 

Hoofdstuk 3 waaraan moet worden voor 
Een aantal van deze criteria zijn de verkeersveiligheid, 

van de en de Daarnaast 

In hoofdstuk 4 wordt op de van het de helling baan 
in een parkeergarage. De voorschriften uit de Nederlandse norm NEN 2443'), de parkeernorm, 
worden Aan bod komen de factoren die invloed hebben op het toe te 
passen maar ook de stroefheid van het rijbaanoppervlak wordt 
besproken. Bovendien worden in dit hoofdstuk de verschillende typen hellingbanen besproken 
zoals deze in de praktijk voorkomen. 

Naast de opdeling van naar typen als in hoofdstuk 4 is er nog een 
hoofdindeling in hoofdstuk 5. In de of ondergronds of 
bovengronds of een combinatie van beide. Ook kunnen parkeergarages onderdeel uit maken 
van een compleet ontwerp, kantoorgebouw met ondergronds een 
parkeergarage; dit worden genoemd. 
In Nederland is het van de auto in een 'traditionele' parkeergarage normaal. Toch 
bestaat er al enkele decennia de kheid om de auto ook op een andere manier te 
parkeren, namelijk met mechanische De kenmerken en de typen 
mechanische 

6 wordt constructieve ontwerp van parkeergarages. Er wordt 
Uitgebreid op de in te De constructieve elementen 
worden besproken; deze keren in iedere parkeergarage terug. De constructie van een 

bestaat dan ook uit 'standaardelementen'. Aan het eind van het hoofdstuk is de 

In hoofdstuk 7 is het flexibel en demontabel bouwen besproken. Deze manier van 
bouwen is opgenomen in het Met deze achtergrondinformatie 
kan bIj het ontwerp van de ronde gehouden worden. 

De keuze voor een ronde vorm van de 
studie naar 
voorkomende vorm 

hellingbaan is in hoofdstuk 8 onderbouwd met een 
hellingbaan. De ronde vorm is niet de meest 

Door het beoordelen van 
zo objectief mogelijk 

constructieve ontwerpen de 
Binnen deze ontwerpen een aantal 

zijn. 
is gemaakt op basis van de resultaten van de 

de resultaten op de overige varianten 
een aantal toegepast; deze zijn 

Door het toekennen van weegfactoren aan de criteria de varianten 
nh"""rl'lpf gewogen. Tot slot is een toegevoegd, waaruit de keuze voor het 
definitieve ontwerp van de ronde hellingbaan volgt. 
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Deel 11: constructief ontwerp 
De ronde is in hoofdstuk 10 constructief uitgewerkt als een monoliete constructie. 
Voor de eerst uitgangspunten opgesteld voor de monoliete . Deze 

de van de hellingbaanplaten, het aantal de 
top, de materiaaleigenschappen, de de 

de 
resultaten van de 

In hoofdstuk 11 vier verschîllende constructieve ontwerpen voor de 
beschreven. Van elk zijn de voor- en nadelen op constructief 
het eind van het hoofdstuk is de keuze om de 
beschouwen als een monoliete constructie. 

In hoofdstuk 12 is voor een standaardelement van de 
voor elk deel van het element: 

en wandwapening. Tot slot is de lokale invloed van de ribben op de 

Hoofdstuk eerst een beschrijving van alle optredende krachten in de 
horizontale voeg, de verticale voeg en de koppeling van de 

de welke aan het begin van het hoofdstuk 
voeg is uitgevoerd als een stek-gaine verbinding; dit is een 

de praktijk veelvuldig toegepast wordt. De verticale voeg wordt 
De hellingbaanplaten Zijn gekoppeld met een 

vrijwel altijd toegepast wordt. 

In hoofdstuk 14 twee bouwmethoden beschreven voor de van de 
bouwmethode 1 worden de montagevoorzieningen pas verwijderd nadat de 
opgebouwd is en alle gemaakt zijn. Bouwmethode 2 gaat ervan uit dat bij 

de 1 e rondgang de hellingbaan haar stabiliteit kan halen uit driekwart van de 
elementen. Dat betekent dat na de 1 e rondgang driekwart van de 

worden. Vanaf dat moment wordt de constructie 
elementen tegelijk. 

Omdat de van een scheluw vlak problematisch is voor de 
van het zelfverdichtende beton zijn er in hoofdstuk 

voor het van dit probleem. 

ronde vorm, waardoor 
Voor deze aansluiting is een 
niet constructief te verbinden met de "::>nn,,,,r'n::> 

en de 

Tot slot in hoofdstuk 17 enkele conclusies en gegeven voor het ontwerp van 
voor een grote parkeergarage. 

NEN 2443: Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages 
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2 PARKEREN: TOEN EN NU 

Dit hoofdstuk beschrijft de historische ontwikkeling van het parkeren in Nederland; in de figuur 
2.1 is in een beeldverhaal kort deze historische ontwikkeling weergegeven. De toename van 
het verkeer door de eeuwen is onlosmakelijk verbonden met de parkeerproblematiek, van toen 
en nu. In het kort is geschetst hoe de maatschappij de problematiek door de eeuwen heen 
heeft proberen op te lossen. En welke kenmerken van die oplossingen nu nog terug te vinden 
zijn in parkerend Nederland. 

Figuur 2 . 1. Verkeersproblematiek door de eeuwen heen 
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2.1 HISTORISCHE ONTWIKKELING VAN HET PARKEREN IN 
NEDERLAND 

Het verkeer en de daaruit voortkomende verkeersproblematiek zijn eeuwenoude 
verschijnselen . In Amsterdam was de problematiek in de Gouden Eeuw (ca. 1602 - 1672) zo 
hoog opgelopen dat het parkeren van paard en wagen (figuur 2.2) aan de openbare weg niet 
meer toegestaan was. Als oplossing voor het parkeerprobleem moesten bezoekers van de 
stad, voornamelijk handelaren, hun paard en wagen op grote wagenpleinen aan de rand van 
de stad parkeren en vanaf daar te voet verder. Dit was de eerste vorm van 
parkeerproblematiek . 

----------------------------, 

Figuur 2.2. Paard en wagen 

De rijke burgerij parkeerden hun paard en wagen echter in hun koetshuizen aan de grachten; 
de kinderschoen van het particulier parkeren. 
De problemen namen in de 1ge eeuw, het begin van de industriële revolutie, verder toe . De 
ontwikkeling van de industrie nam in rap tempo toe en onttrok veel werk aan het platteland . 
Veel mensen van het platteland trokken naar de stad om te werken in de fabrieken . 
Hiermee groeide ook de vraag naar een nieuw, omvangrijk vervoermiddel. De techniek had 
hier een antwoord op met de introductie van de eerste stoomtrein en -boot. Door verharding 
van de wegen in de stad ontstonden in de stad andere vormen van openbaar vervoer : de 
paardentram, de stoomtram en de elektrische tram (figuur 2.3). 

De 1ge eeuw toont weliswaar een revolutie in vervoersaanbod, maar de echte problemen zijn 
er nog niet. Dit is te verklaren door een tweetal beperkende factoren: 
- de vraag naar vervoer was weinig divers; 
Het personenvervoer beperkte zich in deze periode tot het zakelijke en familiaire verkeer. Het 
recreatieve verkeer en het forenzenverkeer (woon-werkverkeer) ontwikkelden zich nauwelijks. 
- en individuele vervoersmiddelen waren schaars. 
Het bezit van een eigen vervoermiddel was een luxe die velen niet konden betalen. 

Figuur 2.3. Stoomtram in Tilburg (190 7) 
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In de 20e eeuw verzwakten de beperkende factoren langzaam maar zeker. De stijgende 
welvaart en de invoer van arbeidstijdverkorting zorgden voor een vraag naar diversificatie van 
vervoermiddelen. De beperkende factoren verdwenen helemaal naar de achtergrond als de 
auto haar intrede doet in het dagelijkse leven . 
Vanaf dit moment verandert er enorm veel en technologische ontwikkelingen volgen elkaar in 
rap tempo op . De auto krijgt door deze ontwikkelingen een enorme impuls en is ook niet meer 
uit het dagelijkse leven weg te denken. Vaak is dan ook niet voor niets gezegd dat de auto dé 
ontwikkeling is van de 20e eeuw. 
In onderstaande figuren 2.4 en 2.5 is goed zichtbaar dat er een enorme technologische 
vooruitgang is geboekt op het gebied van de ontwikkeling van auto's. De T-Ford is een 
eenvoudige auto die nog aangedraaid moest worden om te starten; in vergelijking hiermee 
heeft de Formule 1 auto een knopje om mee te starten. 

Figuur 2.4. T-Ford uit 1918 

Figuur 2.5. Formule1-auto anno 2006 
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2.2 KOMST VAN DE PARKEERGARAGE 
Omstreeks 1920 zorgt de enorme toename van het gemotoriseerde verkeer ervoor dat er echt 
problemen ontstaan met de ruimte . Auto's stonden, net als de koetsen en het paard en de 
wagens daarvoor, aan de straat of op wagenpleinen geparkeerd of individueel gestald in de 
(voormalige) koetshuizen en privé-garages (figuur 2.6). 
Het publieke parkeren vond dus in de openbare ruimte plaats, terwijl particulier het parkeren 
in speciaal gebouwde parkeergarages plaatsvond. 

~--- --- .------
Figuur 2.6. Parkeren en stallen vanaf 1500: op wagenpleinen en in koetshuizen 

De groei van het autobezit en de steeds krappere ruimte in de dichtgegroeide stadscentra 
deden de vraag naar efficiënter rUimtegebruik stijgen. De vraag naar op elkaar gestapelde 
wagenpleinen, de meerlaagse parkeergarage, groeide. De garage I showroom, die door de 
uitvinding van het gewapende beton in 1870 in meerdere lagen uit te voeren was, heeft model 
gestaan voor de meerlaagse parkeergarages (figuur 2.7). 
Omstreeks 1930 verschenen in Europa de eerste meerlaagse parkeergarages; de Torengarage 
in Den Haag (1930) was de eerste parkeergarage van Nederland (figuur 2 .8) . 
Vanaf de jaren zestig was er, door cityvorming, het uiteenvallen van de oorspronkelijk sterk 
verweven woon- en werkgebieden en de toegenomen recreatie door arbeidstijdverkorting, een 
grotere behoefte aan (semi-) openbare parkeergarages. Grote bedrijven die zich in de stad 
vestigden, kozen er wegens het toenemende zoekverkeer en de stijgende parkeertarieven voor 
om parkeergarages in hun bebouwing op te nemen. Eerst op maaiveldniveau of op het dak, 
later zelfs ondergronds. 

Figuur 2. 7. Parkeren en stallen vanaf 1860: in koetshuizen en in de parkeergarage van Boston (1933) 

Figuur 2.8. Torengarage te Oen Haag 
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Na de uitloop uit de steden kwam in de jaren tachtig de aandacht weer te liggen op de stad als 
compact en multifunctioneel centrum. Om de stad weer aantrekkelijk te maken voor 

bewoners en bedrijven diende er een balans te tussen bereikbaarheid (en 
als gevolg daarvan het en een hoogwaardig woon- en leefmilieu. 
Het is hierbij niet te benaderen met het idee alle auto's uit de 
stad te weren. Autobezitters maar afstand van hun geliefde 
ondanks hoge parkeertarieven en voldoende alternatieve vervoersmogelijkheden. En het 
weren van de auto is slecht voor de economie, omdat functies nu eenmaal 
verkeer aantrekken. Een locatie in de stad is een en veilig 
alternatief voor autobezitters. 

hebben de 

ruimte voor onderzoek naar diverse en 
hierdoor transformeren parkeergarages zich momenteel steeds vaker van traditionele 
monofunctionele tot volautomatische en 

bouwvormen op diverse niveaus. 
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ONTWERPEN VAN PARKE RGARAGES 

Aan het van dit hoofdstuk is een onderscheid gemaakt tussen het stallen en het 
van zoals ook opgenomen in NEN 2443, de Nederlandse 

. De wijze van parkeren heeft een grote invloed op het ontwerp van een 
garage. 
In het vervolg van dit hoofdstuk zijn de aspecten voor het ontwerp van een 
garage opgenomen. Aspecten die aan bod komen zijn onder meer de de 

de parkeercapaciteit van de garage en de 
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3.1 PARKEREN OF STALLEN? 
In de Nederlandse parkeernorm is een onderscheid gemaakt tussen het parkeren en het stallen 
van de auto. Het onderscheid tussen beide is al eeuwen geleden ontstaan, zoals bleek uit de 
historische ontwikkeling van het parkeren (hoofdstuk 2). Het parkeren langs de straat en op 
wagen pleinen met paard en wagen was de eerste vorm van parkeren, en het parkeren in de 
koetshuizen en privé-garages van het stallen. In figuren 3.1 en 3.2 zijn van het parkeren en 
het stallen van voertuigen twee voorbeelden weergegeven. 

In NEN 2443 is het stallen van motorvoertuigen als volgt gedefinieerd: 

Het (langdurig) laten stilstaan van het voertuig tot een volgende reeks van 
activiteiten door een vaste groep van gebruikers. Typerend voor deze vorm 
van parkeren is de intensieve gebruiksrelatie tussen de parkeerder en het 
toegewezen parkeelVak. 

Omdat bij een stallinggarage sprake is van een vaste gebruikersgroep zal bij het ontwerp van 
de garage het accent veel minder liggen op het gebruikscomfort en het welbevinden van de 
gebruiker. De gebruiker is bekend met de situatie en heeft zodoende geen behoefte aan extra 
voorzieningen die zorgen voor een betere beleving van de garage. Ook veiligheid is minder 
belangrijk bij het ontwerp van een stallinggarage, omdat de garage alleen toegankelijk is voor 
de vaste gebruiker. 

In tegenstelling tot het stallen van motorvoertuigen kenmerkt een parkeergarage zich door de 
wisselende gebruikers. Deze gebruikers bezoeken de parkeergarage doorgaans voor een kort 
tijdsbestek, waarbij zij niet gebonden zijn aan vaste tijden. De norm omschrijft het parkeren 
als volgt: 

Het laten stilstaan van een voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig 
is voor en wordt gebruikt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van 
passagiers of voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen. 

Daarnaast is het juist bij het ontwerpen van een parkeergarage belangrijk om extra aandacht 
te besteden aan de veiligheid en het welbevinden van de gebruikers. Deze twee factoren 
oefenen een grote invloed uit op het functioneren van de garage en op het gevoel van 
veiligheid bij de gebruikers. 

Figuur 3.1. Parkeren te Maassluis Figuur 3.2. Stalling van motorboten 
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3.1.1 WAAROM GEBOUWDE PARKEER VOORZIENINGEN 7 

Te weinig parkeerruimte in de standscentra is sinds de jaren zeventig hét knelpunt van 
gemeenten. Vaak was de mening dat een auto-onvriendelijk beleid nog het beste antwoord 
was op dat probleem. Maar dat veroorzaakte op haar beurt ook weer problemen. De stad was 
minder aantrekkelijk voor de bezoeker en daar had de detailhandel onder te leiden. 
Juist met de ontwikkeling van parkeergarages in de stadscentra is het tekort aan 
parkeerplaatsen op te vangen op een centrale plaats. De beschikbare ruimte in dicht bebouwde 
binnenstad is op deze manier efficiënter te gebruiken; een parkeerterrein neemt veel meer 
ruimte in voor hetzelfde aantal parkeerplaatsen als een parkeergarage. 
Parkeergarages hebben een grote aantrekkingskracht op bezoekers van een stad, omdat ze 
vaak centraal liggen en op korte loopstand van de bestemming . Daarmee verdwijnt een groot 
deel van het parkerende verkeer van de straat, waardoor de parkeerdruk op straat vermindert. 
Een vermindering van de parkeerdruk zorgt ervoor dat de doorstroming in het centrum 
verbetert, met een betere bereikbaarheid tot gevolg; in figuren 3.3 en 3.4 is een impressie 
gegeven van de verkeersdrukte in grote steden. AI deze factoren hebben een erg positieve 
invloed op de leefbaarheid op straat, omdat de kwaliteit van het straatbeeld toeneemt. 

Figuur 3.3. Verkeersdrukte in Amsterdam Figuur 3.4. Verkeersdrukte in Göteborg, Zweden 

Parkeergarages staan uiteraard niet alleen in stadscentra, maar ook bij allerlei andere functies. 
Enkele voorbeelden van functies waar parkeergarages vaker voorkomen, zijn : 
- kantoor- en woongebouwen; 
- winkelcentra; 
- recreatievoorzieningen; 
- luchthavens, stations, ziekenhuizen (figuur 3.5); 
- en transferia, Park & Ride. 

Figuur 3 .5. Parkeergarage bij ziekenhuis Rijns ta te te Arnhem 
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De term Park & Ride (Parkeer en Reis, figuur 3.6) is een parkeervoorziening bij een NS-station 
of een metrostation, bedoeld voor automobilisten die dan verder reizen met het openbaar 
vervoer. Het concept is ontwikkeld om de overstap van de auto naar het openbaar vervoer 
makkelijker te maken; het openbaar vervoer moest toegankelijker worden. 
Een transferium (figuur 3.7) is een overstappunt van auto naar openbaar vervoer. Een 
transferium is altijd met de auto goed te bereiken: het ligt vlak bij de snelweg, vaak aan de 
rand van een grote stad of bij een knooppunt van openbaar vervoer. Dus de locatie is altijd 
gelegen op een plek waar veel auto's langs komen, op weg naar hetzelfde reisdoel. 

Figuur 3.6. Park & Ride in Amstelveen Figuur 3.7. Transferium in Utrecht 

Het verschil tussen beide parkeervoorzieningen is niet zo groot, en is locatieafhankelijk. 
Bevindt de locatie van de parkeervoorziening zich nabij een station, dan is het over het 
algemeen een P+R-voorziening; bij een locatie aan de rand van de stad is overwegend sprake 
van een transferium. 
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3.2 VEILIGHEID 
In een parkeergarage is de veiligheid erg belangrijk voor de gebruiker en zijn auto . Feitelijk 
zijn hier twee vormen van veiligheid in onder te brengen; fysieke en sociale veiligheid . 
Om fysieke veiligheid te garanderen is het de noodzaak om gevaarlijke verkeerssituaties te 
vermijden, zodat letsel en schade aan de auto niet voorkomen . Om sociale veiligheid te 
creëren moet het ontwerp van de parkeergarage geen aanleiding geven tot vandalisme, fysiek 
geweld of diefstal. 

Bij een parkeergarage draait het om het geconcentreerd stallen van auto's in een bouwwerk. 
Uitgangspunt is de ruimte zo efficiënt mogelijk te benutten, en dat geen ruimte te verspelen. 
Belangrijker is echter dat de bestuurder er vanuit kan gaan dat het gebruik van de 
parkeergarage voldoende fysieke veiligheid geeft. De fysieke veiligheid is gekoppeld aan de 
Nederlandse parkeernorm NEN 2443, waar de minimale eisen en afmetingen van 
parkeergarages zijn beschreven. 
Voorbeelden van voorzieningen voor de vergroting van de fysieke veiligheid zijn kolom- en 
geleiderailbescherming en spiegels (figuur 3.8). De vangrails zorgen voor een geleiding de 
'goede' kant op bij eventuele afwijking van de koers; hiermee verhindert de vangrail eventuele 
schade aan de constructie. De spiegels geven meer informatie bij onoverzichtelijke punten in 
de parkeergarage . 

Figuur 3.8. Fysiek : een spiegel en een afschermpaal Figuur 3.9. Sociaal: videobewaking 

Naast de fysieke veiligheid moet een gebruiker zich in een parkeergarage ook sociaal veilig 
voelen. Parkeergarages hebben vaak een negatieve uitstraling, omdat de parkeergarage al 
snel een ruimte zonder bestemming is. 
Als in een parkeergarage beveiligingsapparatuur aanwezig is (figuur 3.9), zal de gebruiker zich 
bij voorbaat al een stuk veiliger voelen. Dat gevoel van sociale veiligheid krijgt een impuls als 
de eerste indruk goed is . Als de garage er goed en verzorgd uitziet, dan zal de gebruiker de 
garage gaan waarderen en zich er ook prettig voelen. Een aantal aspecten die een gebruiker 
direct een veilig gevoel geven in de parkeergarage zijn dat de parkeergarage: 
- een goede, veilige uitstraling heeft; 
- een hoge kwaliteit heeft; 
- overzichtelijk is; 
- gebruiksvriendelijk is; 
- en bewaakt is. 

Het ontwerp van een fysiek en sociaal veilige parkeergarage vraagt om een integrale 
benadering van de ontwerpopgave; dus een benadering, waarin de programmatische, 
ontwerptechnische en beheerkundige aspecten meegenomen zijn. Het resultaat is een 
oplossing waarin het ruimtegebruik optimaal is, die voldoet aan de normen en positief op de 
gebruiker overkomt. 
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3.3 VERKEERSCIRCULATIE 
Het verkeer in een parkeergarage, in- of uitrijdend, maakt gebruik van het toegepaste 
circulatiecircuit; dat is of een- of tweerichtingsverkeer. 
Tweerichtingsverkeer is alleen aan te bevelen voor kleine garages en garages met grote 
piekbelastingen; bij kantoren heeft de garage twee piekmomenten, 's morgens en 's avonds, 
waarbij het verkeer hoofdzakelijk in een richting rijdt. Met name bij garages met een grote 
statische capaciteit (parkeerplekken) en met een grote intensiteit (kortparkeerders) zijn 
circuits met eenrichtingsverkeer aan te bevelen . 

Het circulatiecircuit dient door de hele parkeergarage overal zoveel mogelijk hetzelfde te zijn. 
Hiermee krijgt de parkeergarage een vaste structuur, waardoor de gebruiker vertrouwd raakt 
aan de omgeving. 

Het verkeer in een parkeergarage kan of linksom of rechtsom komen te rijden. In landen waar 
verkeer van rechts voorrang heeft is het advies linksom als draairichting te hanteren. De 
bestuurder bevindt zich zo aan de binnenkant van de bocht, waardoor hij een beter overzicht 
heeft. In parkeergarages met tweerichtingsverkeer dient bij voorkeur het inrijdende verkeer 
linksom te draaien . 

Een natuurlijke vulling treedt op indien het verkeer in een circuit langs elke parkeerplek rijdt. 
Dit is echter alleen aan te raden bij garages met geen of flauwe piekmomenten . 
Voor het uitrijdende verkeer is het van belang dat de afwikkeling naar buiten toe zo snel 
mogelijk en zo efficiënt mogelijk plaatsvindt. Een gebruiker wil nu eenmaal na gebruik de 
garage verlaten en ook nog binnen een aanvaardbare tijd. Bij het ontwerp van de garage is 
het dus belangrijk om de uitrijdtijd van de parkeergarage te beperken tot een minimum. 

Figuur 3.10. Voorbeelden van systemen met een vrij uitrijd- en een niet-vrij uitrijdcircuit 

Afhankelijk van het patroon is er sprake van een vrij of niet-vrij circuit (figuur 3.10): 
- vrij inrijdcircuit; 
Het verkeer ondervindt op de rijbaan geen hinder van in- of uitparkeerders, omdat deze 
verkeersstromen zo snel mogelijk van elkaar gescheiden worden. Daardoor zijn er in de 
parkeergarage relatief weinig conflictpunten aan te wijzen. 
- en niet-vrij inrijdcircuit. 
Het verkeer kan op de rijbaan hinder ondervinden van in- of uitparkeerders, omdat de 
verkeersstromen gebruik maken van dezelfde rijbaan. Door de dubbele functie van de rijbaan 
is het bruto vloeroppervlak laag. De grootste problemen voor het verkeer zijn te verwachten 
bij bochten en bij de uitgang van de parkeergarage. 
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Indien de circulatie van het in- en uitrijdend verkeer om hetzelfde middelpunt is, is het 
ontwerp een concentrisch ontwerp (figuur 3.11). Indien het in- en uitrijdend verkeer om 
aparte middelpunten circuleert, is er een tandemontwerp (figuren 3.12 en 3.13). Om ruimte te 
besparen zijn de ontwerpen met spiralen meestal concentrisch ontworpen. 

Figuur 3.11. Concentrisch ontwerp 

Figuur 3.12. Tandemontwerp 

Figuur 3.13. Voorbeeld van een tandemontwerp; Europarking te Amsterdam 
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3.4 RELATIE GEBRUIKERSGROEP EN FUI\JCTIE(S) 
Bij het ontwerp van een parkeergarage moet voor de ontwerper het gebruikskenmerk van de 
parkeergarage bekend zijn. Daarbij is onderscheid gemaakt in een direct en indirect contact 
van de parkeergarage met omliggende functies. 
Bij indirect contact staat de parkeergarage op zichzelf en zijn twee varianten mogelijk. De 
parkeergarage is specifiek voor één functie bedoeld, of voor meerdere functies; dus een 
functiegebonden of multifunctionele parkeergarage. 
Functiemenging heeft als kenmerk dat er zowel direct als indirect contact is tussen de 
parkeergarage en één of meer functies. 

3.4.1 FUNCTIEGEBONDEN PARKEERGARAGE 

De functiegebonden parkeergarage is een parkeergarage die ontwikkeld is voor een bepaalde 
functie en waarmee voorzien is in de benodigde parkeercapaciteit. De ligging van de 
parkeergarage is dus volledig afhankelijk van de functie en haar locatie . Voorbeelden van 
functiegebonden parkeergarages zijn garages bi ziekenhuizen en stadions (figuur 3 .14). 

Figuur 3.14. Functiegebonden : ziekenhuis Figuur 3,15, Multifun ctioneel: Vrijthof, Maastricht 

3.4.2 MUL TIFUNCTIONELE PARKEERGARAGE 

Het kenmerk van een multifunctionele parkeergarage is dat verschillende gebruiksgroepen 
gezamenlijk gebruik maken van dezelfde parkeergarage. Een voorbeeld van een 
multifunctionele parkeergarage is de parkeergarage onder het Vrijthof in Maastricht; de 
parkeergarage is ontwikkeld voor het stadscentrum, de schouwburg en kantoren (figuur 3.15). 
Deze parkeergarages zijn uitermate geschikt voor locaties in het centrum van een stad, omdat 
hier verschillende functies geconcentreerd naast elkaar liggen, In deze centrumgebieden is het 
vaak ook onmogelijk om een parkeergarage te ontwikkelen voor elke functie (functiegebonden 
parkeergarage), omdat er onvoldoende ruimte is voor meerdere parkeergarages, 
In centrumgebieden zijn deze parkeergarages niet alleen vanuit ruimtetechnisch oogpunt, 
maar ook vanuit economisch oogpunt een praktische oplossing , De exploitatie van een 
multifunctionele parkeergarage zal ook rendabeler zijn, omdat de parkeergarage de hele dag 
te benutten is door verschillende gebruikersgroepen (meervoudig gebruik). 
Meervoudig gebruik vergroot ook de sociale veiligheid in de parkeergarage, omdat het gebruik 
van de parkeergarage door verschillende gebruikersgroepen de hele dag door voor minder 
leegstand zorgt. 

3.4.3 FUNCTIEMENGING 

Door functiemenging in een parkeergarage neemt het gevoel van sociale veiligheid toe door de 
aanwezigheid van de nevenfuncties; de functies vergroten de sociale controle. Hierdoor zijn 
parkeergarages gebruiksvriendelijker en veiliger; dit levert een bijrage aan de verbetering van 
het imago van parkeergarages, 
Daarnaast versterkt functiemenging intensief ruimtegebruik in binnensteden, door zowel voor 
omliggende functies als voor functies in de parkeergarage parkeergelegenheid te bieden. 
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3.5 CAPACITEIT VAN PARKEERGARAGE 
De van een is over het 
garage verbonden is aan een functie. Van deze functie is bekend om 
het gaat en hoe groot deze groep is. 

Voor een parkeergarage is het bepalen van de optimale capaciteit niet zo 
Vaak maken meerdere gebruikersgroepen van dezelfde 

waarmee de complexiteit van de opgave alleen maar toeneemt. Elk van deze 
heeft zijn parkeerbehoefte in duur en van de dag. 

Toch is het belangrijk een inzicht te krijgen in de parkeercapaciteit, met name 
voor de haalbaarheid en de van de Bij een 

Een 
een 

6) 

zal de garage vaak staan, en bij een te kleine capaciteit zal de 
'vol' voor ogen 

in een is te door 
is een instrument om de balans tussen 

zijn zes stappen 

Het uitgangspunt van is het 
in de gemeente is geïnventariseerd. 

van het 

ingedeeld zijn naar 
definiëren van het flnnRucr,f-' 

Een gemeente in Nederland is 
de gebieden naar 

onderzoeksgebied 
inventarisatie van de nrl"<,',,,r\/r~'rln 
Het parkeeraanbod is een rekensom van alle 
parkeerplaatsen in het De 
en de toekomstplannen van het gebied. 

van het aantal parkeerplaatsen; 

van de gemeente. Het 

. Dit kan 

en binnen een gemeente 
Deze twee eigenschappen van het 

en de nog te realiseren 
is afhankelijk van de functies 

De parkeervraag is het parkeerbeleid of met de parkeerkencijfers. Ook de 
invloed van het aanwezigheidspercentage voor verschillende periodes van de week I 

mede de hoeveelheid 
De,oa,fen van de 

Het verschil in vraag en aanbod aan of het in het onderzoeksgebied in balans is 
moeten komen. met elkaar. Als het niet in balans is zal er een 
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3.6 LOCATIEKEUZE 
De praktijk leert dat parkeergarages in het verleden (1960 - 1990) vaak op erg onpraktische 
locaties ontwikkeld zijn, waardoor de parkeergarage niet goed functioneert. De bouwlocatie 
van een parkeergarage was voorheen vaak bepaald door overgebleven ruimten in de stad. 
Fysieke begrenzingen, zoals straten, water en plantsoenen, bepaalden de omvang en vorm van 
deze locaties . 
Gevolgen van een verkeerde locatiekeuze van een parkeergarage kunnen onder meer zijn dat: 
- de parkeergarage onopgemerkt blijft bij de automobilist; 
- door de parkeergarage problemen ontstaan op de omliggende infrastructuur; 
- en de parkeergarage geen relatie heeft met een bestemming. 

Bij het ontwerp van een parkeergarage is de locatie dus minstens zo belangrijk voor het succes 
ervan. Het is daarom van evident belang dat bij de ontwikkeling van een parkeergarage in het 
vooronderzoek een uitgebreid onderzoek gedaan is naar de meeste geschikte bouwlocatie. 
De ontwerper moet erachter komen op welke plaats in de stad behoefte is naar een 
parkeergarage, en van welke functie deze vraag afkomstig is. Ook moet de ontwerper rekening 
houden met de huidige situatie in de stad, en hoe deze zich in de toekomst gaat ontwikkelen. 
De eventueel aanwezige concurrentie van parkeergarages heeft uiteraard ook invloed op de 
locatiekeuze voor de parkeergarage. 

De locatie van de parkeergarage moet goed bereikbaar zijn in de stad, én de locatie moet dicht 
bij de hoofdbestemming gelegen zijn. Voor een gebruiker is de loopafstand een belangrijke 
graadmeter om in de voorziening te parkeren of niet. De loopafstand tot de bestemming moet 
in principe zo kort mogelijk zijn; deze kan langer zijn als de looproute interessant is. 
Een goede locatie in het midden van de stad dwingt een ontwerper ertoe ook rekening te 
houden met de mogelijkheid om de parkeergarage voor meerdere gebruiksgroepen te 
ontwerpen. De dure grond wordt op deze manier extra effectief benut. 
Daarnaast moet de parkeergarage aangesloten zijn op de bestaande infrastructuur, maar de 
parkeergarage mag geen problemen veroorzaken op de bestaande verkeersafwikkeling. In het 
ontwerp van de parkeergarage moet dus voldoende bufferruimte (bijlage A) aanwezig zijn om 
deze problemen te vermijden. 

---

Figuur 3.16. Parkeergarage met ronde hellingbaan te Stuttgart, Duitsland 

Het ontwerp van de parkeergarage moet ook esthetisch te verantwoorden zijn . Vaak wordt aan 
een parkeergarage vergeleken met een betonnen doos. Dat maakt het moeilijk om een 
parkeergarage zo te ontwerpen dat deze past in het straatbeeld en interessant is voor het oog. 
Een ontwerper richt dan ook vaak extra aandacht op de gevel van de parkeergarage; dit is 
vooral het geval van parkeergarages op zichtlocaties. In figuur 3.16 is een parkeergarage op 
het vliegveld in Stuttgart, Duitsland weergegeven. Duidelijk is te zien dat er veel aandacht 
besteed is aan de gevel van, in dit geval, de ronde hellingbaan. Daardoor valt de 
achtergelegen lange saaie gevel van de parkeergarage in het niet. De strakke gevel én de 
vorm van de hellingbaan zorgen ervoor dat een onbekende direct weet welke functie het 
gebouw heeft. 
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3.7 
De auto is in Nederland niet meer uit het straatbeeld weg te denken; in 2005 reden er ruim 

auto's rond in Nederland 1. En als een auto niet rijdt, staat deze 
of in een parkeergarage. 

Parkeren dus een prominente rol in de Nederlandse en heeft grote invloed 
op het verkeers- en vervoersbeleid van gemeenten. Elke gemeente in Nederland heeft aldus 
een . Het beleid is opgesteld door de overheid om volgende doelen 
n a te streven en te berei ken: 

van het autogebruik; 
van de leefbaarheid op straat; 

- betere bereikbaarheid van economische centra en 

3.7.1 DOELGROEPEN 

In de blijkt dat de gemeenten moeite hebben een balans te vinden tussen het 
beleid en de wisselende belangen van de De van de ene groep staan 
vaak recht tegenover de belangen van een andere groep; het vinden van een compromis is 
daardoor een opgave. 
De doelgroepen het van een parkeerbeleid : 

Omwonenden willen de auto voor de deur 
- werknemers en 

Elk wil parkeerplaatsen voor al haar inclusief een aantal extra 
voor bezoekers. 

bezoekers en winkels; 
Winkelend publiek wil dicht de locatie Winkeliers willen zo veel 

in de directe omgeving voor een zo maximaal omzet. 
explOitanten van parkeergarages. 

wil geld verdienen op de meest manier. 

Door de enorme groei van het autobezit in Nederland in de afgelopen decennia 
uit tot een groot maatschappelijk De bereikbaarheid, leefbaarheid en 

vitaliteit van de stad namen af met alle gevolgen die daaraan verbonden zijn. 

Stunmd 

1960 1970 191:!0 199D 2000 

Figuur 3.17. Het parkeerbeleid in de pen ode 1960 tot nu, ingevoerd door de overheid 

Met verschillende beleidsvormen is het nrllrI<F'prlnrr,nl,pp,,., door de decennia heen aan 
te het eerste parkeerbeleid is pas in 1960. In hoofdzaak zijn er drie 

3.17) onderscheiden met elk een 
lfr;';>/"1I1frlAnn parkeerbeleid; 
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Vraag volgend parkeerbeleid 
De economisch groei uit de jaren zestig is rechtstreeks vertaald in een groei van het aantal 
auto's op de Nederlandse wegen. De bereikbaarheid van de steden mocht de economische 
groei niet in de weg staan; parkeren mocht geen probleem zijn. 
Uitgangspunt van het parkeerbeleid in de jaren zestig is het blijven voorzien in de toenemende 
vraag naar parkeerplaatsen. 

Sturend parkeerbeleid 
Begin jaren zeventig realiseert de overheid dat parkeren niet langer op de voorgrond mag 
staan. Het verlies aan openbare ruimte, de milieuverontreiniging en het lawaai zijn de nieuwe 
aandachtspunten van de overheid. 
Met de invoering van het sturende parkeerbeleid is de mens gedwongen bewuster na te gaan 
denken welk vervoermiddel nu het meest geschikt was om hun doel te bereiken. 

Geïntegreerd parkeerbeleid 
Het sturende parkeerbeleid had niet het gewenste gevolg: een stagnatie van de groei van het 
autogebruik. In de jaren negentig was de tijd rijp voor innovatieve oplossingen om de 
parkeerproblemen echt de kop in te drukken. 
De integrale aanpak van het parkeerprobleem resulteerde in een opgave met een nog grotere 
complexiteit. Een algemene visie over gebiedsontwikkeling voor de nabije én de verre 
toekomst was de eis. Parkeerregelingen en -faciliteiten waren onderdeel van de visie op de 
ontwikkeling. Daarnaast moet de visie bijdragen aan de manier waarop de mobiliteit in het 
gebied met het oog op de toekomst het beste aan te leggen was. 

3.7.2 OVERHEID EN BELEID 

Het parkeerbeleid in Nederland is net als de gehele politiek opgedeeld in drie verschillende 
bestuurslagen; Thorbecke legde hiervoor rond 1850 het fundament. De drie bestuurslagen 
hebben ieder hun verantwoordelijkheden, doelstellingen en instrumenten, samengevat in 
figuur 3.18: 
1) het Rijk; 

Het parkeerbeleid in Nederland stelt het Rijk jaarlijks in hoofdlijnen op; het parkeerbeleid 
is onderdeel van het nationale verkeers- en vervoersbeleid. Daarmee formuleert de 
overheid richtlijnen voor provincies en gemeenten. 
De overheid heeft daarnaast een adviserende rol en zij verstrekt informatie die relevant is 
voor de uitvoering van het beleid. 

2) de provincies; 
De provincie is de schakel tussen de nationale overheid en de gemeenten; zij vervullen een 
coördinerende rol. Zij zien erop toe dat het parkeerbeleid van gemeenten in de regio 
onderling niet teveel afwijken van elkaar. Gemeenten moeten hun parkeerbeleid daarom 
altijd toetsen aan het provinciaal verkeers- en vervoersbeleid. 

3) de gemeenten. 
Een gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van het parkeerbeleid, dat onderdeel 
is van het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid én het bestemmingsplan. 
Leefbaarheid, bereikbaarheid en vitaliteit zijn na te streven doelen in een parkeerbeleid. 

Riik 

12 provincies! 
I 7 kader,\'et
+ gebieden 

489 gemeenten 

Verantwoordelijkheden 

- formuleren parl<eerbeJerd " 

v" rstrekken financlêle en 
Juridische instrumenten 

- ke,nni'lfunclie 

- coördinerende rol 
- verbinding tussen Rijk 

en gemeente 

- voorzien parke~rplaatsen 

- beheer 
- handhaving 

Doelstellingen parkeerbeleid 

- terugdrmgen groei 811togebflJlk .. 
verbeteren van de leefbaarheid 

- ber eikbaarheid 

- integratie van parkeerbeleid 
binnen de regio 

----
- economie 
- bereikbaarheid 
- leefbaarheid 

Belangrijke instrumenten' 

- Planologl:>che kern beslissing. 
vigerende nota I1limtelijke orde
ning (momenteel vierde nota RO) 

- Planologische kern beslissing. 
vigerend Nationaal Verkeers· en 
Vervop.fsplan (mllmenteel SW-II) 

- streekplan 

1
-provinciaal verkeers- en 

vervoersplan 

- bestemmingsplan 
- gemeentelijk verkeers- en 

vervoersplan 

DeZE t"bel schetlt de situ, tie tot ~n met december 20()1, De t~ ver.'1"chten "",IZlg ingen In hN lostrurl'Ienta/ium als gevolg van de ver.lnd~rlng~n In de 
wet RUimtelijke Ordering konden n!et worde n me~g.nomen . 

• , Cursief: geldt totSW_-II_. __ 

Figuur 3.18. Verantwoordelijkheden, doelstellingen en instrumenten van overheid, provincie en gemeenten 
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Vanaf de jaren 
ontwi kkeli ng 
waarneembaar. 

heeft het parkeerbeleid in Nederland niet 
maar ook procesmatig. Er is een 

2008 

Periodes van decentralisatie afgewisseld met tijden van centralisatie. Het Rijk stelt alleen 
hoofdlijnen op in een van decentralisatie. In een periode van centralisatie bemoeit het 
Rijk zich actief met het parkeerbeleid binnen een gemeente. 

2000 

? 

Figuur 3.19. De golfbeweging tussen centraal en decentraal parkeerbeleid vanaf 1960 
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3.8 EXPLOITATIE 
Als een parkeergarage opgeleverd is, betekent dit niet dat het daarna ophoudt. Net als alle 
andere gebouwen heeft een parkeergarage onderhoud nodig, en daarnaast komt een 
parkeergarage ook onder beheer te staan voor de exploitatie. In de praktijk zijn er drie zuivere 
vormen van het exploiteren van parkeergarages, namelijk: 
1) openbaar; 

Een openbare parkeervoorziening is gerealiseerd door de overheid, bijvoorbeeld een 
gemeente. De exploitatie van de voorziening ligt daarbij ook in handen van die overheid. 

2) privaat; 
Als de parkeergarage is ontwikkeld door bedrijven en een (aantal) instelling(en) voor het 
eigen gebruik, het eigen personeel en de bezoekers, dan is er sprake van een privaat 
initiatief. 

3) commercieel. 
Parkeergarages in stedelijke gebieden zijn vaak ontwikkeld door een commerciële 
beheerder; de voorziening is gerealiseerd met de visie op de lange termijn een 
winstgevend object gerealiseerd te hebben. 

Voor de exploitatie van deze parkeergarages zijn verschillende overeenkomsten tussen 
opdrachtgever en beheersmaatschappij mogelijk. In deze overeenkomsten zijn het beheer en 
het management belangrijke zaken, maar ook de verdeling van het risico van de exploitatie is 
een belangrijk onderdeel van de overeenkomst. 

In principe zijn er drie hoofdvormen van de overeenkomsten die betrekking hebben op de 
exploitatie van de parkeergarage: 
1) Huur of eigendomsoverdracht; 

Bij deze vorm van samenwerking is de exploitatie volledig voor rekening en risico van de 
beheersmaatschappij. Tevens is deze verantwoordelijk voor het management en beheer 
van de parkeervoorziening. Met name in stedelijke gebieden zijn beheersmaatschappijen 
vaak bereid om het risico van de investering te dragen, omdat de parkeergarages vaak op 
de lange termijn winstgevend zijn. 

2) Joint Venture; 
In een joint venture overeenkomst zijn afspraken opgenomen over de verdeling van het 
risico en de wijze waarop de parkeervoorziening te exploiteren is. De beheersmaatschappij 
is verantwoordelijk voor het beheer van de parkeervoorziening. 

3) Management en beheer 
Een eigenaar c.q. opdrachtgever van een parkeergarage kan met een beheersmaatschappij 
een overeenkomst aangaan over het beheer en het management van de garage. In dit 
geval biedt een beheerder haar diensten aan de opdrachtgever aan, waar een periodieke 
vergoeding tegenover staat. 
De exploitatie van de parkeerlocatie is hierbij voor rekening en risico van de eigenaar c.q. 
opdrachtgever die ook verantwoordelijk blijft voor beleidsmatige aspecten. De regie over 
tariefstelling, verhouding kort en lang parkeren, niveau van serviceverlening en andere 
aspecten blijft hierbij dus in handen van de eigenaar c.q. opdrachtgever. 
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4 HELLINGBAN N 

Een gebouw in Nederland moet voldoen aan het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit wordt 
verwezen naar de normen waarop een moet worden; echter verwijst het 
Bouwbesluit niet naar de Nederlandse 
Daardoor is het Wet moet voldoen aan NEN 2443, 
tenzij anders 

Het is toch aan te bevelen de NEN 2443 te hanteren als bi] het ontwerpen van een 
omdat de norm functionerende 
In de minimale 

moet voldoen. Deze 

besproken, De 
Daarnaast de norm ook nr'.'o,'.r 
Tot slot van het hoofdstuk 
de 

*) NEN 2443: Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages 
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4.1 HELUNGBAAI\IPERCENTAGE 
In een parkeergarage is het helling percentage voor het verticale transport van evident belang. 
In deze paragraaf is eerst gekeken naar de hellingpercentages volgens NEN 2443. Daarna 
volgt een beeld van de mogelijke gevolgen van een verkeerd gekozen hellingpercentage. 

4.1.1 NEN 2443: INVLOEDSFACTOREN 

De grootte van het hellingpercentage volgt uit het quotiënt tussen de hoogte en de lengte van 
de hellingbaan. Naast de helling van de hellingbaan is er in sommige situaties ook een 
overgangshelling nodig ter plaatse van de voet- en topboog van de helling (figuur 4.1). 
Bij het ontwerp van het verticale transport is voor het hellingpercentage rekening te houden 
met de volgende factoren : 
- de functie van de parkeergarage, parkeren of stallen; 
- de lengte van de hellingbaan; 
- een rechte of gebogen rijbaan; 
- en de functie van de hellingbaan, alleen rijden of parkeren en rijden. 

:2 
'.' 
~ 
? 

;) -
Figuur 4.1. Verticaal alignement 

Uit NEN 2443 - art. 5.4 blijkt dat het maximaal toegestane helling percentage voor een 
parkeergarage lager is dan voor een stallinggarage. De helling van een stallinggarage mag 
steiler zijn, omdat de gebruiker een vaste relatie heeft met de garage; het stallen van de auto 
is een gewoonte. 
Voor een parkeergarage mag het hellingpercentage maximaal 16 % bedragen en voor een 
stallinggarage maximaal 24 %. Echter bij hellingpercentages boven de 14 % is in beide 
gevallen een overgangshelling verplicht. In de norm is daarvoor een minimum en maximum 
lengte voor gegeven . Aan de voetboog is de minimumlengte de hele wielbasis van het 
ontwerpvoertuig, en aan de topboog is dit de helft van de wielbasis . Als maximum moet de 
helft van het maximale hellingpercentage zijn aangehouden . 
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4.1.2 NEN 2443: HELLINGBAANPERCENTAGES 

In tabel 4- 1 staat een overzicht van het hellingpercentage uitgezet tegen de lengte van de 
hellingbaan; met het gearceerde deel is aangegeven dat er overgangshellingen nodig zijn. De 
gegevens in de tabel 4-1 zijn ontleend aan NEN 2443 - art. 5.4. 

Tabel 4 -1 . Aanbevolen en maximale hellingpercentages afhankelijk van de lengte van de hellingbaan 

Hellingpercentages in garages in procenten 
Lengte 

Parkeergarages Stallinggarages hellingbaan 
Aanbevolen Maximaal Aanbevolen Maximaal 

5 14 16 20 24 

10 14 16 20 24 
-- --

15 13 15 

20 12 14 
---

25 11 13 16 19 

30 10 12 

35 9 11 

40 8 10 12 14 

45 8 10 12 14 

50 8 10 12 14 

De hellingpercentages in figuur 4.2 gelden voor rechte hellingbanen. De relevante lengte voor 
het bepal en van de helling is te bepalen in de as van de binnenste rijbaan. Als de helling een 
bepaalde kromming heeft gekregen is de lengte van de hellingbaan te bepalen door het meten 
van de binnenstraai van de gebogen hellingbaan. 
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Figuur 4.2. Hellingpercentages in parkeer - en stallinggarages 

-

40 50 

De hellingpercentages uit figuur 4.2 zijn alleen geldig voor parkeer- en stallinggarages waar de 
hellingbaan alleen als rijbaan functioneert. Echter voor parkeerhellingen zijn andere maximale 
percentages in de norm (NEN 2443 - art . 5.4) genoemd. Voor het parkeren op een 
parkeerhelling is de ma ximale helling 6 % en voor het stallen op een helling geldt een 
ma ximum van 7 % . 
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4.1.3 NEN 2443: OVERGANG HELLINGBAAN - PARKEERVLOER 

Bij het ontwerp van de hellingbaan vereist de overgang van de hellingbaan naar de vlakke 
vloer extra aandacht; op deze plaats bestaat namelijk de kans op beschadigingen aan de auto. 
In figuur 4.3 een aantal voorbeelden gegeven van mogelijk optredende beschadigingen bij een 
verkeerd ontwerp. 

r~ ~ ~~ ~ _r?'''~ ~"''''''''''-,-JJ' 
Figuur 4.3. Mogelijke gevallen waar schade kan optreden 

In NEN 2443 - art. 5.4.1 staat beschreven dat de vrije hoogte aan de top dan wel de voet van 
de hellingbaan minimaal gelijk moet zijn aan onderstaande formule : 

hYrij = hauto + hspeling + 0,01 ~ hellingspercentage 

hYrii de minimale vrije hoogte aan de top of aan de voet van de hellingbaan 

hauto de toegestane hoogte in de parkeergarage 

hspeling de noodzakelijke speling, gelijk aan 0,15 m 

4.1.4 NEN 2443: STROEFHEID VAN HET RIJOPPERVLAK 

Het oppervlak van de rijbaan moet bij hellingbanen een bepaalde stroefheid, uitgedrukt in het 
stroefheidgetal, hebben (NEN 2443 - art. 5.4.6). De stroefheid van het oppervlak vermindert 
de kans op het wegglijden van de hellingbaan. Maar ook het oneigenlijke gebruik van de 
helling is hiermee bestreden, aangezien de hellingen de aandacht trekken van bijvoorbeeld 
skateboarders, wat uiteraard tot gevaarlijke situaties kan leiden . 
Het stroefheidgetal van hellingen moet groter of gelijk zijn dan 65, en is te meten met een van 
onderstaande meetmethoden : 
- de meetmethode met de Skid Resistance Tester (figuur 4.4); 
- en de meetmethode met het toestel van Leroux volgens NEN 2873 (figuur 4.5). 

Bij onoverdekte hellingen zijn maatregelen tegen gladheid bij sneeuwen ijzel niet uit te 
sluiten. Als een open helling een hellingpercentage boven de 10 % heeft, is het aan te bevelen 
om wegdekverwarming toe te passen. 

I 
L 

Figuur 4.4. Skid Resistance Tester 
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Figuur 4.5 . Meettoestel van Leroux 
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1.5 NEN 2443: GEBOGEN HELUNGBAAN 

ontwerpen van gebogen moet de rijbaan uit 
een verkanting hebben van minimaal 3 %. De 

loodrecht op de rijbaan, en staat dus loodrecht op de richting van het 
In hoofdstuk 15 is dieper ingegaan op de eigenschappen van een 

2008 

De NEN 2443 schrijft voor spiralen geen hellingspercentages voor. Net als voor de 
geldt daarom dat de aangeraden en maximale hellingspercentages 

zijn van de van de hellingbaan. In het geval van een ronde hellingbaan is 
te berekenen door de lengte van de binnenstraai te berekenen. Voor de 

maximale hellingpercentages wordt verwezen naar tabel 4-1 en figuur 4.2. 
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4.2 TYPEI\J HELLINGBANEN 
Voor het verticale transport in een parkeergarage zijn diverse hellingbanen toe te passen in de 
praktijk. De keuze voor hellingbaan is zowel afhankelijk van alsmede bepalend voor de vorm, 
de afmeting, het gebruiksgemak, de verkeersveiligheid en de afwikkelingssnelheid van de 
parkeergarage. In hoofdstuk 3 zijn de ontwerpaspecten bij parkeergarages uitgebreid 
besproken. 

In de literatuur zijn de parkeergarages onderverdeeld op basis van het type hellingbaan en 
deze hebben verschillende benamingen. Het afstudeeronderwerp is echter een ontwerp van 
een hellingbaan. In dit verslag zijn de hellingbanen dan ook onderverdeeld op basis van 
herkenbare aspecten. Het kan daardoor voorkomen dat een hellingbaan onder meerdere typen 
is in te delen of een combinatie van meerdere typen is. 

4.2.1 DOORGAANDE, RECHTE HELUNGBANEN 

Een hellingbaan met een rechte vorm is de meest basisuitvoering van die hellingbaan in een 
parkeergarage. De vorm is simpel en eenduidig; dit zorgt ook voor een eenvoudige montage 
van de hellingbaan binnen de parkeergarage. 
Een doorgaande hellingbaan is toe te passen bij parkeergarages met 2 à 3 verdiepingen. Het 
kenmerk van dit type hellingbaan is dat de gebruiker van straatniveau in een keer kan 
doorrijden naar het gewenste parkeerniveau. Bij voorkeur is de verkeerscirculatie zo 
ontworpen dat de gebruiker afzonderlijke in- en uitritten tot zijn beschikking heeft; de 
voorkeur gaat dus uit naar eenrichtingsverkeer op de hellingbaan. In figuur 4.6 is een 
doorgaande hellingbaan getekend met tegemoetkomend verkeer; en in figuur 4.7 en figuur 4.8 
is een doorgaande hellingbaan weergegeven met eenrichtingsverkeer. 

Figuur 4.6. Tweerichtingsverkeer Figuur 4.7. Eenrichtingsverkeer 

Figuur 4.8. Voorbeeldgarage met eenrichtingsverkeer 

Ontwerp van een externe ronde helling baan 34 



Michael Fütterer juni 2008 

4.2.2 RECHTE, PARALLEL LOPENDE HELLlNGBANEN 

De gebruiker kan met deze hellingbanen niet in een keer doorrijden naar de bovenste 
verdieping van de parkeergarage. De hellingbaan is een verbinding tussen twee verschillende 
niveaus; voor elk niveauverschil is een afzonderlijke hellingbaan aanwezig (figuur 4.9). 
Afhankelijk van de gekozen verkeercirculatie en de beschikbare ruimte op het perceel is ook 
hier de mogelijkheid om in- en uitrijdend verkeer van elkaar te scheiden aanwezig. Daarnaast 
is de plaats van de hellingbanen Flexibel en vrij te bepalen ; de hellingbanen zijn aan een zijde, 
aan twee zijden of in het midden van het gebouw te plaatsen. Ook is het een must om de 
hellingbanen boven elkaar te plaatsen, zodat geen ruimte verloren gaat. 
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Figuur 4.9. Diverse uitvoeringen van rechte, parallel lopende hellingbanen 

4.2.3 RECHTE, TEGENOVERGESTELD LOPENDE HELLlNGBANEN 

Figuur 4.10. Prin cipe rechte, tegeno vergesteld lopende hellingbanen 
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4.2.4 HELLENDE PARKEER VLOEREN 

Een hellende parkeervloer (figuur 4.11) is een hellingbaan met een dubbele functie: de 
overbrugging van een niveauverschil én de ruimte om te parkeren. 
Het parkeren op een helling mag volgens NEN 2443 in parkeergarages alleen bij hellingen die 
niet meer dan zes procent bedragen. Daarom zijn hellende parkeervloeren alleen toe te passen 
bij zeer lange garages; de parkeergarages hebben een minimale lengte van zestig meter. De 
enorme lengte van de garage maakt deze garage ongeschikt voor een snelle afwikkeling van 
verkeer (piekbelastingen). 
Een nadeel aan hellende parkeervloeren is dat de geparkeerde auto loodrecht op de helling 
staat. Hierdoor kunnen deuren open of dicht slaan; beschadiging aan auto's van derden en 
letselschade zijn gevaren die schuilen in het gebruik van hellende parkeervloeren. 

Figuur 4.11. Twee verschillende uitvoeringen van hellende parkeervloeren 

4.2.5 SPIRALEN OF WOKKELS 

De hellingbaan heeft een ronde vorm, de vorm van een spiraal of een wokkeI. Deze 
hellingbanen zijn uitermate flexibel in plaatsing ten opzicht van de parkeergarage. De helling is 
geheel of gedeeltelijk inpandig te plaatsen, of juist geheel buiten de parkeergarage. In figuren 
4.12 en 4.13 zijn twee spiraalhellingbanen weergegeven. 
Spiralen en wokkels zijn uit te voeren in zowel een- als tweerichtingsverkeer. Bij 
tweerichtingsverkeer is de helling een combinatie van in- en uitrijdend verkeer. Het inrijdend 
verkeer maakt daarbij altijd gebruik van de buitenbocht. 
Het rUimtegebruik van een ronde hellingbaan is niet heel efficiënt te noemen. Er is veel ruimte 
nodig om de ronde vorm te maken en daarbij ontstaat ook een restruimte in de kern van de 
hellingbaan. Bij kleinere garages zijn ronde hellingbanen niet aan te raden, omdat ze daarvoor 
te kostbaar zijn. Het gebruik bij grotere parkeergarages is daarom aan te bevelen. 

Figuur 4.12. Spiraalhelling Figuur 4.13. Alexandrium te Rotterdam 
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4.2.6 SPLI TL EVEL - SYSTEMEN 

Parkeergarages met een splitlevel-systeem zijn in Nederland het meest toegepast als oplossing 
voor parkeerproblemen; de flexibiliteit van het systeem is hier debet aan. 
De naam splitlevel-systeem is afgeleid van de constructieve vorm van de parkeergarage. Een 
niveauverschil is niet in een keer overbrugd, maar in twee keer. Het niveauverschil tussen 
twee vloeren is dan ook een halve verdiepingshoogte. 
Door de in- en ui ritten kort, en dus steil te houden zijn parkeergarages met dit type 
hellingbanen erg economisch in ruimtegebruik. De korte hellingen hebben vrij standaard een 
hellingpercentage van rond de veertien procent (bij parkeergarages). 
De verkeersafwikkeling in een parkeergarage met splitlevel-systeem is essentieel voor het 
goed functioneren ervan. De parkeerruimte is het beste te benutten door de op- en 
neergaande hellingbanen zover mogelijk naar buiten te leggen . De verplaatsing van de 
hellingen naar binnen toe levert aan de koppen van de parkeergarage een restruimte op; uit 
de praktijk blijkt dat het gebruik van deze ruimte slecht is. 
In de grotere parkeergarages is het echter aan te raden om de uitrijdafstand zo kort mogelijk 
te houden. Anders gezegd betekent dit dat het uitrijdcircuit centraal in de parkeergarage moet 
komen te liggen. 
In figuren 4.14 tot en met 4.17 zijn enkele splitlevel-systemen weergegeven. 

Figuur 4.14. Splitlevel-systeem: tweerichtingsverkeer Figuur 4.15. Splitlevel-systeem; kort uitrijdcircuit 

Figuur 4.16. Splitlevel-systeem: lang uitnjdcircuit 

Figuur 4.17. Parkeergarage Lurgi te Frankfurt, Duitsland 
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4.2.7 COMBINA TIES 

Het combineren van alle voorgaande helling banen is natuurlijk mogelijk. De combinaties 
zorgen logischerwijs voor variaties in rijrichtingen en indelingen van de parkeergarage. 
Het 'warped slab' systeem is een combinatie van verschillende hellingbanen binnen een 
oplossing. In onderstaande afbeelding is van dit systeem een voorbeeld gegeven. Dit systeem 
combineert de splitlevel hellingbanen met de hellende parkeervloeren. De hellingen zijn door 
het kleine niveauverschil (halve verdiepingshoogte) relatief kort; de helling is ook parkeervloer 
dus de helling is maximaal zes procent. 
De gevels van het 'warped slab' systeem hebben horizontale lijn. Daardoor sluit deze 
parkeergarage beter aan op zijn directe omgeving, en dan vooral in een kwetsbare of 
historische omgeving. 
Echter het probleem aan deze parkeergarages is dat het rUimtegebruik inefficiënt is en dat de 
bouwkosten daardoor verder toenemen. 

Figuur 4.18. Schets van een 'warped slab'-systeem 
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5.1 HOOFDINDELING 
Parkeren is primair in twee hoofdgroepen onder te verdelen. Het parkeren op straat is een 
eerste hoofdgroep parkeervoorzieningen. De tweede hoofdgroep omvat alle gebouwde 
parkeervoorzieningen, dus het parkeren in, op of onder gebouwen. 

Bij de eerste hoofdgroep, het parkeren op straatniveau, zijn twee hoofdvarianten te 
onderscheiden, namelijk: 
- het parkeren langs de trottoirband; 
- en het parkeren op parkeerterreinen (figuur 5.1). 
Het parkeren op straatniveau zal niet verder besproken worden gezien de aard van het 
afstudeeronderwerp. 

Het parkeren in, op of onder gebouwen, hoofdgroep twee, heeft vier hoofdvarianten : 
- de bovengrondse parkeergarage; 
- de ondergrondse parkeergarage; 
- de mechanische parkeergarage (figuur 5.2); 
- de geïntegreerde parkeergarage. 

De indeling naar hoofdvarianten is in deze niet bindend; de keuze is gemaakt op basis van 
specifieke kenmerken van de gebouwde parkeervoorziening. Het is echter uiteraard goed 
mogelijk tussenvormen en combinaties te ontwerpen. 

Figuur 5.1. Parkeerterrein Figuur 5.2. Volautomatisch parkeersysteem 
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5.2 DE BOVENGRONDSE PARKEERGARAGE 
Het stapelen van parkeerplaatsen in een bovengrondse parkeergarage zorgt voor een 
intensiever rUimtegebruik en is daarom effectiever dan auto's op een parkeerterrein. 

Een parkeergarage in de buitenlucht heeft geen dure installaties nodig om te ventileren. Op 
slimme wijze kan met natuurlijke ventilatie de lucht ververst worden. Ook daglicht kan op 
natuurlijk wijze in de parkeergarage geraken; de gebruiker is daardoor nog steeds verbonden 
met de buitenwereld. Dit contact met buiten heeft een positief effect op de gebruiker. 
De kosten van een bovengrondse parkeergarage zijn daarnaast ook een stuk lager dan de 
kosten van een ondergrondse parkeervoorziening. Van een gebouw hebben de kosten om het 
perceel bouwrijp te maken en de aanleg van de fundering een grote invloed op de totale 
kosten. Daarnaast is bovengrondse montage van een gebouw altijd sneller en dus voordeliger 
dan een ondergrondse aanleg van een gebouw. 

Bovengrondse parkeergarages hebben uiteraard niet alleen voordelen. Als eerste nadeel is aan 
te voeren dat parkeergarages er lomp uitzien door de grote omvang. Daardoor zijn garages 
een beeldbepalend element in het straatbeeld. 
Daarnaast kan een parkeergarage overlast veroorzaken in zijn nabije omgeving door het direct 
contact met de buitenwereld. De auto is geen stil voertuig en kan geluidsoverlast veroorzaken. 
Een andere vorm van overlast is stank. De uitlaatgassen zorgen bij een grote, drukke 
parkeergarage voor stankoverlast. 
Tot slot zijn parkeergarages vaak op dure locaties neergezet, zonder andere functies daarbij te 
integreren. Het ruimtegebruik is in een dergelijk geval eigenlijk niet efficiënt te noemen. Een 
parkeergarage is namelijk uitstekend te combineren met een of meerdere functies. De 
kostbare ruimte is in dit geval meervoudig gebruikt; het rendement van de gebruikte vierkante 
meter is hoger. Verder leidt meervoudig ruimtegebruik tot inkomsten uit meerdere bronnen. 
Bij een combinatie van een openbare parkeergarage met een kantoor zijn de inkomsten te 
halen uit de verhuur van kantoorruimte en uit de parkeergarage. De inkomsten uit de 
kantoorruimte kunnen zelfs leiden tot een verlaging van het uurtarief van de garage. 

Figuur 5.3. Torengarage te Oen Haag 

De eerste bovengrondse parkeergarage in Nederland is de Torengarage in Den Haag uit 1930 
(figuur 5.3). Deze eerste gebouwde voorziening had een capaciteit van 400 personenauto's. 
Daarnaast bood de garage plaats aan kortparkeerders (overdag) en langparkeerders (nacht); 
de garage was dus een combinatie van een parkeer- en stallinggarage. In de toenmalige 
verhoudingen van autobezit en parkeerbehoefte bleek een exploitatie op deze grondslag 
mogelijk te zijn. 
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5.3 DE ONDERGRONDSE PARKEERGARAGE 
De bouw van een ondergrondse parkeergarage (figuren 5.4 en 5.5) is het resultaat van een 
analyse van een stedelijke structuur, waaruit blijkt dat de beschikbare ruimte niet toereikend 
is voor een bovengrondse parkeergarage. 
Ook kan een verstoring van het straatbeeld door een bovengrondse parkeergarage een reden 
zijn om ondergronds te bouwen. Door de parkeergarage ondergronds te bouwen is op 
maaiveldniveau nog alles mogelijk; de grond is dus meervoudig te gebruiken . De kwaliteit van 
het straatbeeld blijft behouden doordat auto's onzichtbaar geparkeerd staan . 
Uiteraard heeft een ondergrondse parkeergarage, net als een bovengrondse garage, niet alleen 
voordelen. Bij de keuze voor de constructiewijze speelt de samenstelling van de bodem een 
belangrijke rol. De spanningen in de grond en in het water hebben grote invloed op de wijze 
van construeren. Grondwerkzaamheden waar trillingen vrijkomen zijn vooral in stedelijke 
gebieden een aandachtspunt; de omliggende bebouwing is kwetsbaar. Daarnaast zijn in een 
ondergrondse parkeergarage dure installaties nodig voor luchtzuivering en voor calamiteiten 
(brandpreventie, rookafvoer). 

Figuur 5.4. Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden Figuur 5.5. Nolensplein te Venlo 

Bij een ondergrondse parkeergarage spelen nog meer aspecten een belangrijke rol in het 
ontwerpproces. De aanwezigheid van licht (dag- of kunstlicht), voldoende verdiepingshoogte, 
contact met de buitenwereld en een ruime opzet van de garage kunnen leiden tot een optimaal 
resultaat. De gebruiker voelt zich prettig en veilig; in figuren 5.6 en 5.7 zijn twee voorbeelden 
van goed verlichte parkeergarages. 
Vooral de wat oudere ondergrondse parkeergarages hebben vaak de uitstraling van een 
bunker waardoor de ara e visueel overal hetzelfde eruit ziet . 

Figuur 5.6. Goed verlichte parkeergarage: 

Universitair Medisch Centrum St. Radboud te Nijmegen 

.... -----~ 

Figuur 5.7. Veel licht en kleurgebruik : 

parkeergarage Centraal te Arnhem 

De kosten van een ondergrondse parkeergarage nemen exceptioneel toe met de diepte, 
waardoor een minimale verdiepingshoogte nagestreefd wordt. Echter een kleine 
verdiepingshoogte en het ontbreken van contact met de buitenwereld zijn weer nadelig voor 
de belevingswaarde in de parkeergarage. 
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5.4 DE MECHANISCHE PARKEERGARAGE 
Het voordeel van mechanisch parkeren is het efficiënte ruimtegebruik in tegenstelling tot een 
traditionele parkeergarage. Het verschil in ruimtebehoefte loopt al gauw op tot 50 %. Ook zijn 
de mechanische systemen beter aan te passen aan de omgeving; het systeem speelt flexibeler 
in op haar omgeving dan traditionele parkeergarages. 

In een traditionele parkeergarage gaat een bestuurder zelf op zoek naar een beschikbare 
plaats om de auto te parkeren. De bestuurder behoudt dus de volledige controle over zijn 
bezit. Bij een mechanisch parkeersysteem daarentegen komt de bestuurder niet verder dan de 
entree van de parkeergarage. De bestuurder verliest de controle over de auto al in een vroeg 
stadium. Vanaf de entree wordt de auto via een mechanische weg naar een beschikbare plaats 
getransporteerd. 
Het verlies aan controle over de auto is voor veel bestuurders nog een te hoge drempel. Het is 
begrijpelijk dat je graag de macht behoudt over jouw bezit; daar hoeft een mechanisch 
systeem geen tussenkomst in te hebben. 

De allereerste mechanische parkeergarage ter wereld is de Kentgarage, New Vork, gebouwd in 
1920. Deze garage bood met 24 verdiepingen plaats aan ruim 2000 auto's; voor die tijd 
bepaald geen kleine parkeergarage. 
In Japan breekt het mechanisch parkeren vanaf de jaren zestig echt door, met de jaren 
negentig als piekjaren (figuur 5.8). Het succes in Japan komt voort uit de verplichting om het 
parkeerprobleem in een zo klein mogelijke ruimte op te lossen. Daarnaast streefde de overheid 
naar een hoogbouwcultuur, en daarin was geen plaats voor de traditionele parkeergarages. 

Maar Japan is niet het enige land in de wereld waar het mechanisch parkeren zijn weg heeft 
gevonden. Ook de rest van Zuidoost-Azië, de Verenigde Staten en Europa hebben de laatste 
twintig jaar niet stilgezeten. Vooral Duitsland is in Europa een voorloper in zowel operationele 
systemen als op het gebied van de ontwikkeling van automatische systemen (figuren 5.9 en 
5.10). 
De parkeersystemen zijn in principe overal toe te passen, waarbij geen onderscheid gemaakt 
hoeft te worden tussen openbaar of privé-gebruik. Ook de bouw van een parkeersysteem 
boven- of ondergronds behoort tot de mogelijkheden. 

Sales Automatic Parking Systems in Japan 
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Figuur 5.8. Toename aantal parkeerplaatsen in mechanische parkeersystemen in Japan 
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In Nederland is mechanisch parkeren dus ook niet iets nieuws. De Nederlandse markt heeft de 
laatste 5 tot 7 jaar te maken met een groeiende belangstelling voor het mechanisch parkeren. 
In Nederland zijn diverse systemen op de markt, variërend van groot naar klein en van 
halfautomatische tot volautomatische parkeersystemen. 
Of een mechanisch parkeersysteem goedkoper is dan een traditionele parkeergarage, is per 
situatie verschillend; hiervoor moet een uitgebreid onderzoek gedaan worden. Als blijkt dat 
een mechanisch parkeersysteem de beste oplossing is om een parkeerprobleem op te lossen, 
is de volgende stap een keuze te maken uit de beschikbare systemen. 
Als hoofdindeling bij mechanisch parkeren is een onderscheid te maken tussen halfautomatisch 
en volautomatisch parkeren, en verder is er een groep overige mechanische parkeersystemen. 

Figuur 5.9. Automatisch parkeren 
München, Duitsland 

Figuur 5.10. Cartower Volks wagen; 
Wolfsburg, Duitsland 

De verschillende mechanische parkeersystemen zijn als bijlage B toegevoegd aan het verslag. 
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5.5 DE GEÏI\ITEGREERDE PARKEERGARAGE 
De integratie van de parkeergarage in het ontwerp wordt tegenwoordig regelmatig toegepast . 
De integratie vindt voornamelijk plaats in de kantoor- en woningbouw. Een geïntegreerde 
parkeergarage is in het gebruik comfortabeler vanwege de korte loopafstanden, waarmee ook 
het veiligheidsgevoel toeneemt, omdat de afstand tot de buitenwereld relatief kort is. 
De bouw van een geïntegreerde oplossing is vaak statisch en kan in de toekomst niet of 
nauwelijks inspelen op onvoorziene situaties. 
De constructies kunnen zowel bovengronds, ondergronds, mechanisch of als een combinatie 
hiervan uitgevoerd worden. Globaal zijn de geïntegreerde parkeergarages onder te verdelen in 
vier groepen, welke afgebeeld zijn in figuren 5.11 tot en met 5.14: 
- parkeerdaken; 
- parkeerkelders; 
- parkeerkolommen; 
- en parkeerbases. 
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Figuur 5.11 . Parkeerdag Figuur 5.12. Parkeerkelder 
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Figuur 5. 13. Parkeerkolom Figuur 5.14. Parkeerbasis 

Een geïntegreerde parkeergarage is een toren van verschillende gestapelde functies; met 
uitzondering van de parkeerkolom. De ruimte die de geïntegreerde parkeergarage in beslag 
neemt wordt dus meervoudig gebruikt; een alleenstaande parkeergarage gebruikt de ruimte 
slechts op een manier. 

Het stapelen van meerdere functies leidt tot een complexer ontwerpproces. Niet alleen 
functioneel, maar ook constructief moeten de functies op elkaar afgestemd worden. De 
stramienen, de constructieprincipes zijn per functie vaak zo verschillend van elkaar dat een 
compromis gevonden moet worden om de krachtswerking zo inzichtelijk mogelijk te houden. 
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6 CONSTRUCTIEF 
PARKEERGARAGES 

juni 2008 

ONTWERP VAN 

De primaire functie van een constructie is het dragen van erop werkende belastingen, zowel 
horizontaal als verticaal. De drie voorwaarden, waar een constructie aan moet voldoen, zijn: 
de stabiliteit moet gewaarborgd zijn, en de constructie moet voldoende sterk en stijf zijn. 
Stabiliteit en sterkte hebben beide betrekking op de veiligheid van een constructie en stijfheid 
op de bruikbaarheid ervan. 
Dit hoofdstuk behandelt eerst het constructieve ontwerp van een bovengrondse 
parkeergarage, meestal opgebouwd uit kolommen, balken en vloerenelementen. Daarna gaat 
het hoofdstuk in op de belastingen die specifiek voor een parkeergarage van belang zijn. De 
belastingen zijn benoemd zoals in NEN 6702 - Belastingen en vervormingen. 
Ten slotte is de stabiliteit van de constructie behandeld; de sterkte van een constructie is 
afhankelijk van de weerstand van het constructiemateriaal tegen belastingen; de toetsingen 
daarvan staan beschreven in de VBC-1995 (NEN 6720). 
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6.1 STRAMIEN 
De wens van iedere opdrachtgever is dat er in een parkeergarage geen kolommen op de 
parkeervloer staan, omdat hiermee kostbare ruimte verloren gaat. Daarom is de kolomvrije 
overspanning van een moderne parkeergarage vaak 16 meter; de lengte van twee 
parkeervakken en een rijbaan . Echter niet elke garage heeft ruimte voor een beukmaat van 16 
meter, ingegeven door de locatie en haar beperkingen. De beukmaat is afhankelijk van de 
beschikbare ruimte; de beukmaat is in principe de som van de lengte van twee parkeervakken 
en een rijbaanbreedte (bijlage A) . 
De stramien maat in een parkeergarage is afgestemd op de breedte van een parkeervak. De 
parkeervakbreedte varieert in een parkeergarage normaal tussen de 2,40 à 2,50 meter. Een 
stramienmaat is een veelvoud van de parkeervakbreedte en varieert derhalve van 4/80 tot 
7/50 meter. In figuur 6.1 is in een schets weergegeven wat de meest gangbare stramienmaten 
zijn voor een parkeergarage. 
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Figuur 6 .1. Stramienmaten 
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6.2 BELASTINGEN 
De belastingen die aangrijpen op een constructie zijn in NEN 6702 - belastingen en 
vervormingen onderverdeeld in drie hoofdgroepen: de permanente, de veranderlijke en de 
bijzondere belasting. 

6.2.1 PERMANENTE BELASTING 

De permanente belasting op een bouwwerk is een belasting die gedurende de levensduur altijd 
aanwezig is. De grootte van de belasting verandert in de tijd niet of nauwelijks. De 
permanente belastingen op een constructie zijn onder te verdelen in: 
- het eigengewicht van elementen; 
- gronddruk; 
- waterdruk (in sommige gevallen); 
- voorspanning; 
- en opgelegde vervormingen. 
NEN 6702, hoofdstuk 7 gaat dieper in op de bepaling van de permanente belasting op een 
constructie; hier wordt dan ook naar verwezen . 

Voorspanning 
Beton is een uitermate geschikt materiaal om drukspanningen op te nemen, maar 
trekspanningen daarentegen niet. Door bij het ontwerpen van constructies hier rekening mee 
te houden zijn trekspanningen zoveel mogelijk te vermijden. 
Het principe van voorgespannen beton is dan ook op de plaats waar trekspanningen zijn te 
verwachten al bij voorbaat drukspanningen aan te brengen. 

In figuur 6.2 zijn de spanningen in het midden van de balk, ten gevolge van de 
voorspankracht, het eigen gewicht en de veranderlijke belasting gegeven. Een korte uitleg 
over de spanningen die ontstaan onder de verschillende belastingen: 
Door een voorspankracht ontstaan aan de onderkant van de doorsnede drukspanningen en aan 
de bovenzijde kleine trekspanningen (A) . Door superpositie van de spanningen uit het eigen 
gewicht (B) ontstaat de spanningsverdeling als in C; onderin zijn drukspanningen aanwezig en 
bovenin treden kleine trekspanningen op. Om de balk ongescheurd te houden, mogen de 
drukspanningen onderin de doorsnede de maximaalopneembare betondrukspanning niet 
overschrijden. In de eindsituatie zal ook de veranderlijke belasting aangrijpen op het 
voorgespannen element (D); hierdoor verandert de spanningsverdeling in doorsnede zoals 
getekend is in E. In de doorsnede is de spanningsverdeling nu zo opgebouwd dat onderin de 
doorsnede geen of kleine trekspanningen optreden en bovenin aanvaardbare drukspanningen. 

t.gv. Fp t.g.v. q., ~~1~1~1~1~~_~~~~J~X~I~1~t_J~, J q ~ 

~L.......lJ~J -LJ ---lJL-....L.-J --1..J --.JLL.....-...L.-J -LJ_JL-....L-J --Lt_JL......lJ q eg 

~,---------,F- ~ + Iq, r 
Figuur 6.2. Spanningen in het midden van de balk ten gevolge van de voorspan kracht, het eigen gewicht 
en de veranderlijke belasting 
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6.2.2 VERANDERLIJKE BELASTING 

Als een belasting niet altijd aanwezig is gedurende de levensduur van een bouwwerk is dit een 
veranderlijke belasting, ook wel variabele belasting genoemd. Deze belastingen op de 
constructie ontstaan onder invloed van de mens, de techniek en de natuur. De veranderlijke 
belasting is in hoofdstuk 8 van NEN 6702 verdeeld in belastingen: 
- door personen; 
- door machines; 
- door opslag van goederen en materialen; 
- door voertuigen; 
- door wind; 
- door regenwater en sneeuw; 
- en door temperatuurverschillen. 
In hoofdstuk 8 van NEN 6702 zijn alle veranderlijke belastingen beschreven. Hier is ingegaan 
op veranderlijke belasting door voertuigen, temperatuurverschillen en wind. 

Belastingen door voertuigen (NEN 6702 - artikel 8.5) 
In artikel 8.5 van NEN 6702 - Belastingen en vervormingen - is aangegeven op welke 
belastingen vloeren, rijbanen en hellingen in overige gebruiksfuncties voor het stallen van 
motorvoertuigen ontworpen moeten zijn; zowel voor een gelijkmatig verdeelde verticale 
belasting Prep als voor een geconcentreerde belasting Frep . Bij de bepaling van de 
krachtswerking in de constructie moet de belasting door voertuigen beschouwd zijn als een 
quasi-statische belasting. 
Daarnaast moeten de rijbanen en de hellingen in parkeergarages berekend zijn op een 
horizontale remkracht die kan aangrijpen op het wegdek. Deze belasting moet beschouwd zijn 
als een statische belasting op de constructie. Bij voertuigen met een gewicht tot 25 kN geldt 
dat gerekend moet zijn met een horizontale remkracht van 10 kNo Bij zwaardere voertuigen is 
de horizontale remkracht te berekenen met formule 5.1: 

(5.1) 

Fh;rep representatieve waarde van de horizontale remkracht 

a de remvertraging van het voertuig, in m / S2 

m de massa van het voertuig 

Tabel 6-1. Vloerbelastingen in parkeer- en stallinggarages (NEN 6702, tabel 10) 

Gewichtsklasse 
Prep in Frep in kN Remkracht, 

beladen Gewicht 
kN / m 2 lIJ 

in kN 
voertuig 

1 Tot 25 kN 2,0 0,7 10 10 a) 

2 
25 kN tot 

5,0 0,7 40 Fh;rep = a * m b) 
120 kN 

3 
Meer dan Prep = Gvtg / 0,7 Maximale kriklast Fh;rep = a * m b) 120 kN c) A

vtg 
d) 

De geconcentreerde belasting werkt op een oppervlakte van 0,1 * 0,1 m 2 

De geconcentreerde belasting werkt op een oppervlakte van 0,15 * 0,15 m 2 

De belasting moet bepaald zijn op basis van het zwaarst mogelijke voertuig dat van de garage 
gebruik kan maken, zoals aangegeven bij de aanvraag van de bouwvergunning 

Gvtg is het gewicht van het voertuig; Avtg is de door het voertuig ingenomen oppervlakte 
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Belastingen door temperatuurverschillen (NEN 6702 - artikel 8.8) 
De zon kan in de zomer een groot temperatuurverschil veroorzaken tussen de bovenste 
parkeervloer en de daaronder gelegen parkeervloeren . Onderstaande tabel 6-2 is ontleend aan 
de norm; de opgenomen waarden zijn minimaal vereiste waarden, waarop de constructie 
minimaal berekend moet zijn. 

Tabel 6-2. Temperatuurverschil/en bij verschillende kleuren (NEN 6702, tabel 12) 

Situatie 
Temperatuur 

Momentaan in °C Extreem in °C 

Indirect: zomer - buiten 17 30 

Direct : 
zeer lichte kleur a ) 17 50 
lichte kleur b) 17 60 
donkere kleur c) 17 75 

Zomer - binnen 17 25 

Winter - buiten 4 -25 

Winter - binnen 17 20 

Constructies in de grond 10 10 

a) Wit, lichtgrijs, geel, crème 

b) Oker, beige, grijs, groen, lichtblauw 

c) Zwart, blauw, bruin, rood 

Uit de tabel blijkt dat de temperatuurverschillen tussen parkeervloeren groot zijn en dus is de 
invloed van deze belasting groot op de constructie. Daarom heeft de constructeur bij het 
ontwerp van de parkeergarage twee keuzes, wel of geen koppeling tussen de bovenste vloer 
en de kolommen. Als de vloeren gekoppeld zijn aan de kolommen ontstaan door de uitzetting 
van de betonvloeren in die kolommen extra momenten. Bij een ontkoppeling van de bovenste 
vloer met de kolommen zal geen moment optreden in de kolom. De kolom is daardoor 
uitkragend tussen het bovenste niveau en het niveau daaronder. 
De lengteverandering van een vloerelement is te bereken met de formules 5.2 tot en met 5.4: 

tlE = ac * tlT (5 .2) 

tlL 
(5.3) M; 

L 
tlL = ac * tlT * L (5.4) 

tlE de rekverandering 

ac de lineaire uitzettingscoëfficiënt, in K· l 

tlT de temperatuurverandering, in K 

L de lengte van het betonelement, in mm 

Belastingen door wind (NEN 6702 - artikel 8.6) 
De windbelasting op een constructie is afhankelijk van veel factoren. In deze analyse van 
parkeergarages en hellingbanen is nog niet ingegaan op de windbelasting. In deel III van dit 
verslag is ingegaan op de windbelasting op de hellingbaan; voor een berekening van de 
windbelasting wordt verwezen naar bijlage L. 
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6.2.3 BIJZONDERE BELASTINGEN 

Een bijzondere belasting is een belasting welke normaal gesproken niet gedurende de 
referentieperiode van een bouwconstructie zal optreden, maar wel maatgevend kan zijn als 
deze belasting toch optreedt. 
Door de korte, heftige belasting is een bouwconstructie vaak niet meer bruikbaar en zijn 
herstelwerkzaamheden nodig . In extreme gevallen is een bouwconstructie compleet 
afgeschreven na het optreden van een bijzondere belasting. 

Het doel van het in rekening brengen van bijzondere belastingen is het voorkomen van 
voortschrijdende instorting van een bouwconstructie en daarmee ook het voorkomen van 
persoonlijk letsel of het verlies van mensenlevens bij het optreden van een bijzondere 
belasting. Bij het optreden van een bijzondere belasting dient een bouwconstructie erop 
berekend te zijn weerstand te kunnen bieden aan eventueel optredende gevolgen door ervoor 
te zorgen dat: 
- het bezwijken van een onderdeel als gevolg van een bijzondere belasting geen voortgaande 

instorting tot gevolg heeft; 
- de onderdelen van de constructie zo sterk te maken dat de eventueel optredende bijzondere 

belastingen zijn op te vangen; 
- en preventieve maatregelen genomen zijn opdat het effect van een bijzondere belasting op 

de constructie zo minimaal mogelijk is . 

Enkele bijzondere belastingen of bijzondere invloeden zijn: 
- brandbelasting (figuur 6.3); 
- belastingen door een gasexplosie; 
- botsbelasting door voertuigen (figuur 6.4); 
- belastingen door zeer extreme grondwaterstanden; 
- en belastingen door aardbevingen . 

.--..... --.. 

Figuur 6.3. Brandende auto in een parkeergarage 

Figuur 6.4. Auto tegen lantaarnpaal op parkeerterrein 
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Botsingen door voertuigen (NEN 6702 - artikel 9.4) 
In parkeergarages zijn kolommen kwetsbaar voor aanrijdingen en daarop moeten zij 
gedimensioneerd zijn. Voor de berekening van de optredende botskracht is rekening te houden 
met de eigenschappen van zowel voertuig als kolom : 
- de massa van het voertuig; 
- de snelheid van het voertuig op het moment van de botsing; 
- de mate waarin het voertuig energie kan absorberen (kreukelzones); 
- en de mate waarin de constructie energie kan absorberen. 

Bij een botsing van een auto met een constructieonderdeel moet de bots kracht bepaald zijn 
aan de hand van onderstaande formule : 

(5 .5) 

Frep de botskracht bij energie Ek ;vb' in kN 

Fvr de botskracht bij energie Ek;vrt in kN (volgens tabel 5-3) 

Ek;vb de kinetische energie van het voertuig op de rijbaan, in kNm 

Ek;vr de kinetische energie op het moment van de botsing, in kNm 

Als een massa in beweging komt, krijgt deze massa een kinetische energie. Bij een botsing is 
de kinetische energie uit het voertuig op te nemen door een constructie, waarbij deze 
constructie de constructie zelf of een beschermingsconstructie kan zijn . 
Een beschermingsconstructie heeft als doel om een deel van de kinetische energie te 
absorberen, zodat de uiteindelijke botskracht op de constructie gereduceerd is. Dat betekent 
dus dat de opneembare energie van de beschermingsconstructie op de kinetische energie in 
mindering te brengen is. 
Figuur 6.5 geeft het lineaire verband tussen de kinetische energie en de remweg weer. Uit de 
grafiek is op te maken dat de kinetische energie direct afhankelijk is van de remweg van het 
voertuig . Maar ook de afstand van het voertuig tot aan de constructie heeft invloed op de 
kinetische energie. Hoe kleiner de afstand van het voertuig tot aan de constructie, des te 
groter de kinetische energie op de constructie zal zijn dan bij een grotere afstand tot de 
constructie; uiteraard in het geval dat de snelheid constant is. 

d:j 
.~ 
~ 
QJ 
c: 
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QJ 
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QJ 
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Invloed van een beschermingsconstructie op de 
remweg en de kinetishce energie 

I 
-----r -----------:J E~ bc 
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~zonder beschermmgsconstructle - - met beschermingsconstructie 

Figuur 6.5. Lineair verband tussen de remweg en de kinetische energie 
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In tabel 6-3 is de botskracht gegeven voor een aantal praktijksituaties. Uit de tabel blijkt dat 
het type voertuig en de snelheid op het moment van de botsing invloed hebben op zowel de 
remweg als de botskracht. 

Tabel 6-3. Relatie tussen weg, voertuig, snelheid, energie, remweg en botskracht (NEN 6702, tabel 15) 

Wegsoort 
Voertuig Snelheid Energie Remweg Botskracht 
P / V a) vvr in km/u Ek;vr in kNm svr in m Fvr in kN 

Snelweg V 90 8400 90 2200 

Bebouwde kom V 55 3200 40 1300 

Bedrijfsterrein, erven 
- alleen personenauto's P 18 19 5 100 
- ook vrachtauto's V 15 250 5 350 

Parkeergarage voor 
P 15 13 4 90 personenauto's 

P is personenauto 
V is vrachtwagen 

Met een voorbeeldberekening is inzichtelijk gemaakt wat de invloed is van een 
beschermingsconstructie op de botskracht: 

F = F " ! Ek;Vb 
rep vr " E 

~ k;vr 

Situatie 1: Vrachtwagen op de snelweg en geen beschermingsconstructie aanwezig 

Ek ;vr = Ek;Vb = 8400 kNm 1 
Fvr = 2200 kN J 

Ek;Vb = 2200 * )8400 = 2200 kN 
Ek ; w 8400 

Situatie 2: Vrachtwagen op de snelweg en wel beschermingsconstructie aanwezig 

~ ' vr = 8400 kNm l 

Ek ;vb = 6400 kNm 

Fvr = 2200 kN J 
Frep = Fvr * J Ek;Vb = 2200 " )6400 = 1920 kN 

Ek ;vr 8400 

(5 .5) 

Uit het voorbeeld is op te maken dat een beschermingsconstructie de botskracht aanzienlijk 
kan verminderen, waardoor de kolomdimensies een stuk kleiner kunnen zijn. Hiermee zijn de 
kosten uiteraard te drukken, omdat minder materiaal nodig is. 
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6.2.4 
De Nederlandse norm NEN 6702 eist dat een constructie altijd 

. er is onderscheid gemaakt in een uiterste 
bru i kbaa rhei dsgre nstoestand 

De 
tot 

op een constructie zijn voor de controle aan een grenstoestand gecombineerd 
Voor beide grenstoestanden dat het samenstellen 

een zelfde gaan. In deze is alleen 
(UGT). 

Een belastingcombinatie bestaat uit een combinatie met een verschillende 
oorsprong. Een permanente is altijd komt in elke 
voor. een veranderlijke is onderscheid in een momentane waarde en een 
extreme waarde van de 
Het van de norm is dat een momentane waarde van de belasting op elk 

de extreme waarde ervan slechts zelden Dit betekent dat de 
momentane waarde van een in elke belastingcombinatie voorkomt. 
Het is niet voor de hand 
hun extreme waarden bereiken. Het opstellen van een belastingcombinatie voor deze situatie 
is daarom de norm onnodig. 

Samenvattend zijn er voor een uiterste 
belang, zoals hieronder nader beschreven is: 

twee soorten belastingcombmaties van 

Fundamentele combinaties: 

+ Yr;q;u * /{ft 

combinaties: 

Yf;g;u + + 

voor de permanente belastingen 

voor de 

waarde van alle belastingen 

representatieve waarde van een van de veranderlijke (extreem) 

(momentaan) waarde van overige 

representatieve waarde van een 

reductiefactor een raf""r".nh.a van minder dan 50 jaar, behorend 

t (minimaal 15 jaar) 

V, de momentane 

In de fundamentele combinaties zijn de permanente gecombineerd met de 

waarde van een 
belastingcombinatie met een 

waarbij opeenvolgend de momentane 
belasting vervangen is door de extreme waarde. In de 

met de momentane waarde van alle 
belasting. 
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In de bruikbaarheidsgrenstoestand zijn twee belastingcombinaties waarop een constructie 
gecontroleerd moet zijn: 

Incidentele combinaties : 

Yr;g;ser * G rep + Yf;q; ser * '!ft * Q t;rep + 2: Yf; q;ser *= 'lij * Qi ;rep 

Momentane combinaties: 

Yf; g ,,<c partiële veiligheidsfactor voor de permanente belastingen (BGT) 

Yr;q;"", partiële veiligheidsfactor voor de veranderlijke belastingen (BGT) 

Yf; il ;W partiële veiligheidsfactor voor de bijzondere belastingen (BGT) 

G= representatieve waarde van alle permanente belastingen 

Ql;,ep representatieve waarde van een van de veranderlijke belastingen (extreem) 

Q;;,ep representatieve waarde van overige veranderlijke belastingen (momentaan) 

lft reductiefactor bij een referentieperiode van minder dan 50 jaar, behorend bij Ql ;,ep 

'1'; de momentane reductiefactor, behorend bij Q ,; ,ep 

'11k correctiefactor voor momentane belasting 

= 0,6 voor kruipberekeningen 

= 1,0 voor andere berekeningen 

Net als bij de fundamentele combinaties zijn in de incidentele combinaties de permanente 
belastingen gecombineerd met de momentane waarden van de veranderlijke belastingen, 
waarbij opeenvolgend de momentane waarde van een veranderlijke belasting vervangen is 
door de extreme waarde. 
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6.3 CONSTRUCTIE-ELEMENTEN 
Deze paragraaf behandelt de constructie-elementen die normaliter in standaard parkeergarages 
toegepast zijn; dit zijn de kolommen, wanden, balken en vloeren. Aan het einde van deze 
paragraaf is in het kort een systeem beschreven dat opgebouwd is uit kolommen en 
vloerplaten : het Parksys-concept. 

6.3.1 KOLOMMEN 

De kolommen in een parkeergarage hebben vaak een grote lengte; de kolomlengte is dan 
gelijk aan drie keer de verdiepingshoogte. In het geval van parkeergarages hebben de 
kolommen dan een lengte tussen 8 en 10 meter, door de veelal toegepaste verdiepingshoogte 
van 2800 mmo 
Het maken van een kostenvergelijking heeft bij de keuze van de kolomlengte een belangrijke 
invloed. De montagekosten zijn namelijk van grote invloed op de totale kosten. Ook de 
bouwplaats, de afmetingen van de parkeergarage en de mogelijke kraanopstellingen hebben 
allemaal invloed op de keuze van de kolomlengte. 
Als een parkeergarage erg lang is, zal de montage van de elementen vaak van binnenuit 
plaatsvinden. Gevolg daarvan is dat de parkeergarage per stramien, dus verticaal gemonteerd, 
tot stand komt. In deze situatie is de toepassing van lange kolommen aan te raden, omdat 
slechts een natte voeg, de aansluiting van de kolom aan de fundering uit hoeft te harden. 
Echter wanneer de garage klein is en de reikwijdte van de kraan niet heel groot hoeft te zijn, 
kan het voordeliger zijn om de parkeergarage per verdieping te monteren . De kolommen zijn 
nu verdiepinghoog, waardoor per verdieping een natte voeg benodigd is . De montagesnelheid 
van de parkeergarage is nu nog meer afhankelijk van de verhardingstijd van de mortel. 

De verbinding tussen de kolom en de fundering is dus een natte verbinding; nat betekent hier 
dat de mortel eerst moet uitharden voor de verdere montage. Theoretisch gezien zijn er vier 
uitvoeringsmethoden van de natte voeg, maar slecht twee daarvan zijn geschikt voor een hoog 
draagvermogen, namelijk de methodiek van aangieten en injecteren. 
De mogelijke uitvoeringsmethoden van de natte voeg zijn: 
1) kolom plaatsen in een mortelbed (figuur 6.6); 

Het draagvermogen van deze verbinding is relatief laag, omdat er lucht in de mortel 
achterblijft. In het contactvlak tussen het element en de mortel ontstaan namelijk 
luchtbellen, waardoor het totale contactoppervlak niet maximaal is. 

2) ondersabelen van de kolom (figuur 6.6); 
Deze uitvoeringsmethode heeft hetzelfde probleem als bij de plaatsing van de kolom in het 
mortelbed. 

A: In mortelbed plaatsen B: Ondersabelen 

kloppen 
~ 

Figuur 6.6. Het plaatsen van een kolom in een mortelbed (A) en het ondersabelen van een kolom (B) 
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3) aangieten van de kolom (figuur 6.7); 
Bij de vervaardiging van de kolom in de fabriek zijn omhullingbuizen ingestort. De stekken 
van het onderliggende element komen bij plaatsing van de kolom in deze buizen. Door een 
kleine bekisting rondom de kolom aan te brengen zal bij het aangieten van de kolom geen 
gietmortel verloren gaan. De mortel wordt slechts in een omhullingbuis gegoten, waarna 
de mortel de andere omhullingbuizen bereikt volgens de algemene gaswet (wet van Boyle
Gay-Lussac). Door ook ontluchtingskanalen in te storten is het luchtgehalte laag in deze 
verbinding; hierdoor ontstaat een verbinding met een relatief hoog draagvermogen. 

4) injecteren in horizontale voeg (figuur 6.7). 
De vervaardiging en plaatsing van de kolom is overeenkomstig met het aangieten van de 
kolom. In dit geval is de gietmortel onder hoge druk geïnjecteerd tot deze uit de luchtslang 
loopt. Deze verbinding is ook duurzaam en relatief sterk. 

persen 

dichting 

C: Aangieten D: Injecteren 

Figuur 6.7. Het aangieten van een kolom(C) en het injecteren van een kolom (0) 

De kolommen van parkeergarage hebben over het algemeen consoles die als oplegging voor 
de balken dienen. De console draagt dus de verticale belasting uit de vloerelementen, buiten 
de kolomdoorsnede. 
In figuur 6.8 is de krachtswerking in een console schematische weergegeven. Op de console 
grijpt een verticale belasting aan die excentrisch staat van de kolom. Daardoor treedt er een 
moment op; de arm van de verticale belasting wordt bepaald VBC-artikel 8.1.4. Er moet 
wapening aangebracht worden om de horizontale kracht (uit het moment) op te nemen; een 
evenwicht treedt op doordat een drukgebied kan ontstaan aan de onderzijde van de console. 

Figuur 6.8. Krachtswerking in console 
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6.3.2 WANDEN 

In een parkeergarage zijn wanden vaak toegepast als stabiliteitelement of als onderdeel van 
een liftkern. De vorm van een stabiliteitswand neemt in complexiteit toe, als de wand ook 
vloerelementen draagt op consoles. 
Het gebruik van wanden in de parkeergarage moet beperkt blijven, omdat de wand een 
beeldbepalend element is . Ook verdwijnt een deel van het overzicht in de garage door de 
aanwezigheid van een wand op de parkeervloer. 

6.3.3 BALKEN 

De balken, die de vloerelementen dragen, zijn op twee manieren af te wapen, voorgespannen 
of zacht staal gewapend. Een voorgespannen balk geniet de voorkeur, omdat de 
constructiehoogte beperkt blijft. 
In een parkeergarage komen over het algemeen twee soorten dragende balken voor: de L-balk 
en de omgekeerde T-balk (figuur 6.9) . Een L-balk draagt een vloerelement in de gevel in 
vergelijking tot een omgekeerde T-balk die twee vloerelementen draagt. 
Als in het ontwerp van een parkeergarage een borstwering aanwezig is, is de L-balk vaak 
geïntegreerd uitgevoerd. In dit geval kan de balk met zacht staal gewapend zijn, omdat de 
beschikbare constructiehoogte erg hoog is. 
In de kopgevel van de parkeergarage zijn wel balken aanwezig, maar die dragen geen 
vloerelement. Wel dragen deze balken vaak de gevel van de parkeergarage. 

---I 
J I 

Figuur 6.9. Omgekeerde T-balk en L-balk 
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6.3.4 DE VLOER 

De vloerelementen in een parkeergarage hebben vaak een overspanning van circa 16 meter. 
In het verleden zijn de vloeren vaak in het werk gestort, wat nogal zware, maar vooral flinke 
constructiehoogtes tot gevolg had. Met een voorgespannen vloerelement is een aanzienlijke 
reductie van de constructiehoogte mogelijk. In de praktijk zijn er twee vloerelementen die 
veelvuldig toegepast zijn in een parkeergarage; namelijk de zogenaamde TI-platen en de 
kanaalplaatvloeren . 

• 

1.J lliJ 
Figuur 6.10 . Doorsnede TT-p laat : voorspanstrengen (rood) en voorspandraden (paars) 

TT-platen 
De TI-plaat (figuren 6.10 en 6.11) is een vloerelement met een dunne flens voorzien van twee 
ribben aan de onderzijde. De werkende breedte van een TI-plaat is afgestemd op de breedte 
van een parkeerplaats en kan variëren tussen 2400 en 2700 mmo Het element is in 
verschillende hoogtes uitvoerbaar, van 330 mm tot 830 mmo Voor parkeergarages is de 
toepassing van elementen met een hoogte van 430 mm standaard; deze elementen hebben 
een massa van circa 3,50 kN / m 2

, waardoor een element van 16 meter een totaal gewicht van 
iets minder dan 15 ton heeft. 
Bij de berekening van een TI-plaat is het uitgangspunt dat het beton in de gebruiksfase 
on gescheurd blijft. De stijfheid van de plaat ondervindt dus geen reductie, waardoor de 
doorbuiging van een element minimaal is door de verticale belasting . 
De opbuiging van elk element is anders, waardoor er bij de montage van de elementen 
toogverschillen ontstaan. Door het knevelen van de platen zijn deze verschillen grotendeels te 
ondervangen. 
De flens van de TI-plaat is met 80 mm dikte voldoende waterdicht en ook de voegen tussen 
de platen is met kit voldoende waterdicht te maken, zodat er geen water lekt naar 
ondergelegen parkeerlagen . 

Figuur 6 . 11 . Aankomst twee TT-platen op de bouwplaats 
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Kanaalplaatvloeren 
Een kanaalplaatvloer (figuren 6.12 en 6.13) is een type vloer waarin het beton over de hele 
lengte van het element holle kanalen aanwezig is; de kanalen geven een gewichtsreductie. Bij 
een overspanning van 16 meter is een 400 mm hoge plaat nodig; echter door de oplegging te 
verbreden is een kanaalplaat van 320 mm hoog ook voldoende. 
Een kanaalplaat is meestal geleverd met een onafgewerkte bovenzijde, zodat een afwerklaag 
aan te brengen is. Vaak is de uitvoering van de afwerklaag in een druklaag. De toepassing van 
een druklaag is vaak om drie redenen, die al dan niet samengaan. 

Figuur 6.12. Montage van een kanaalplaatvloer 

De druklaag zorgt ten eerste voor een stijvere vloerconstructie, waarmee de doorbuiging van 
de kanaalplaat afneemt. De vloer vormt een geheel door de aanwezige druklaag, waardoor de 
vloer als schijf kan fungeren bij de opname van de windbelasting in de vloer. De bovenschil is 
35 mm dik, waardoor de kanaal plaat niet voldoet aan de eis van waterdichtheid. Dus ten slotte 
is een druklaag vaak ook bedoeld om de kanaalplaat voldoende waterdicht te maken . 
Net als bij TI-platen kunnen toogverschillen optreden tussen de elementen door de 
aangebrachte voorspanning. 

Figuur 6.13. Opslag van kanaalplaatvloeren op het tasveld 
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6.3.5 HELLINGBANEN 

Voor de hellingbaan van een parkeergarage worden over het algemeen dezelfde type 
elementen gebruikt zoals besproken in de paragrafen 6.3.1 tot en met 6.3.4. De rijbaanvloer 
van een hellingbaan kan, afhankelijk van het type hellingbaan, uitgevoerd zijn als een geknikte 
TI-plaat (figuur 6.15); deze geknikte plaat vindt haar toepassing voornamelijk in splitlevel
systemen (paragraaf 4.2.6). 

Figuur 6.14. Geknikte T-plaat Figuur 6.15. Parksys-plaat 

6.3.6 PARKSYS-CONCEPT 

Naast het traditionele systeem van kolommen, balken en vloeren is er ook een systeem van 
kolommen en vloerplaten, het Parksys-concept (figuur 6.15). Parksys is een industrieel, 
flexibel en demontabel modulair bovengronds parkeersysteem. 
Door het ontbreken van balken zijn in dit concept de vloerplaten, de Parksys-platen, 
puntvormig op de kolommen opgelegd. De beukmaat van Parksys is circa 16 meter en de 
stramienmaat is gelijk aan de plaatbreedte van circa 2500 mmo Hierdoor zijn er in de 
parkeergarage wel meer kolommen aanwezig, maar door de afwezigheid van de gevelbalk zal 
toch meer dagliCht toe treden dan in een garage met balken. Het gevoel van sociale veiligheid 
neemt toe, waardoor de gebruiker zich prettiger zal voelen. 
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6.4 STABILITEIT 
Een bovengrondse parkeergarage heeft over het algemeen een kolommenstructuur, waardoor 
kolomvrije parkeervloeren ontstaan. Hierdoor ontstaat een raamwerk dat ongeschoord of 
geschoord is: 
- ongeschoord raamwerk (figuur 6.16); 

Naast de verticale belasting moet de constructie ook de optredende horizontale belasting 
zelf aan de fundering afdragen. De horizontale verplaatsingen van de constructie hebben 
dus een grote invloed op de krachtswerking . Om de horizontale belasting ook te kunnen 
dragen moeten de constructie-elementen, de kolommen met de balken en vloeren, 
buigvast met elkaar verbonden zijn. 

""'~, ..,.~ ""'= 

Figuur 6.16. Ongeschoord raamwerk 

- en geschoord raamwerk (figuur 6.17). 
De constructie van wanden of kolommen met balken en vloeren draagt alleen de verticale 
belasting af aan de fundering. De horizontale belasting is afgedragen aan een stabiliserend 
element, een schoor. Deze schorende constructie komt voor in de vorm van wanden, 
kernen of windverbanden in een gebouw. De kolommen en balken zijn in dit geval 
scharnierend in de knooppunten met elkaar verbonden. 

== 
Figuur 6.17. Geschoord raamwerk 
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6.4.1 5 TABILlTEITSELEMEN TEN 

De stabiliserende elementen die de horizontale belasting uit de vloer moeten overdragen aan 
de fundering kunnen op verschillende manieren uitgevoerd zijn: 
- de toepassing van schijven of kernen (figuur 6,18); 
- de toepassing van stalen windverbanden (figuren 6.19 en 6.20); 
- en de toepassing van ingeklemde kolommen. 

In een ontwerp zijn vaak een of meerdere trappenhuizen aanwezig, die als stabiliserend 
element kunnen dienen. Als besloten is om van de trappenhuizen geen gebruik te maken, is 
het onlogisch om extra wanden toe te voegen aan de parkeergarage. Niet alleen de hogere 
kosten, maar ook de sociale veiligheid neemt af doordat het uitzicht over de parkeervloer 
belemmerd is. 

Figuur 6.18. Stabiliteitswanden in parkeergarage aan het CentraalStation te Tilburg 

Als de kernen en schijven ontbreken of als deze niet voor de stabiliteit bedoeld zijn, dan is de 
toepassing van stalen windverbanden een goed alternatief. In de prefab elementen zijn de 
benodigde voorzieningen voor de windverbanden eenvoudig in te storten bij de productie. Bij 
de montage van de constructie is het stabiliteitsverband eenvoudig te assembleren. In dit 
geval geldt dat bij wat meer financiële ruimte de keuze van de staalprofielen kan bijdragen aan 
de esthetische kwaliteit. 
Ook kan de ontwerper ervoor kiezen geen schijven, kernen of windverbanden te gebruiken 
voor de stabiliteit van de parkeergarage. In dit geval ontleent de parkeergarage zijn stabiliteit 
aan de ingeklemde kolommen. Voor een parkeergarage met 2 à 3 lagen is deze toepassing 
zeer goed uit te voeren. 

Figuur 6.19. Windverbanden in een constructie Figuur 6.20. Detail aansluiting windverband 

Ontwerp van een externe ronde hel/ingbaan 64 



Michael Fütterer juni 2008 

6.4.2 SCHIJFWERKING 

De horizontale wind belasting op een gebouw is door schijfwerking in de vloer af te dragen aan 
de stabiliteitselementen van het gebouw. Daarvoor moet de vloer wel als schijf zijn uitgevoerd. 
Een in situ gestorte vloer vormt vanzelfsprekend een schijf, maar een vloer uit 
geprefabriceerde elementen kan pas als schijf gaan werken als de elementen onderling met 
elkaar verbonden zijn. 

t '1' l' l l' t t 11' t t tt t t 'f- l' +1' 
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Figuur 6 .. 6.21. Drukboog, trekband en de reactiekracht op de actiekracht (windbelasting) 

De schijfwerking van een vloer is toegelicht voor een in het werk gestorte vloer. Door de 
horizontale belasting op de constructie zal in de vloer een drukboog en een trekband ontstaan. 
De drukboog verplaatst de horizontale belasting in de vloerschijf naar de oplegpunten; dit zijn 
de stabiliserende elementen. Door het ontbinden van de diagonale reactiekracht ter plaatse 
van het oplegpunt ontstaat een trekkracht loodrecht op de optredende horizontale belasting. 
De trekband in de vloerschijf neemt deze trekkracht op. Het principe van schijfwerking is voor 
elke vloer hetzelfde; in figuur 6.22 is de schijfwerking grafisch toegelicht . 
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Figuur 6.22. Principe van schijfwerking in een vloer 
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Een vloer uit prefab elementen is een schijf als de elementen met elkaar gekoppeld zijn . De 
verbinding tussen de vloerelementen is belast op afschuiving, zoals in figuur 6.23 is getekend. 
De afschuiving treedt op doordat niet elk vloerelement evenveel horizontale verplaatsing 
ondergaat door de optredende windbelasting. Een prefab vloer is op onderstaande manieren 
uit te voeren als een schijf: 
- het beton in de voeg neemt de dwarskracht op; 

De schuifspanning in het beton mag niet te hoog zijn, omdat de voeg anders bezwijkt. 

FB 
Afsc:huiving 

Figuur 6.23. Afschuiving in prefab vloer Figuur 6 .24. Trekbandkoppeling 

- een koppeling in de voeg tussen de elementen neemt de dwarskracht op; 
In het element zijn voorzieningen ingestort die een mechanische koppeling tussen de 
elementen mogelijk maakt; deze zogenaamde trekbandkoppeling is gegeven in figuren 
6.24 tot en met 6.26. 

- de vloer krijgt een gewapende druklaag. 

I
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Figuur 6.25. Hor izontaal deta il van de koppeling van TT-platen 
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Figuur 6.26 . Verticaal detail van de koppeling van TT-platen 
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6.4.3 STANDZEKERHEID 

Het begrip standzekerheid heeft betrekking op de stabiliteit van een constructie. Deze 
standzekerheid is altijd verzekerd als er een stabiel evenwicht is tussen de optredende 
belasting, bij elke belastingcombinatie, en de inwendige reactiekracht van zowel de bovenbouw 
als de fundering. 

Door de horizontale belasting zal een constructie horizontaal verplaatsen, ook wel de eerste
orde vervormingen genoemd . Het zwaartepunt van de verticale belasting verplaatst zich 
hierdoor horizontaal; de belasting komt excentrisch te liggen . De belasting introduceert zo een 
extra buigend moment in de constructie, waardoor extra vervormingen optreden. Hiermee is 
een iteratief proces ingeleid; een toename van de verplaatsing van de constructie geeft weer 
extra buigende momenten en dit proces zal zich in principe kunnen blijven herhalen. In het 
tweede-orde effect zijn alle bijkomende verplaatsingen samengenomen. 
De toename van de eerste-orde verplaatsing door het tweede-orde effect is aangegeven met 

de vergrotingsfactor _ n_ waarin n de Eulerse knikveiligheid is. De knikveiligheid n is het 
n - 1 

Quotiënt van de maximaalopneembare en de optredende normaalkracht in de kolom. 

Echter als de constructie onder invloed van de belastingen blijft vervormen zonder dat aan die 
toename een einde komt, is de constructie instabiel. Er zijn verschillende 
instabiliteitverschijnselen die als gevolg van de horizontale belasting op kunnen treden : 
- kantelen (figuur 6.27); 

Een horizontale belasting op een vormvaste constructie, een kern of een wand, kan een 
instabiele situatie veroorzaken. De fundering is niet in staat is een tegen moment te leveren 
tegenover het optredende buigende moment uit de bovenbouw. De constructie zal gaan 
kantelen, omdat het evenwichtsdraagvermogen van de fundering niet voldoende is. 

- schranken (figuur 6.27); 
Een constructie verliest haar standzekerheid als er door horizontale belasting een 
schrankmechanisme optreedt . Als de kans bestaat dat de constructie kan schranken, 
moeten de langs-, de dwars- en de rotatiestabiliteit gecontroleerd zijn. Het 
kaartenhuiseffect is onder andere te voorkomen met de toepassing van buigvaste 
verbindingen tussen vloeren en wanden. 

- en partiële instabiliteit (figuur 6.27). 
Het bezwijken van de constructie als geheel kan ook ontstaan door partiële instabiliteit van 
een of meer van de samenstellende onderdelen. Bij verdiepingbouw kan het bezwijken van 
op druk belaste verticale elementen (knik) leiden tot een voortschrijdende instorting van 
de constructie. Maar ook een aanrijding van een kolom in een parkeergarage kan leiden tot 
eens stabiliteitprobleem. 

I 

I I 
'-

Figuur 6.27. Van links naar rechts: kantelen, schranken en partiële instabiliteit 
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6.4.4 Llrl~Ll.LlC STABILITEIT 

De standzekerheid van een constructie is verzekerd als de constructie een respons kan geven 
op de Als een constructie zelf haar stabiliteit kan deze 
constructie geen opnemen van een aanpendelende indien hier niet op 

is. 

In de doelstelling van het afstudeeronderwerp is geformuleerd dat onderzocht is of de 
een stabiliserend element kan zijn voor de volledige De 

standzekerheid van de constructie van de parkeervloeren is dus afhankelijk van de constructie 
van de hellingbaan; er is van een 
In NEN 6702 - art. 9.1 is een opgenomen voor het 
draagvermogen van constructies. De beschouwde constructie is te beoordelen 

in de uiterste grenstoestand, waarbij de 
andere constructie aan de standzekerheid op nul gezet is. Voortschrijdende van 
constructies zijn op deze manier ondervangen, als de aan de standzekerheid door 
calamiteiten wegvalt. 

van de uit NEN 6702 is dat de constructie van de vlakke 
standzeker moet zijn als de hellingbaan als stabiliserend element Het is immers nÎet 
ondenkbaar dat een tussen de hellingbaan en de vlakke parkeervloeren faalt bij een 

calamiteit (brand, explosie). Daarmee is het voor de hand liggend de hellingbaan 
niet als stabiliserend element te gebruiken voor de volledige 
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7 IFD BOUWEN 

Dit hoofdstuk bespreekt eerst het IFD Bouwen in grote lijnen. Daarna is op elk aspect van IFD 
Bouwen ingezoomd: Industrieel Bouwen, Flexibel Bouwen en Demontabel Bouwen. 

Bij het IFD Bouwen is een gebouw met een bepaalde filosofie ontworpen. Het hoofddoel is de 
vervaardiging van een industrieel en flexibel toepasbaar product. Het product is bij sloop van 
het gebouw te hergebruiken op een andere plaats óf het product heeft een minimum aan 
restafval (demontabel). In figuur 7.1 is het demonstratieproject 'de Bolder' weergegeven; dit 
kantoorgebouw is in zijn geheel te vervoeren over het water, en kan daardoor op bijna elke 
gewenste locatie komen te staan. 

Figuur 7.1. De Bolder (Van Seumeren BV); een demonstratieproject van IFD Bouwen 
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7.1 IFD - ALGEMEEN 
Industrieel, flexibel en demontabel bouwen is een manier van werken, waarbij de aspecten 
industrialisatie, flexibil iteit en demonteerbaarheid via een geïntegreerde benadering 
gezamenlijk een rol spelen. Dit concept is niet beperkt tot het fysieke gebouw alleen, maar 
heeft een weerslag op het gehele bouwproces en de bijbehorende organisatie . Het heeft met 
andere woorden betrekking op de vernieuwing van de onderdelen, van de techniek, van de 
ontwerphulpmiddelen, van de samenwerking tussen bouwpartijen en van de bouwconcepten. 
Industrieel staat voor de optimalisatie van zowel het (prefab) productieproces als het 
bouwproces op de bouwplaats. Flexibel betekent zowel flexibiliteit in concept en bouwsystemen 
als het verzekeren van de aanpasbaarheid van het gebouw aan de veranderende noden van de 
gebruiker. Demontabel houdt in dat de bouwelementen gemakkelijk te ontmantelen en 
herbruikbaar zijn. 

Door industrieel te produceren nemen de mogelijkheden om flexibel en demontabel te bouwen 
toe. De traditionele uitvoering op de bouwplaats maakt hierbij meer en meer plaats voor 
assemblagewerk . Door demontabel te bouwen zijn onderdelen met verschillende levensduur 
eenvoudig en apart van elkaar te vervangen. De levensduur van het gebouw als geheel neemt 
toe; IFD Bouwen is dus ook bouwen met duurzaamheid. 

De duurzaamheid is, vanuit het Engels, tweeledig: sustainable en durable. In de bouw krijgt 
een bouwwerk de stempel sustainable als er bij elke ontwerpkeuze bewust voer na is gedacht 
over de gevolgen voor het milieu; sustainable ontwerpen is dus milieubewust ontwerpen. Een 
ontwerp is durable als het product een langere levensduur dan normaal gekregen heeft. 
Daarmee houdt het durable ontwerpen dus ook rekening met het milieu . 

Figuur 7.2 . Brandweerkazerne te Soest. De duurzaamheid van 
het gebouw is terug te vinden in het gebruik van FSC-hout, 
Lage Temperatuur Verwarming (L TV) en hergebruik van materialen 
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7.2 INDUSTRIEEL BOUWEN 
De bouw heeft te maken met een verschuiving van het ambachtelijke werk naar het 
samenvoegen van bouwcomponent op de bouwplaats. Tegenwoordig neemt het aantal in de 
fabriek gefabriceerde bouwcomponenten steeds verder toe; en dus zijn op de bouw kant en 
klare bouwcomponenten samengevoegd tot een nieuw bouwwerk. 

Tabel 7-1. Uitgangspunten van het industrieel bouwen 

Karakteri~tiek Uitgangspunt 

Montage 
Het product in de fabriek is een 'eindproduct', waardoor op 
de bouwplaats alleen montage plaatsvindt 

Projectgebonden Herhaalde toepassing van ontwikkelde bouwproducten, 
Industrieel productontwikkeling hergebruik van kennis en ervaring 

De productie is in een omgeving die afgeschermd is van 
Weersonafhankelijk weer en wind; werk op bouw minder gehinderd door het 

weer 

In tabel 7-1 zijn de karakteristieken en uitgangspunten van het industrieel bouwen 
weergegeven. Het belangrijkste doel van industrieel bouwen is het vergroten van de efficiëntie 
van het bouwproces. Dit heeft betrekking op zowel de productie van gebouwelementen en 
bouwmaterialen als de bouwfase op de bouwplaats zelf. Kenmerkend voor industrieel bouwen 
is de grote standaardisatie van proces en organisatie. Dankzij de opgebouwde ervaringen is 
voortdurende verbetering en stroomlijning van het proces mogelijk. Het gaat met andere 
woorden om het zoveel mogelijk gebruik maken van herhaalbare technologie in een 
gestandaardiseerd proces. 

Een typisch kenmerk van industrieel ontwerpen is dat het productieproces voor een groot 
gedeelte naar de fabriek verplaatst is (figuren 7.3 en 7.4); met name de Arbo-wet is hier 
debet aan. Door de Arbo-wet zijn de arbeidsomstandigheden in de bouw sterk verbeterd, 
zowel op de bouwplaats als in de fabriek. 
Voor fabrieksarbeiders had de Arbo-wet niet alleen invloed op het werk, minder zwaar en 
veiliger, maar ook op de kwaliteit van het product. Door de geconditioneerde omgeving, 
afgeschermd van wind en regen, is het mogelijk om producten te leveren met een constante, 
hoge kwaliteit. 

Figuur 7.3. Massaproductie in de fabriek Figuur 7.4. Opslag van prefab elementen 

Prefab beton elementen kaderen dus uitstekend in de optiek van industrieel bouwen. In de 
fabriek zijn immers alle randvoorwaarden, die het bouwproces op een bouwplaats zouden 
kunnen storen, zoveel mogelijk op voorhand geëlimineerd door een optimale 
procesconditionering. Zo is de productie in de fabriek niet langer afhankelijk van de 
weersomstandigheden en staat de kwaliteit van die productie onder nauwlettende controle. 
Bovendien is een gedeelte van de activiteiten te automatiseren, waardoor de productie nog 
efficiënter kan gebeuren. 
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Ook het werk op de bouwplaats is minder zwaar en veiliger dan voorheen. Door de toepassing 
van componenten in de bouw vindt op de bouwplaats voornamelijk montage plaats. De 
verbindingen tussen de componenten hebben in deze een grote invloed, zowel op 
montagesnelheid als op de beperking van uitvoeringsfouten ; de repetitie van verbindingen is 
dus erg belangrijk. Het herhalen van dezelfde handelingen gaat op den duur sneller en 
eventuele fouten in montage zijn sneller te constateren. 
Dus een belangrijk aandachtspunt bij toepassing van prefab elementen is een goede 
detaillering en maatvoering . Het is dus belangrijk om ontwerp, productie en realisatie goed op 
elkaar af te stemmen om een kwalitatief eindproduct op te leveren . In figuren 7.S en 7.6 zjjn 
twee ver geindustrialiseerde producten gegeven, een drempeltegel en een prefab stoep. 

Figuur 7.5. Een drempeltegel 

Figuur 7.6. Geprefabriceerde stoep bij een bushalte 
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7.3 FLEXIBEL BOUWEN 
Flexibel bouwen is vanuit twee oogpunten te beschouwen. Enerzijds is er de aanpasbaarheid 
van de productie aan de gevarieerde wensen bij nieuwbouw en anderzijds de 
aanpassingsmogelijkheden van het gebouw tijdens zijn levensduur (tabel 7-2 en figuur 7.7). 

Tabel 7-2 . Uitgangspunten van het flex ibel bouwen 

Karakteristiek Uitgangspunt 

Keuzevrijheid 
De keuzevrijheid voor de eerste gebruiker is in het 
ontwerp- en bouwproces meegenomen 

Flexibel Aanpasbaarheid 
Wijzigingen zijn eenvoudig door te voeren voor volgende 
gebruikers 

Ontkoppeling 
Onderdelen van een gebouw met een onderling sterk 
afwijkende gebruikscyclus zijn ontkoppeld 

Flexibiliteit voor een nieuw gebouw houdt in dat in het ontwerp en de realisatie van het 
gebouwen haar onderdelen op alle niveau aanpassingen mogelijk zijn. Hierdoor kan de 
gebruiker of de eigenaar het gebouw steeds aanpassen aan zijn huidige eisen en wensen . Bij 
de eerste ingebruikname veronderstelt dit een grote keuzevrijheid van de gebruiker tussen 
verschillende mogelijkheden, zonder de eventuele latere gebruikers in hun eisen te beperken. 
Flexibiliteit betekent immers ook aanpasbaarheid tijdens de levensduur, ofwel aan de 
veranderde eisen van de gebruiker, ofwel aan de eisen van een nieuwe gebruiker, bij een 
eventuele tweede of volgende gebruiksduur. De gebruiksduur van een gebouw is de periode 
waarin het gebouw geschikt is voor het bedoelde gebruik. Dankzij flexibiliteit van het gebouw 
is datzelfde gebouw in staat steeds te voldoen aan de meer individuele wensen van gebruikers. 

Vanuit dit oogpunt is het van belang om te denken aan een scheiding tussen elementen met 
verschillende levensduur. In de eerste plaats is een scheiding tussen de dragende structuur, 
met meestal een heel lange technische levensduur, en de afwerking, waarvoor de 
gebruiksduur vaak veel korter is, voor de hand liggend. Dit komt sterk tot uiting bij 
bijvoorbeeld kantoorgebouwen waar nieuwe gebruikers hun intrek nemen. De eisen en wensen 
verschillen vaak van de oude gebruiker en dus is de mogelijkheid tot aanpasbaarheid van het 
gebouw erg belangrijk, en dat mag niet tot teveel arbeid leiden. Ook voor de leidingen en 
installaties kan het een bewuste keuze zijn om deze los te koppelen van de andere 
gebouwonderdelen. Een andere optiek kan zijn om in het ontwerp van het gebouw de nodige 
voorzieningen te treffen voor latere veranderingen in het gebouw. Een voorbeeld is de 
overdimensionering van de installaties en het leidingennetwerk in het ontwerp. 

Figuur 7.7. Het Scharnier te Rotterdam; volledig aanpasbaar aan 
de wensen van een nieuwe gebruiker 
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Aan de andere kant is er vraag naar flexibiliteit door variatie . Met het streven naar een te 
grote efficiëntie en een toenemend rendement dreigt het risico om te vervallen in 
standaardproducten, en dus in standaard gebouwen. Het seriematig produceren van dezelfde 
elementen is een snelle productiemethode en ook goedkoop. 
Echter de maatschappij, en ook de ontwerper zitten niet te wachten op een standaardoplossing 
voor alle gebouwen. Integendeel, er is altijd de wil om een uniek gebouw te realiseren, dat 
voldoet aan de specifieke eisen voor het project. 

Figuur 7.8 . Het C020-systeem 

Belangrijker is echter een onderscheid te maken tussen standaardelementen enerzijds en 
systemen of concepten anderzijds. Standaardelementen liggen op voorhand vast, terwijl er bij 
concepten wel de mogelijkheid is voor variatie. Uiteraard is bij een gebouw opgetrokken in 
prefab elementen rekening te houden met een aantal beperkingen, zoals maximale afmetingen 
en gewicht voor productie en transport. Los daarvan is er echter nog heel wat ruimte voor 
flexibele gebouwoplossingen. 
Totale bouwconcepten, zoals die door sommige prefab fabrikanten zijn ontwikkeld, hebben 
meestal hun begrenzingen wat betreft flexibiliteit. Dit neemt niet weg dat er in vele gevallen 
wel variatie mogelijk is met de elementen uit het concept - de toepassing van verschillende 
modules, variatie in de breedte, dikte en lengte van de elementen behoren tot de 
mogelijkheden. Zo kan door gebruik te maken van 'type'-elementen toch heel uiteenlopende 
gebouwen te realiseren (figuur 7.8). 
Een sector die als leidraad kan dienen voor een volledig gebouw in het systeemdenken is bij 
uitstek de keukensector voor particulieren. Daar kan de klant kiezen uit een reeks van type
elementen die te schakelen zijn tot een uniek eindresultaat. 
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7.4 DEMONTABEL BOUWEN 
Demontabel bouwen is het hergebruik van elementen (hoog niveau) en van materialen (laag 
niveau). Het uitgangspunt van demontabel bouwen is dat de verbindingen tussen de 
verschillende gebouwelementen demontabel ontworpen en gerealiseerd zijn. Hierdoor zijn de 
componenten vrijwel onbeschadigd, zo min mogelijk vervuild met andere materialen en met 
vrijwel geen schade aan omliggende componenten te verwijderen. Dat maakt de 
gedemonteerde elementen met minimale inspanning van mens en machine geschikt voor 
hergebruik. 

Tabel 7-3. Uitgangspunten van het demontabel bouwen 

Karakteristiek Uitgangspunt 

Herbestemming 
Demontage van het gebouw, geheel of deels, maakt het 
gebouw geschikt voor nieuwe functies 

Recycling 
Bouwdelen zijn geschikt voor hergebruik of bouwdelen / 

Demontabel materialen zijn recycleerbaar 

Vermindering afval 
Afval in het bouwproces is teruggedrongen, zowel tijdens 
productieproces, bouwfase als einde levensduur fase. 

Demontabel bouwen stelt dus een bijkomende randvoorwaarde aan de verbindingen van de 
componenten. Alle verbindingen moeten goed doordacht zijn, zodat aangestorte verbindingen 
met beperkte inspanning te ontmantelen zijn . Daarvoor moeten de verbindingen bereikbaar 
zijn en blijven. Wanneer de structuur van het gebouw is opgebouwd uit demontabele 
elementen, is extra aandacht aan de stijfheid van de constructie vereist, aangezien deze 
misschien niet op de traditionele manier uit de verbindingen te halen is (figuren 7.9 en 7.10). 

Figuur 7.9. Een demontabele knoop uit het CD-20 sys teem Figuu r 7.10. Demontabel knoop: bamboe 

Het is een misverstand dat bij demontabel bouwen direct sprake is over hele gebouwen die uit 
elkaar te halen of te verplaatsen zijn. Het demonteren van gebouwelementen kan tijdens 
verschillende fasen van de levensduur van het gebouw een meerwaarde bieden. 
Gedurende de gebruiksfase maken demontabele gebouwelementen het gemakkelijker om het 
gebouw aan te passen aan de veranderende wensen van de gebruikers van het gebouw. 
Hierdoor is besparing op verbouwingskosten mogelijk, gezien hergebruik van de elementen 
optreedt in hetzelfde of in een ander gebouw . In dit geval is het wel noodzakelijk dat de 
verbindingen meerdere malen te demonteren en te monteren zijn. Daarnaast is demontabel 
bouwen een factor die reparatie- of onderhoudswerken sterk kan vereenvoudigen, want 
gemakkelijk bereikbaar en demonteerbaar betekent ook gemakkelijk vervangbaar. 
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8 VORM VAN DE HELLINGBAAN 

Over de vorm van de uitpandige helling baan is nog geen 
in op de vormen van een uitpandige 
een keuze over de vorm van de hellingbaan. 

. dit hoofdstuk gaat 
Aan het einde van het hoofdstuk is 

is eerst naar een aantal praktijkvoorbeelden waardoor een goed beeld 
ontstaat van al toegepaste vormen. Vervolgens is kort de motivatie voor een uitpandige 
helling baan herhaald voor het overzicht. Naast de vormen uit de praktijk zijn ook andere 
vormen en met elkaar vergeleken. 
Aan het einde van het hoofdstuk is een keuze gemaakt welke vorm de uitpandige hellingbaan 

De keuze is op basis van de vergelijking tussen de vormen en een subjectieve 
voorkeur. 
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8.1 PRAKTIJKVOORBEELDEN 
Bij de analyse van parkeergarages zijn verschillende hellingbanen besproken; zowel inpandige 
als uitpandige hellingbanen. In de praktijk zijn de vormen van uitpandige hellingbanen vooral 
recht en rond. In hoofdstuk 4 zijn de verschillende typen hellingbanen besproken. 

Een rechte hellingbaan loopt evenwijdig aan een zijde van de parkeergarage (figuur 8.1); de 
parkeervloeren zijn vanaf de helling te bereiken. Recht is de meest eenvoudige vorm en dit 
type uitpandige helling banen is dan ook als een standaardvorm te typeren. 

Figuur 8.1. Praktijkvoorbeeld van een rechte hellingbaan 

De ronde hellingbaan (figuur 8.2) is een vorm die pas de laatste jaren aan populariteit heeft 
gewonnen. Rond is een uitgesproken, opvallende vorm, en is daarmee (vaak) een 
beeldbepalend element in zijn omgeving. Het uiterlijk van een ronde hellingbaan is te 
vergelijken met een wokkei (figuur 8.3). 

Figuur 8.2. South Avenue Garage te Rochester, Verenigde Staten Figuur 8.3. Een wokkei 
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8.2 VORMENSTU E 
De vormen van de hellîngbaan beoordeeld op vier criteria in de paragrafen 
8.2.1 tot en met 8.2.4. Deze criteria hebben betrekking op het uiterlijk en het 

. De vier criteria hieronder en staan in 

- vormgeving; 
de hellingbaan laat bij de een beeld achter dat niet meer 
verdwijnt op het netvlies. De voor hen en in omgeving. 

- gebruikscomfort; 
de zorgt ervoor dat de direct vertrouwd is met de situatie. Een 
gebruiker heeft een ervaring gehad op de hellingbaan. 

buiten de 
doordringen tot op de 
over een te grote afstand mag 
van de hellingbaan naar buiten de 

heeft een 

waardoor het daglicht op deze plaats niet kan 
Belangrijk is wel dat de het daglicht niet 

. Als dit wel het geval is, dan is het 
niet 

nodig om op te staan. 

Uit de praktijkvoorbeelden in de 8.1 twee vormen behandeld die in de praktijk 
voorkomen als namelijk de rechte en de ronde vorm. Uiteraard zijn 
ook andere vormen voor de hellingbaan mogelijk, zoals in paragrafen 8.2.3 en 8.2.4. 
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8.2.1 RECHTE HELLINGBAAN 

Vormgeving 
Een rechte hellingbaan ligt langs een zijde van de gevel. De helling geeft kenmerkende schuine 
lijnen in het gevelbeeld en bepaalt de uitstraling van de parkeergarage. In figuur 8.4 is een 
voorbeeld gegeven van een uitpandige rechte hellingbaan. 
In deze figuur 8.4 valt op dat de hellingbaan echt vast zit aan de vlakke parkeervloeren. De 
hellingbaan staat daardoor niet op zichzelf, en is geen gebouw op zichzelf. De besproken ronde 
en ovale hellingbaanvormen (paragraaf 8.2.2 en 8.2.4) staan daarentegen wel echt op zichzelf. 

Daglichttoetreding 
De hellingbaan ligt over een lange afstand voor de gevel van de parkeergarage . Bij een helling 
van 14% en een verdiepingshoogte van 2800 mm is de daglichttoetreding belemmerd over 
een lengte van 20 meter. 

Ruimtegebruik 
De lengte van de hellingbaan bedraagt ongeveer 30 meter, inclusief de mogelijkheid om de 
hellingbaan op en af te rijden. Voor de breedte is 3 meter aangenomen, zodat enkel 
eenrichtingsverkeer mogelijk is. De oppervlakte van de hellingbaan bedraagt daarmee 
ongeveer 90 m 2

• Bij de rechte vorm van de hellingbaan gaat geen ruimte verloren; dit is bij de 
andere vormen in de paragrafen 8.2.2 tot en met 8.2.4 wel het geval. 

Gebruikscomfort 
De hellingbaan is behoorlijk comfortabel, omdat de helling recht en overzichtelijk is. Het 
nadeel van de rechte hellingbaan is de verplichte rondgang over de parkeervloeren bij het 
overbruggen van meerdere verdiepingen. Dit heeft een grote invloed op de snelheid van de 
verkeersafwikkeling van de parkeergarage. 
--------- -

• • 
• 

Figuur 8.4. Rechte hellingbanen langs de parkeergarage 
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8.2.2 RONDE HELLINGBAAN 

Vormgeving 
De ronde hellingbaan (figuur 8.5) is een opvallende vorm ten opzichte van de doosvormige 
parkeergarage; de hellingbaan geeft de totale parkeergarage een sterkere uitstraling en is 
beeldbepalend. Uit de gevellijnen van de ronde hellingbaan is de functie direct af te leiden, 
waardoor de kracht van een ronde vorm nogmaals versterkt is. Niet onbelangrijk is dat de 
hellingbaan helemaal los staat van de vlakke parkeervloeren, en daarmee een gebouw op zich 
is . Dit is een groot verschil met de rechte hellingbaan (paragraaf 8.2.1) en de halfronde 
hellingbaan (paragraaf 8.2.3). 

Figuur 8.5. Ronde hellingbaan 
tegen vlakke parkeervloeren 

Daglichttoetreding 

Figuur 8.6. Bovenaanzicht van de ronde vorm 
met aanduiding open ruimte 

De ronde vorm heeft een doorsnede van 18 meter; deze afmeting komt voort uit de minimale 
afmetingen van een hellingbaan met eenrichtingsverkeer, besproken in paragraaf 9.2. Het 
daglicht kan over een breedte van deze 18 meter de parkeervloeren moeilijk bereiken. 

Ruimtegebruik 
De ronde vorm van de hellingbaan is inherent met een groot ruimtegebruik. Bij een aanname 
dat de hellingbaan een vierkante vlak bestrijkt, bedraagt het ruimtegebruik 324 m 2

• Tot de 
rechte hellingbaan (90 m 2

) ligt het ruimtegebruik een factor van 3,6 hoger. 
Door de vorm ontstaat ook een open ruimte in de kern van de hellingbaan. Figuur 8.6 toont 
deze open ruimte in de kern van de hellingbaan. Onderstaand zijn een aantal mogelijke 
invullingen van de open ruimte gegeven: 
- situering van het trappenhuis; 

Met het plaatsen van het trappenhuis in deze ruimte integreert de ruimte met de 
benodigde ruimte voor de hellingbaan. De veiligheid van de voetgangers neemt hierdoor 
wel af, omdat zij de rijbaan, de hellingbaan, over moeten steken om gebruik te kunnen 
maken van het trappenhuis. 

- de open ruimte is een groenvoorziening; 
In de open ruimte is een groenvoorziening aan te leggen. Het groen zorgt voor een 
natuurlijke omgeving, waardoor het contact met de buitenwereld niet alleen aan de 
buitenzijde van de hellingbaan plaatsvindt. 

- de ruimte blijft onbepaald. 
De ruimte in de het hart van de hellingbaan blijft open, waardoor daglicht ook vanuit de 
kern op de hellingbaan kan komen. Het extra daglicht op de hellingbaan zal echter 
minimaal zijn op de lagere verdiepingen, omdat de hoek van inval kleiner wordt. 

Gebruikscomfort 
Het voordeel van de ronde hellingbaan is dat de gebruiker de hellingbaan pas hoeft te verlaten 
wanneer hij op de goede verdieping is. Daarnaast hoeft een gebruiker zijn stuur alleen maar in 
de juiste positie te zetten en rijdt daarna zonder bij te sturen naar de goede verdieping. 
Een nadeel van deze vorm is dat de hellingbaan minder overzichtelijk is dan een rechte 
hellingbaan. Bij de lage snelheden in een parkeergarage kan dit in principe bij calamiteiten op 
de hellingbaan niet voor problemen zorgen. 
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8.2.3 HALFRONDE HELLINGBAAN 

Vormgeving 
Een halfronde hellingbaan, zoals getekend in figuren 8.7 en 8.8, is niet meer dan de ronde 
hellingbaan die door midden is gesneden. De vorm geeft de hellingbaan een eigen identiteit. 
Maar de hellingbaan is een onderdeel van de parkeergarage en geen op zichzelf staand 
gebouw . De gebruiker moet bij de overbrugging van meerdere verdiepingen telkens de 
parkeervloer oprijden om terug te rijden naar het begin van de hellingbaan. 

Figuur 8.7. Een halfronde hel/ingbaan Figuur 8.8. Perspectief halfronde hel/ingbaan 

Daglichttoetreding 
De halfronde hellingbaan houdt meer daglicht tegen dan een volledige ronde hellingbaan, 
omdat het hellingpercentage van de rijbanen niet hoger mag zijn dan 14% (mits geen 
overgangshelling is toegepast; de hellingpercentages in parkeergarages zijn besproken in 
paragraaf 4.3.1. 
Evenals bij de rechte hellingbaan is de lengte van de hellingbaan bij een halfronde vorm gelijk 
aan 20 meter (bij een hellingbaanpercentage van 14%). De straal van de hellingbaan bedraagt 
dan minimaal: 

O',"IW (;rkel = 7[ " R 
= 20.000 mm 

20.000 
Rhalf,ond = --7[- = 6.400 mm 

Rrond = 4.500 mm 

Ruimtegebruik 
De halfronde hellingbaan neemt minder ruimte in beslag dan een ronde hellingbaan. De 
ingenomen oppervlakte is berekend voor een rechthoekig vlak: 

rhalf'Onrl ;b<nn <n = 6.400 mm 

rhalf'Ond;bUIlCI1 = 6.400 + 4.500 = 10 .900 mm 

Oppervlakte = lengte x breedte = (2 " rh ,lf,OOd;bu,tOn) * rhalfrOM;buiten 

Oppervlakte = (2 * 10.900) " 10.900 = 238 m2 

De open ruimte is functioneel in te vullen zoals besproken is bij de ronde helling baan in de 
vorige paragraaf. 

Gebruikscomfort 
Het gebruikscomfort van de hellingbaan komt overeen met de rechte hellingbaan. Ook bij de 
halfronde vorm is de gebruiker gedwongen om elke verdieping op te rijden om zijn weg te 
kunnen vervolgen. Het nadeel ten opZichte van de rechte hellingbaan is de overzichtelijkheid 
van de halfronde helling baan. 
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8.2.4 OVALE HELLINGBAAN 

Vormgeving 
De ovale hellingbaan (figuren 8.9 en 8.10) is een combinatie van de halfronde en rechte vorm. 
Opvallend aan deze vorm is dat er rechte en schuine lijnen in de gevel zichtbaar zijn. De 
gebruiker overbrugt een niveauverschil in de halfronde vormen; de rechte rijbanen in de 
hellingbaan zijn horizontaal. Deze hellingbaan is een op zichzelf staand gebouw, net als de 
ronde hellingbaan. 

Figuur 8,9, Een ovale hellingbaan Figuur 8 ,10. Perspectief ovale hellingbaan 

Dag/ichttoetreding 
De grote omvang van de hellingbaan heeft tot gevolg dat de dagflchttoetreding over een zeer 
grote afstand tegen gehouden wordt. 

Ruimtegebruik 
Het ruimtegebruik van deze helli ngbaanvorm is het grootst van alle besproken vormen . De 
rechte rijbanen zorgen voor een extra benodigde oppervlakte. De lengte van deze rijbanen 
bedraagt ongeveer 10 meter, zodat het verkeer genoeg ruimte heeft om de hellingbaan op of 
af te rijden. 

Gebruikscomfort 
Het nadeel van de horizontale rijbanen in de helfingbaan is dat een gebruiker bij het 
overbruggen van een verdiepingshoogte twee keer een helling op- en afrijdt. Dit kan 
overkomen als het rijden over een hobbelige weg. 
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8.3 KEUZE VORM 
In de vorige paragrafen 8.2.1 tot en met 8.2.4 zijn de verschillende vormen voor de 
hellingbaan beoordeeld op vier criteria: de vormgeving, de daglichttoetreding, het 
ruimtegebruik en het gebruikscomfort. Naast deze vier criteria is er nog een criterium van 
belang om de keuze voor de vorm van de hellingbaan goed te onderbouwen. 
De kosten van de hellingbaan hebben ook invloed op de keuze. Voor dit beoordelingscriterium 
is aangenomen dat de rechte helling baan de goedkoopste oplossing is, omdat deze vorm te 
construeren is met dezelfde prefab betonelementen als van de vlakke parkeervloeren. 
Bij de ovale hellingbaan is aangenomen dat deze oplossing het duurste alternatief is, omdat 
het ruimtegebruik ten opzichten van de andere vormen het grootst is. Dit resulteert 
automatisch in een groter materiaalgebruik. De ronde en halfronde vorm liggen met 
betrekking tot de kosten tussen de rechte en de ovale hellingbaan in. 

De keuze van een hellingbaanvorm is niet te onderbouwen door enkel punten toe te kennen 
aan een vorm per beoordelingscriterium. Daarom zijn aan de criteria weegfactoren toegekend, 
zodat een gewogen keuze voor de hellingbaanvorm te maken is. 
Tabel 8-1 toont het resultaat van de gewogen keuze. In de kolom naast de beoordelingscriteria 
zijn de weegfactoren gegeven. Per hellingbaanvorm zijn de toegekende punten en het 
gewogen aantal punten per vorm gegeven. De gewogen punten zijn per vorm bij elkaar 
opgeteld. 

Tabel 8-1. Beoordelingscriteria met bijbehorende weegfactoren t.b. v. onderbouwing keuze vorm 

Recht Rond Halfrond Ovaal 

... I 
0 ..., c 

I 

c c c u <IJ <IJ <IJ <IJ cu 
"- C 01 C 01 C 01 C 01 
01 <IJ 0 <IJ 0 <IJ 0 <IJ 0 
<IJ 

..., 
3: 

..., 
3: 

..., 
3: 

..., 
3: 

<IJ C C C C 

~ 
::J <IJ ::J ~ ::J <IJ ::J <IJ 

Cl. 19 Cl. Cl. 19 Cl. 19 

Vormgeving 5 1 5 4 I 20 2 10 3 15 

Gebrui kscomfort 4 3 12 4 16 2 8 1 4 

Dagl ichttoetredi ng 3 4 12 2 6 3 9 1 3 

Kosten 2 4 8 3 6 2 4 1 2 

Ruimtegebruik 1 4 4 3 3 2 2 1 1 

Totaal 16 41 16 51 10 33 7 25 

Uit de tabel 8-1 is op te maken dat de rechte en de ronde vorm evenveel punten scoren. Door 
de weegfactoren in rekening te brengen ontstaat er wel een duidelijk verschil tussen deze twee 
vormen. Het gewogen aantal punten van de ronde hellingbaan is hoger dan van alle andere 
vormen. De keuze voor een ronde hellingbaan is daarmee onderbouwd. 

Naast de onderbouwde keuze voor een ronde hellingbaan zijn er nog andere redenen aan te 
dragen om juist de ronde vorm te kiezen. In het kort zijn deze redenen nader toegelicht: 

meervoudig toepasbare elementen; 
De uiteindelijke elementen voor de ronde hellingbaan zijn ook toepasbaar in de afgeleiden 
van de ronde vorm, dus ook voor een halfronde en ovale hellingbaan. 

prod uctontwi kkeli ng; 
Een ronde hellingbaan is (nog) geen standaard product in tegenstelling tot een rechte 
helling baan in een standaard garage. Een rechte helling baan is betrekkelijk eenvoudig te 
construeren met elementen die ook voor de vlakke parkeervloeren toe te passen zijn. 

Ontwerp van een externe ronde hellingbaan 84 



Michael Fütterer juni 2008 

9 VARIANTENSTUDIE 

In hoofdstuk 8 is een vormenstudie uitgevoerd voor de hellingbaan. Met deze studie is een 
keuze gemaakt dat de uitpandige hellingbaan een ronde vorm heeft. 
Dit hoofdstuk bespreekt eerst constructieve varianten van de ronde hellingbaan. Daarbij is 
onderscheid gemaakt in een ' tunnel'-hellingbaan en een uitkragende hellingbaan . Vervolgens 
zijn de afmetingen van de ronde hellingbaan besproken . Er is expliciet aangegeven welke 
afmeting de hellingbaanplaat maximaal mag zijn; dit heeft te maken met de opgelegde 
beperkingen van het transport van de elementen. 
In paragraaf 9 .3 zijn vijf varianten voor de ronde hellingbaan gegeven. Vier varianten zijn 
constructief uitkragende constructies en een variant is gegeven voor de 'tunnel'-hellingbaan. 
Van deze varianten zijn twee varianten, variant 1 en variant 5, constructief globaal uitgewerkt. 
De varianten zijn beoordeeld op de doorbuiging, de wapening en de stabiliteit van het 
constructieve systeem. 
In paragraaf 9.7 is een vergelijkingsmatrix opgesteld voor de vijf varianten . In deze matrix zijn 
de beoordelingscriteria opgenomen, besproken in paragraaf 9 .6. Aan deze criteria zijn 
weegfactoren toegekend, waardoor de keuze voor een variant transparanter en dus objectiever 
wordt. De keuze voor de definitieve variant van de ronde helling baan is ook gemaakt in 
paragraaf 9.7 aan de hand van de uitslag van de vergelijkingsmatrix. 
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9.1 CONSTRUCTIEVE VARIANTEN 
Deze paragraaf behandelt constructieve oplossingen voor het ontwerp van de ronde 
hellingbaan. Er zijn twee hoofdconstructies beschouwd en toegelicht, welke navolgend 
uiteengezet zijn : 
- hoofdconstructie 1: een 'tunnel'-hellingbaan; 

De hellingbaanplaten overspannen van de gevel naar de kern . De hellingbaanplaten zijn 
opgelegd op verticale elementen aan de gevel- en kernzijde. 
Aan deze constructiewijze ontleent de 'tunnel'-hellingbaan haar naam. In figuur 9.1 is een 
doorsnede getekend; het tunneleffect door de constructie is duidelijk waarneembaar. 

- hoofdconstructie 2: een uitkragende hellingbaan. 
De rijbaan van de ronde hellingbaan is uitgevoerd als een uitkragende constructie. Er is 
slechts een verticaal constructie-element aan de gevel- of kernzijde geplaatst (figuur 9.2). 
De hellingbaanplaten kragen uit over de onderliggende hellingbaan. 

Ir 
I 

Figuur 9.1. Tunnelhe/lingbaan Figuur 9 .2. Uitkragende hellingbaan 

Binnen de hoofdconstructie als uitkragende hellingbaan zijn een aantal varianten ontworpen, 
omdat het verticale constructie-element aan de gevel- of kernzijde staat. Deze varianten zijn 
hieronder kort besproken, waarna een definitieve keuze volgt voor de constructie als 
uitkragende hellingbaan : 
- hoofdconstructie 2A: uitkraging vanuit de kern ; 

Het verticale element staat aan de kernzijde van de hellingbaan, waardoor de 
hellingbaanplaten naar buiten toe uitkragen . Hierdoor kan het daglicht maximaal toetreden 
op de hellingbaan wat de sociale veiligheid op de hellingbaan bevordert. 

- hoofdconstructie 2B: uitkraging vanuit gevel; 
De verticale elementen staan in de gevel van de helling baan en verhinderen de toetreding 
van daglicht op de hellingbaan. Daardoor ontstaat een donkere hellingbaan. Esthetisch 
gezien is dit principe ook niet wenselijk, omdat de gevel het uiterlijk heeft van een 
betonnen muur. De vergelijking met een betonnen doos is snel gemaakt. 

- hoofdconstructie 2C: afwisseling van de uitkraging. 
De uitkragingen vanuit de kern en de gevel zijn ook te combineren met elkaar. Dit 
betekent wel dat de eerste rondgang van de helling baan maatgevend is voor het uiterlijk 
van de hellingbaan. Een verticaal element op de eerste verdieping is namelijk vanuit 
constructief oogpunt niet te plaatsen op een uitkragende hellingbaanplaat. Voor deze 
hoofdconstructie 2C geldt dus dat er doorgestapeld moet worden op een verticaal 
constructie-element op de begane grond. 

Samengevat zijn er vier hoofdconstructies te ontwerpen voor de ronde hellingbaan. Er is 
gekozen om met twee hoofdconstructies een variantenstudie te maken. Dit zijn de 
hoofdconstructie 1, de 'tunnel'-hellingbaan, en de hoofdconstructie 2A, een uitkraging vanuit 
de kern. 
De hoofdconstructie 2B is afgevallen, omdat het fysiek niet mogelijk is om de hellingbaan op te 
rijden. Constructievariant 2C is niet gekozen, omdat het uitgangspunt van het bouwen met 
prefab betonelementen een grote repetitie is van diezelfde betonelementen. 
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9.2 AFMETINGEN VAN DE HELLINGBAAN 
De afmetingen van een element zijn globaal bepaald, zodat bij de variantenstudie vanuit 
dezelfde basis een vergelijking te maken is. Voor het bepalen van de afmetingen is gebruik 
gemaakt van de Nederlandse parkeernorm NEN 2443. 

9.2.1 DIAMETER VAN DE HELLINGBAAN 

De NEN 2443 schrijft in haar artikel 5.3.2 voor dat een rechte rijbaan een minimale breedte 
heeft van 3 meter. Voor een gebogen rijbaan is echter geen rijbaanbreedte voorgeschreven, 
maar is uitgegaan van een minimale boogstraal. In bijlage A is dit specifieke deel van de 
parkeernorm NEI\I 2443 besproken. 
In onderstaande tabel 9-1 zijn de minimale boogstralen voor rijbanen voor eenrichtingsverkeer 
weergeven; de hellingbaan is ontworpen voor eenrichtingsverkeer. 

Tabel 9-1. Relatie tussen de binnenstraai en buitenstraai 

in hellingen bij eenrichtings- en tweerichtingsverkeer 

Minimale binnenstraai bij Minimale buitenstraai bij 
eenrichtingsverkeer (in m) eenrichtingsverkeer (in m) 

4,50 9,00 

6,50 10,90 

8,50 12,75 

Bij het ontwerp van de ronde hellingbaan is uitgegaan van de minimaal voorgeschreven 
afmetingen van de boogstralen, volgens de Nederlandse parkeernorm. In bijlage C is 
geanalyseerd of de minimale afmetingen voor zowel de functionaliteit als het rijcomfort op de 
hellingbaan voldoen. 

9.2.2 AFMETINGEN VAN DE HELLINGBAANPLAAT 

De afmetingen van de hellingbaanplaat mogen niet te groot zijn, omdat dit problemen kan 
opleveren bij het transport van de elementen; als uitgangspunt geldt dat er geen speciaal 
transport nodig is. 
De straal van de hellingbaan is de minimale buitenstraai bij eenrichtingsverkeer en bedraagt 
9,0 meter (tabel 9-1). De totale omtrek van de hellingbaan is te berekenen met een 
eenvoudige wiskundige formule (Omtrek = 2nr); de omtrek is ruim 28 meter. Op basis van 
deze omtrek is de ronde hellingbaan opgedeeld in twintig segmenten. De maximale breedte 
van een element is daarmee ongeveer 2.828 mmo 

9.2.3 VERDIEPINGSHOOGTE 

Tegenwoordig hebben parkeergarages standaard een verdiepingshoogte van 2800 mmo Deze 
hoogte is afgestemd op een minimale verdiepingshoogte van 2300 mm op plaatsen waar 
voetgangers aanwezig zijn. De overige 500 mm is benodigd voor constructie en eventuele 
afwerking en aanwezige leidingen in de parkeergarage. 
Het ontwerp van de helling baan gaat uit van een verdiepingshoogte van 2800 mm, zodat een 
praktische toepassing van de ronde hellingbaan daadwerkelijk mogelijk is. 
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9.3 VARIANTEN 1 TOT EN MET 5 

9.3.1 VARIANT 1 - UITKRAGING MET 1 ELEMENT 

Bij de eerste variant is slechts een enkel type element nodig om de hele hellingbaan van nul 
tot het gewenste niveau op te bouwen. De opbouw is eenduidig; de elementen zijn 
rechtstreeks op elkaar gestapeld. 
Het constructieve element is een L-vormig element dat 90 graden met de klok mee geroteerd 
is; het element is geschetst in figuur 9.3. 

r 
I 

Figuur 9.3. Perspectief van een element en een driedimensionale art-impression 

9.3.2 VARIANT 2 - UITKRAGING MET 2 ELEMENTEN 

Deze variant (figuur 9.4) heeft twee type elementen, verticaal en horizontaal, om de hele 
hellingbaan op te bouwen. Het verticale element is een combinatie van een kolom en een 
wand. Het horizontale element is hierop te plaatsen; dit element is een integratie van balk en 
vloer. Het verticale element is op vele manieren uit te voeren, zoals een gespleten wand, een 
ronde kolom e.d . 
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Figuur 9.4. Twee aanzichten met twee verschillende verticale elementen en een doorsnede 
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9.3.3 VARIANT 3 - UITKRAGING MET 2 ELEMENTEN 

Variant 3 (figuur 9.5) is een verbijzondering van variant 2 en is vrijwel hetzelfde . Het verschil 
zit in plaatsing van de horizontale elementen op de verticale elementen. De horizontale platen 
liggen op twee verticale elementen; het aantal verticale elementen is echter in vergelijk tot 
variant 2 niet veranderd (') . De horizontale elementen zijn slechts verschoven over de halve 
plaatbreedte, waardoor de voeg tussen de elementen precies in de hartlijn van het verticale 
element komt te liggen. 
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Figuur 9.5. Perspectief met de voeg duidelijk op de hartlijn van het verticale element 

9.3.4 VARIANT 4 - UITKRAGING MET 3 ELEMENTEN 

In dit geval zijn er drie constructieve elementen voor de hellingbaan (figuur 9.6). Verticaal is 
ook hier slechts een type te onderscheiden: de combinatie kolom en wand. Horizontaal zijn 
echter twee typen elementen te herkennen. Een balkelement is aan het verticale element 
bevestigd. De vloerplaten komen vervolgens tussen de balken in te liggen. 

i 
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Figuur 9.6. Doorsnede met duidelijke opbouw van de constructie en een perspectief 
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9.3.5 VARIANT 5 - TUNNEL MET 2 OF 3 ELEMENTEN 

Dit is de enige variant met een tunnel als constructieve opzet (figuur 9.7). Deze variant lijkt 
constructief het meest op de traditionele parkeergarages. 
In de kern en de gevel zijn de kolommen geplaatst; vervolgens zijn er twee mogelijkheden. De 
overspanning is in een keer met een vloerplaat te maken, gelijkwaardig aan het Parksys
concept (paragraaf 6.3.6). Of de opbouw is volledig analoog aan een traditionele garage. De 
balken liggen tussen de kolommen met daarop de vloerplaten. 

I tri ;1 '\ \ 
'I .' L L~*;;;~=-=- -~~: 
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Figuur 9,7, Perspectief van de variant 5 en de aansluiting van twee platen met de verticale elementen 
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9.4 VARIANT 1: GLOBALE UITWERKING 

9.4.1 SCHEMA TISERING 

De ronde hellingbaan is opgebouwd uit een repetitie van variant 1 (figuur 9.8). De hellingbaan 
is te beschouwen als een ingeklemde buis met uitkragende hellingbaanplaten die over de 
hoogte van de buis verlopen. Om een eerste inzicht te krijgen in de krachtswerking, 
doorbuiging en wapeningshoeveelheden is een schematisering van de constructie gemaakt 
voor een enkel element. 

In de figuren 9.9 en 9.10 is de schematisering van variant 1 in respectievelijk 3D en 2D 
weergegeven. Op de hellingbaanplaten grijpen belastingen aan uit het eigen gewicht en de 
veranderlijke voertuigbelasting. Figuur 9.9 toont een element met aan de boven- en onderzijde 
steunpunten. Het bovenste steunpunt is geschematiseerd als een verticale rol, omdat er een 
horizontale reactiekracht optreedt door de optredende belastingen. Het onderste steunpunt is 
een scharnier. Daardoor kan er horizontaal evenwicht ontstaan en kan het steunpunt een 
reactiekracht geven op de verticale belasting. 
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Figuur 9.8. Variant 1 Figuur 9.9. Schematisering in 30 Figuur 9. JO. Schematisering in 20 

In figuur 9.10 is de schematisering van een element van variant 1 weergegeven. Het model is 
voor de berekening van de doorbuiging en de wapening in twee delen geknipt (figuur 9.11). De 
wand is geschematiseerd als een ligger op twee steunpunten en de hellingbaanplaat als een 
verend ingeklemde ligger. 
De hellingbaanplaat is momentvast verbonden aan de wand van het element. Daarnaast 
veroorzaken de belastingen op de hellingbaanplaat ook een uitbuiging van de wand, waardoor 
een hoekverdraai ing in de wand optreedt. De hoekverdraaiing van de wand veroorzaakt ook 
een hoekverdraaiing in de hellingbaanplaat; de wand en de hellingbaanplaat zijn immers 
momentvast met elkaar verbonden. Daardoor heeft de hoekverdraaiing invloed op de 
doorbuiging van de hellingbaanplaat, zoals geschetst in figuur 9.12. De hellingbaanplaat is 
daarom als verend ingeklemde constructie geschematiseerd. 
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Figuur 9.11. Verende inklemming hellingbaanplaat Figuur 9. 12. Hoekverdraaiing van de hellingbaanplaat 
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9.4.2 DOORBUIGING - MASSIEVE PLAA T 

De helling baan plaat gaat doorbuigen onder de optredende belastingen; voor de berekening 
van de doorbuiging van de hellingbaanplaat wordt verwezen naar bijlage D. De geometrie van 
de hellingbaanplaat is in deze berekening vereenvoudigd tot een rechthoekige massieve 
hellingbaanplaat met een verlopende hoogte over de lengte van de uitkraging (figuur 9.13). De 
hoogte bedraagt 400 mm bij de wand en nog 200 mm bij het uiteinde van de uitkraging. 
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Figuur 9.13. Vereenvoudigde geometrie van de massieve heliingbaanplaat 

In paragraaf 9.4.1 is de uitkragende hellingbaanplaat geschematiseerd als een verend 
ingeklemde ligger. Ook is genoemd dat de wand een hoekverdraaiing ondergaat onder de 
optredende belastingen. Onderstaande formules zijn in bijlage D toegepast om de totale 
doorbuiging van de hellingbaanplaat (formule 9.1) te berekenen. 
De hoekverdraaiing van de hellingbaanplaat is afhankelijk van het optredende moment en de 
veerconstant van de inklemming (formule 9.3). In NEN 6720 - artikel 7.7.2.2 is formule 9.4 
opgenomen voor de veerconstante. Deze formule 9.4 is te substitueren in formule 9.3, zodat 
de formule voor de hoekverdraaiing van de hellingbaanplaat (formule 9.5) te berekenen is. 

~ 
f/Jveer 

'Pveer 
= Md " IWMd 

3 * (EI)d 

= E'b 8 lpi 

== Et * lwand 

qd rekenwaarde van de belasting, in kN I m 

IVl d rekenwaarde van het optredende moment, in kNm 

lengte van de helling baan plaat, in mm 

IWand lengte van de wand, in mm 

E'b elasticiteitmodulus van beton, N I mm2 

E, fictieve elasticiteitmodulus van beton, in Nmm2 

lpi kwadratisch oppervlaktemoment van de hellingbaanplaat, in mm4 

lwand kwadratisch oppervlaktemoment van de wand, in mm 4 

rpveec hoekverdraaiing van de hellingbaanplaat, in rad 

veereonstante van de inklemming, in kNm I rad 
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Tn""#"<:"'r!,n doorbuiging 
De totale doorbuiging van de hellingbaanplaat is berekend in 
Volgens NEN 6702 - art. 10.4 mag de doorbuiging van de niet meer 
dan vierduizendste van de van de overspanning (formule 9.8). Bij een uitkraging is deze 

twee keer de van de uitkraging, zodat: 

Ue;rnj :0; 0,004 )(, (9.8) 

ueind de doorbuiging in de in mm 

de lengte van de in mm 

bij uitkragingen tweemaal de van de in mm 

ueind 
:0; 0,004 * 4.650 2 mm 

de voldoet niet aan NEN 6702 
+ 

29,4 + 15,9 == mm 

De doorbuiging van de massieve hellingbaanplaat voldoet niet aan de norm. Het 
van de hellingbaanplaten heeft de grootste invloed op de doorbuiging. Bij een 

van de levert het eigen een bijdrage van 75% aan de 
Daarnaast de wand van het 

moment; ook hier is de 
een kleinere 

Een reductie van het van de 
de doorbuiging voldoet aan de norm. 

9.4.3 DOORBUIGING RIBBENPLAAT 

De doorbuiging van de hellingbaanplaat is in 
getekend in figuur 9.14. De hellingbaanplaat 

is besproken in 9.4.4. 
Voor de berekening van de IS de 
een van 930 mm 

930 930 930 930 ro 
.~--,f---,!'-----,f---'!s--?f N 

~ AB BC

J 
CD DE EF 

G berekend voor de doorsnede als 
is nu een ribbenplaat; de keuze voor een 

opgedeeld in vijf segmenten met 

Figuur 9.14. Opdeling van de hellingbaanplaat in vijf segmenten 
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9.4.4 WAPENING - RIBBENPLAAT 

In paragraaf 9.4.2 is aangetoond dat de doorbuiging van een massieve hellingbaanplaat groter 
is dan volgens de norm NEN 6702 - art. 10.4 toegestaan is. Door het eigen gewicht van de 
hellingbaanplaat te reduceren zal de doorbuiging afnemen. De massieve hellingbaanplaat is 
vervangen door een ribbenplaat, welke vergelijkbaar is met een TI-plaat (paragraaf 6.2.4.). 
Voor de ribbenplaat zijn enkele varianten ontworpen die in figuur 9.15, 9.16 en 9.17 
weergegeven zijn. 
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Figuur 9.15. Variant A Figuur 9.16. Variant B Figuur 9.17. Variant C 

De ribbenplaten van variant C heeft de voorkeur gekregen boven de varianten A en B. Het 
nadeel van variant A is dat de ribben aan de rand van de hellingbaanplaat zijn gelegen. 
Hierdoor zal een rand van twee ribben breed ontstaan bij plaatsing van een volgend element; 
deze rand oogt vrij fors voor een gebruiker. Dit nadeel treedt ook op bij variant B, en 
bijkomend nadeel van deze variant is dat er nog een derde rib in het element aanwezig is. 
Voor een gebruiker ontstaat een nog onrustiger beeld. Variant C geeft een rustig beeld, omdat 
de ribben in de breedte niet toenemen, én veel regelmatiger aanwezig zijn in het beeld van de 
gebruiker. 

Bij de keuze voor variant C is nog niet bekeken op welke afstand de ribben van elkaar liggen. 
De optimale ribafstand is bepaald door de flenswapening van de ribbenplaat te berekenen bij 
verschillende ribafstanden. De resultaten zijn onderling vergeleken en in samenspraak met de 
esthetica is een keuze voor een definitieve ribafstand gemaakt. 

Optimale ribafstand 
In onderstaande figuur 9.18 is de doorsnede van een ribbenplaat getekend. De doorsnede is 
over het uiteinde van de uitkragende plaat genomen, omdat de plaatbreedte hier het grootst 
is; door de tapse vorm neemt de plaatbreedte toe naarmate de uitkraging groter is. 

u lJ 
I // Luitkraging ;/ Lveld / Luitkraging / 

/ ; 

Figuur 9.18. Doorsnede van de ribbenplaat 

De flenswapening is berekend voor een aantal ribafstanden in bijlage E. In de figuur 9.18 is de 
ribafstand getekend als Lve1d ; de uitkraging van de flens is aangegeven met LUitkraging. De tabel 
9-2 toont de onderzochte ribafstanden. 

Tabel 9-2. Beschouwde doorsneden van de ribbenpfaat 

Doorsnede LveJd (in mm) Luitkraging (in mm) 

1 (1414) 1414 707 

2 (1818) 1818 505 

3 (2222) 2222 303 
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Flenswapening 
In bijlage E is de flenswapening berekend voor de drie beschouwde doorsneden. In 
onderstaande tabel 9-3 is een overzicht gegeven van de benodigde flenswapening voor de 
verschillende ribafstanden . Voor elke ribafstand is respectievelijk het maatgevende steunpunt
en veld moment gegeven, en de daarbij behorende wapening. In de laatste kolom van de tabel 
is de maatgevende flenswapening voor elke ribafstand gegeven. De maatgevende wapening is 
in de hele flens toegepast. 

Tabel 9-3. Wapeningsoverzicht van alle beschouwde doorsneden 

Doorsnede Md;v Wo;v As ;v Md ;s Wo;s As;s 
in kNm / m in % in mm2/ m in kNm / m in % in mm2 / m 

1 (1414) 5,90 0,87 348 11,30 1,67 719 

2 (1818) 7,82 1,15 462 7,96 1,18 470 

3 (2222) 9,82 1,45 580 4,65 0,69 275 

Uit de resultaten van de berekening blijkt dat de theoretische benodigde hoeveelheid wapening 
bij verschillende ribafstanden niet erg veel van elkaar verschilt. Dit verschil wordt nog kleiner 
als de hellingbaanplaten met elkaar gekoppeld worden, omdat de belastingen zich op dat 
moment spreiden over meerdere hellingbaanplaten. 
Doorsnede 1 is gekozen als doorsnede met de meest optimale ribafstand. De ribafstand in 
deze plaat is esthetisch te verantwoorden, omdat de verhouding tussen de ribafstand en de 
uitkraging van de flens exact 2 op 1 is . Dat betekent dat de ribben van twee naast elkaar 
gelegen hellingbaanplaten een onderlinge ribafstand hebben van 1.414 mm; deze afstand is 
daarmee gelijk aan de afstand tussen de ribben in een hellingbaanplaat. 

Ribben wapening 
De wapening in de ribben is berekend voor de gekozen doorsnede 1 in bijlage F. De ribben 
hebben een breedte van 200 mm en verlopen evenals de massieve plaat over de lengte van de 
uitkraging. Bij de wand bedraagt de ribhoogte 400 mm en bij het uiteinde van de uitkraging is 
de ribhoogte 200 mm; de ribhoogte van 200 mm is inclusief de flensdikte van 80 mmo In 
figuur 9.19 is een doorsnede van de ribbenplaat getekend. 

Doorsnede bij wand Doorsnede bij uiteinde 

LJ ~ u u 
707 ,354 / ,354 / 

/ 7 / 
/~/ __ 7~0~7 __ 7~/~ __ ~1~4~14~ ____ ~ __ ~7=0~7 __ 7// 

Langsdoorsnede rib 

/~/ _________________________ 4~5~0~0~ ______________________ ~7" 

Figuur 9.19. Doorsnede van de ribbenplaat 

Voor de berekening van het wapeningsmoment is de geometrie van de hellingbaanplaat 
aangepast op dezelfde manier als bij de berekening van de doorbuiging van de massieve 
hellingbaanplaat. 
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4.5 WAPENING WAND 

Op de helling baan plaat aan uit het en de veranderlijke 
voertuigbelasting. Hierdoor is de hellingbaanplaat belast met een dwarskracht en een buigend 
moment. De dwarskracht vertaalt zich als een normaalkracht op de wand; het buigende 
moment treedt ook op in de wand van het element. 
De in de wand is berekend op buiging en op de combinatie van buiging en 
normaalkracht, zoals in 9.20 is weergegeven. deze manier is te toetsen of een 
tweede orde berekening vereist is NEN 6720 art. 7.6.2. In H is de wand 
gecontroleerd op het tweede-orde effect en is de wapening berekend met de GTB 1990. 

Figuur 9,20, Belastingen op de wand 
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9.5 VARIANT 5: GLOBALE UITWERKING 

9.5.1 SCHEMA TISERING 

De helling baan van variant 5 is opgebouwd uit twee type elementen, een kolom en een 
hellingbaanplaat. De kolommen staan in de gevel- en kernzijde van de hellingbaan; tussen de 
kolommen zijn de hellingbaanplaten opgelegd. De constructie is te beschouwen als een 3D
raamkwerkconstructie. 
Voor de berekening van de doorbuiging en de wapening in de hellingbaanplaten is de 
constructie vereenvoudigd tot een 2D-raamwerk. In figuur 9.21 is te zien dat in werkelijkheid 
de hellingbaanplaten op de consoles liggen van de kolommen; de hellingbaanplaten zijn op 
drie plaatsen ondersteund zijn. 

Figuur 9.21. Variant 5 - drie ondersteuningen Figuur 9.22. Variant 5 - windverbanden 

In de schematisering is de hellingbaanplaat beschouwd als een ligger op twee steunpunten. De 
kolommen van de hellingbaan zijn beschouwd als drie verdiepinghoge kolommen. 
Voor de stabiliteit van de ronde hellingbaan zijn tussen de kolommen windverbanden 
toegepast over de hele hoogte van de hellingbaan. In figuur 9.22 is met rood aangegeven 
waar de windverbanden zich bevinden. 

9.5.2 DOORBUIGING 

Voor de berekening van de doorbuiging is de hellingbaanplaat geschematiseerd als een ligger 
op twee steunpunten, zoals besproken in paragraaf 9.5.1. De vorm van de hellingbaanplaat is 
vereenvoudigd tot een rechthoekige plaat met de gemiddelde breedte van de werkelijke 
hellingbaanplaat. De dikte van de hellingbaanplaat is bepaald op 180 mm; deze waarde is 
berekend met onderstaande vuistregel (formule 9.9): 

I 
- ?: 25 
h 

I = 4.500 mm ---> h 4.500 = 180 mm 
25 

(9.9) 

In bijlage I is de doorbuiging van de hellingbaanplaat berekend. De einddoorbuiging bedraagt 
6,7 mm en de onmiddellijk optredende doorbuiging (door eigen gewicht) bedraagt 5,0 mmo 
Deze waarden blijven ruim binnen de gestelde norm uit NEN 6702 - art. 10.3 en 10.4. 

9.5.3 WAPENING 

De wapening in de hellingbaanplaat is berekend in bijlage J. Ook is in deze bijlage J de 
wapening in de kolom berekend. De kolom is een geschoorde kolom, heeft een doorsnede 
vierkant 300 x 300 mm 2 en een lengte van 8.400 mmo Op de kolom grijpt een normaalkracht 
aan van 252 kN. Op de kolom grijpen ook momenten aan op elke verdieping. Voor de 
berekening zijn deze momenten opgeteld en aan de top van de kolom is een totaal moment 
geplaatst. Daarnaast is aangenomen dat de kolom nergens zijdelings gesteund is; in 
werkelijkheid is er wel een zijdelingse steun op elke verdieping uit de hellingbaanplaten. Dit 
betekent dat de kniklengte van de kolom gelijk is aan Ic = 8.400/3 = 2.800 mmo 
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9.6 KING VAN DE VARIANTEN 
zijn de varianten 1 en 5 globaal 

een keuze voor de definitieve variant van de ronde 
verslag wordt. 

2008 

In deze is 
die in deel II van dit 

De keuze voor een variant [s gebaseerd op gewogen Deze criteria 
besproken bij de van het in deel I van dit 
verslag. Daarnaast zijn met de uitwerking van de varianten 1 en 5 ook constructieve 

toegevoegd. De resultaten van variant 1 zijn als onderlegger gebruikt om 
de varianten 2, 3 en 4 te beoordelen op wapening, en stabiliteit. 
De gewogen zijn in een vergelijkingsmatrix gezet, waaruit de keuze voor 
een variant is af te lezen (paragraaf 9.7). 

9.6.1 
Esthetica 
Met de esthetica van de hellingbaan is bedoeld welke indruk het van de hellingbaan 
achterlaat bij de voorbijganger of van de hellingbaan. En of de vorm van de 
hellingbaan is voor de waarin de hellingbaan staat. 
De hellingbaan is beoordeeld op beoordelingscriteria binnen de esthetica van de hellingbaan; 
onderstaand is een opsomming van de criteria welke beschouwd de vergelijking van de 
verschillende varianten van de hellingbaan: 

De moet bij de een beeld achterlaten dat niet meer 
verdwijnt op het netvlies. De 

- belevenis; 
Voor de van de is het van belang dat het gebruikscomfort op de 
hellingbaan is, 

- en daglichttoetreding. 
Het uitpandig plaatsen van de heeft als doel de parkeervloeren overzichtelijker 
te maken; kan hierdoor verder de parkeergarage binnendringen. Voor de 
hellingbaan zelf ook dat de daglichttoetreding zo min mogelijk belemmering 
ondervindt van de constructie, 

Veiligheid 
In de literatuurstudie is twee de en de sociale 
veiligheid in een parkeergarage, bedoeld de gebruiker van de 

te beschermen als vangrails, 
en signaleringen zijn in de markt ruimschoots voorhanden en zijn 

ontwikkeld voor de veiligheid van de gebruiker, de veiligheid voor 
alle varianten te bewerkstelligen vormt deze vorm van veiligheid geen 
beoordelingscriterium. 

is wel belangnjk voor het ontwerp van de hellingbaan; uitgangspunt van 
van de is het verhogen van het veiligheidsgevoel in een 

van de varianten is of er op de 
situaties kunnen ontstaan die de sociale ' er is 
iemand zich op de hellingbaan kan verstoppen achter constructieve elementen, wanden 
kolommen. 
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IFD Bouwen 
De term industrieel, flexibel en demontabel bouwen is in de ondertitel van het 
afstudeeronderwerp. IFD Bouwen is een trend die de laatste decennia steeds vaker is 
toegepast in Dit komt door de aandacht voor het milieu; de bouw 
produceert nu eenmaal naast de realisatie van ook veel afval. Het IFD Bouwen is 
erop gericht om de afvalstroom te minimaliseren en daardoor het milieu te 
De term industrieel is van op beton de elementen in de 
fabriek, in een geconditioneerde industrieel bouwen is dan ook 
geen beoordelingscriterium voor de 
De termen flexibel en demontabel hebben invloed op het van de hellingbaan. In het 
kort zijn de betekenissen van de termen flexibel en demontabel op het ontwerp van de 
hellingbaan 
- flexibel; 

De hellingbaan 
eerste moet de 
zijn. Én daarnaast is de 
van de 

- demontabel. 
Pas na de volledige uitwerking van een of de 
hellingbaan demontabel is. In de is van de hellingbaan 
moeilijk te integreren; de invloed van deze term kan remmend werken op het uitwerken 
van ideeën tot ontwerpen. 

Constructie 
De varianten 1 en 5 zijn constructief beoordeeld op 
constructie moet altijd voldoen aan deze criteria. De resultaten hiervan 
overige varianten 2, 3 en 4 te beoordelen op de drie criteria. 

Productie 
De ronde hellingbaan is bij alle varianten met betonelementen. Deze 
elementen moeten in de fabriek wel 
al af. Er is vanuit gegaan dat de 

anders valt een variant bij voorbaat 
elementen van alle varianten maakbaar 

van een betonelement ook Naast de maakbaarheid speelt 
belangrijke rol. De mal voor de 
randvoorwaarden van de hellingbaan 
criterium mal beoordeeld op de 

voor elke variant 

het aantal type mallen. 

Transport I montage 
De elementen van de helling baan moeten 
geldt dat de elementen van alle varianten 
bestemming kunnen komen. Het gebruik van 

van de mallen van de 

over de weg. Als 
met hetzelfde type transport op de 

is daarmee uit den boze. 
De afmetingen en het gewicht van de elementen moeten daarom voldoen aan een aantal 
eisen; de eisen en voorwaarden aan de en het van de elementen zijn 
genoemd in bijlage K. 

De eisen aan de afmetingen en het van de elementen voor ook 
de bouwplaats zelf. De van de kraan voor de 
is bij voorkeur gelijk aan de die is voor de bouw van de parkeervloeren. 
Als de capaciteit van de kraan groter moet dit extra kosten met zich mee. 
De verbindingen tussen de elementen moeten en uitvoerbaar op de 

gehouden 
te beperken, 

aantal type 
verbinding te 

bouwplaats. Het aantal elementen moet zo klein 
worden en daarnaast is 
zodat de kans op fouten tot een minimum is 
verbindingen de 
maken af door een 
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9.6.2 WEEGFACTOREN 

De beoordelingscriteria hebben allemaal een weegfactor gekregen . Op deze manier tellen niet 
alle criteria even zwaar mee bij de beoordeling van de varianten. Daarnaast is de keuze voor 
een variant objectiever bepaald, dan wanneer geen weegfactoren toegepast zijn. Bij het 
invullen van de vergelijkingsmatrix is het resultaat een gewogen keuze voor elke variant. 

Tabel 9-4. Beoordelingscriteria met weegfactoren 

Beoordelingscriterium Weegfactor 

Esthetica 

Vormgeving 5 

Beleving 3 

Daglichttoetreding 4 

Veiligheid 

Sociale veiligheid 5 

IFD-bouwen 

Flexibel 3 

Constructie 

Sterkte (wapening) 1 

Stijfheid (doorbuiging) 3 

Stabiliteit 4 

Productie 

Mal 5 

Maakbaarheid 3 

Montage 

Transport 2 

Snelheid 4 

In tabel 9-4 is van elk beoordelingscriterium de weegfactor gegeven. De weegfactoren zijn 
geschaald van een tot vijf. De belangrijkste beoordelingscriteria zijn de vormgeving, de sociale 
veiligheid en de mal van de hellingbaan: 
- vormgeving; 

De vormgeving is belangrijk, omdat de ronde hellingbaan wel een toegevoegde waarde 
moet leveren aan de parkeergarage. De uitstraling van de parkeergarage als geheel moet 
toenemen, en de ronde hellingbaan is de eyecatcher. 

- sociale veiligheid; 
De sociale veiligheid is de reden om de hellingbaan buiten de parkeergarage te plaatsen. 
Hierdoor zijn de parkeervloeren allemaal vlak en ontstaat er een overzichtelijke ruimte. 
Voor de ronde hellingbaan is het logisch hierop bij de beoordeling van de varianten te 
letten. 

- en de mal. 
De mal van de hellingbaan is een belangrijk beoordelingscriterium. Het probleem van de 
prefab ronde hellingbaan ligt voornamelijk bij de productie van de elementen. In hoofdstuk 
15 wordt hier uitgebreid op ingegaan. 

Ontwerp van een externe ronde hellingbaan 100 



Michael Fütterer juni 2008 

9.7 VERGELIJKINGSIVIATRIX 
In tabel 9-5 is de vergelijkingsmatrix gegeven van de ronde hellingbaan. Elke variant heeft 
voor een beoordelingscriterium een score tussen 1 en 4 gekregen . De keuze voor deze score is 
bewust gemaakt, omdat variant 2 en 3 praktisch dezelfde variant zijn; de plaatsing van de 
kolommen ten opzichte van de hellingbaanplaat is het enige verschil. 
Uit de totaalscores van alle varianten valt op dat de varianten 2, 3 en 4 ver achter blijven bij 
variant 1 en 5. Het meest opvallende aan de tabel is dat variant 1 en 5 nagenoeg dezelfde 
totaalscore behalen. Dit is niet vreemd, omdat variant 1 vooral veel punten verdient op 
esthetica en veiligheid. Variant 5 krijgt veel punten voor de productie en de montage van de 
helling baan. 
De variant 1 is definitief gekozen als de variant die in deel II van dit verslag uitgewerkt wordt; 
de totaalscore is het hoogst. Daarnaast is er ook een subjectieve voorkeur voor variant I, 
omdat de uitdaging van deze variant 1 ligt in de uitkragende rijbaan van de ronde hellingbaan. 

Tabel 9-5, Vergelijkingsmatrix 

l-
Q 

.j..j 
.-I N (V) V lI'l 

U .j..j .j..j .j..j .j..j .j..j 

ro c c c c c 
Beoordelingscriterium ...... ro ro ro ro ro 

01 ï:::: ï:::: 'L: 'L: 'L: cv 
cv ro ro ro ro ro 

S > > > > > 

Esthetica 

Vormgeving 5 4 20 3 15 3 15 2 10 1 5 

Beleving 3 4 12 3 9 3 9 1 3 2 6 

Daglichttoetreding 4 4 16 3 12 3 12 2 8 1 4 

Veiligheid 

Sociale veili gheid 5 4 20 3 15 3 15 2 10 1 5 

IFD-bouwen 

Flexibel 3 1 3 2 6 2 6 3 9 4 12 

Constructie 

Sterkte (wapening) 1 3 3 1 1 1 1 2 2 4 4 

Stijfheid (doorbuiging) 3 2 6 1 3 1 3 3 9 4 12 

Stabiliteit 4 4 16 2 8 2 8 1 4 3 12 

Productie 

Mal 5 1 5 2 10 2 10 3 15 4 20 

Maakbaarheid 3 1 3 2 6 2 6 3 9 4 12 

Montage 

Transport 2 1 2 2 4 2 4 3 6 4 8 

Snelheid 4 3 12 2 8 2 8 1 4 4 16 

117 97 97 89 116 
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DEEL 11: 

Constructieve uitwerking van de ronde hellingbaan 
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10 MONOLI HELLINGBAAN 
In dit hoofdstuk is de ronde beschouwd als een monoliete constructie. De 

is berekend als een verend ingeklemde buis 
horizontaal verend ondersteund raamwerkmodel raamwerkmodel) en als een 
gekromde schaalelementen (het 3D-model). 
Het hoofdstuk begint met de van de van de 
beschouwd als monoliete constructie, Daarna zijn de drie rekenmodellen 
elkaar vergeleken. 
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10.1 MONOLIET - UITGANGSPUNTEN 
De uitgangspunten in de paragraaf zijn geldig voor de ronde helling baan, beschouwd als een 
monoliete constructie. Wanneer van deze uitgangspunten is afgeweken bij een berekening is 
dit expliciet aangegeven. In het kort worden de volgende uitgangspunten besproken: 
- monoliete constructie; 
- ontkoppeling van de hellingbaanplaten; 
- bouwlagen; 
- de top van de hellingbaan; 
- materiaaleigenschappen; 
- belastingen; 
- belastingcombinaties; 
- en de fundering . 

10.1.1 MONOLIETE CONSTRUCTIE 

De buis van de ronde hellingbaan is beschouwd als een monoliete constructie. Het woord 
monoliet is afgeleid van de Griekse woorden ~ovocr (= alleen) en À-t8ocr (= gesteente), en 
betekent dus letterlij k vertaald alleen gesteente. 
De ronde hellingbaan is opgebouwd uit een repetitie van een i-element; dit is het element van 
variant 1 uit de variantenstudie, getekend in figuur 10.1. De elementen zijn met elkaar 
verbonden door de voegen, zowel horizontaal als verticaal, als een continue verbinding uit te 
voeren. Met een continue verbinding is bedoeld dat de voeg volledig opgevuld is met een 
betonmortel. De verbindingen hebben dezelfde sterkte en de stijfheid als de i-elementen, 
zodat de constructie monoliet is. 
Als voor de verbinding tussen de elementen stalen verbindingsmiddelen toegepast worden en 
de voeg niet volledig opgevuld is met een betonmortel, is de verbinding discreet. In figuur 
10.2 zijn een continue en discrete verbinding weergegeven. 

Continue 
verbinding 

Discrete 
verbinding 

Figuur 10 .1. Het r-element Figuur 10.2 . Een continue en discrete verbinding 

10.1.2 ONTKOPPELING VAN DE HELLINGBAANPLATEN 

De hellingbaanplaten zijn bij de berekening van de hellingbaan als monoliete constructie niet 
aan elkaar verbonden. Dit kan beschouwd worden als een conservatieve benadering. Maar het 
effect van een koppeling van de hellingbaanplaten op de globale krachtswerking is zowel in de 
handberekening als in het raamwerkmodel niet te bepalen. 
In paragraaf 11.6 is een kwalitatieve vergelijking gemaakt tussen twee 30-modellen waar de 
hellingbaanplaten respectievelijk wel en niet aan elkaar gekoppeld zijn. Uit de vergelijking is 
een conclusie getrokken met betrekking tot het effect van de koppeling op de globale 
krachtswerki ng . 

10.1.3 BOUWLAGEN 

Bij de berekening , als monoliete constructie is uitgegaan van een ronde hellingbaan van zes 
verdiepingen . Deze keuze is te verdedigen doordat ronde hellingbanen pas interessant worden 
bij grote parkeergarages. Dit komt voornamelijk door het ruimtegebruik van ronde 
hellingbanen. In hoofdstuk 5.2 is bij de bespreking van de hellingbanen dit standpunt ook naar 
voren gekomen. 
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10.1.4 Top VAN DE HELLINGBAAN 

De ronde hellingbaan is aan de top afgerond met een rand van 800 mm hoog (de rode rand in 
figuur 10.3). De rand heeft de functie om gebruikers te beschermen tegen afrijden van de 
hellingbaan bij het oprijden van diezelfde hellingban. In figuur 10.4 is een situatie gemaakt 
van deze schets. 
De randhoogte van 800 mm is zo gekozen, omdat bij een eventuele botsing door een voertuig 
met een constructieonderdeel de botskracht aangrijpt op een hoogte van 500 mm boven het 
niveau van het rijvlak. 

Figuur 10.3. Top van de hellingbaan 

Daarnaast is er ook een constructieve reden om de hellingbaan te beëindigen met een rand. 
De rijbaan wikkelt zich als een spiraal om de wanden van de ronde hellingbaan heen, waardoor 
de kenmerkende wokkelvorm ontstaat. Door de belastingen op de hellingbaan zal de 
constructie gaan vervormen, en zullen er horizontale trek- en drukkrachten in de wanden, 
membraankrachten, optreden. Bij de top houdt de wokkelvorm abrupt op, waardoor er 
randverstoringen aan de top van de hellingbaan te verwachten zijn. 

Figuur 10.4. Afrijden van de ronde hellingbaan 
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10.1.5 MATERIAALEIGENSCHAPPEN 

Het beton voor de elementen van de ronde hellingbaan is C53/65; in tabel 10-1 zijn de 
karakteristieke eigenschappen van deze sterkteklasse weergegeven. Het soortelijke gewicht 
van het beton heeft een waarde van Ybeton = 25 kN /m 3

. 

Tabel 10-1. Materiaaleigenschappen van C53/65, in N / mm2 

Sterkteklasse f'ck (b fb fbm E'b 

C53/65 65 39 2,15 4,30 38.500 

De elasticiteitsmodulus van beton C53/65 heeft een rekenwaarde van 38 .500 N / mm2
. Deze 

waarde wordt gebruikt voor kort durende belastingen, zoals de windbelasting op de 
hellingbaan; de veranderlijke belastingen zijn belastingen van korte duur. 
Het materiaal beton is gevoelig voor kruip; kruip is een blijvende vervorming van het beton 
onder een lange duur belasting. De permanente belasting (eigen gewicht) is een voorbeeld van 
een lange duur belasting op een constructie. Voor de berekening van de hellingbaan is 
uitgegaan van een elasticiteitsmodulus onder lange duur belasting , waarvoor geldt dat het 
beton ongescheurd is, Met formule 10.1 is deze elasticiteitsmodulus te berekenen : 

(10 .1) 

E'b;_ elasticiteitsmodulus onder lange duur belasting 

E'h elasticiteitsmodulus onder korte duur belasting 

'I' kruipfactor (volgens NEN 6720 - art, 6.1.5.) 

38.500 
17 .000 N / mm2 

10.1.6 BELASTINGEN 

In NEN 6702 - Belastingen en vervormingen zijn de belastingen die op een constructie kunnen 
aangrijpen onderverdeeld in drie hoofdgroepen: de permanente, de veranderlijke en de 
bijzondere belastingen, Voor de berekening van de ronde hellingbaan als een monoliete 
constructie zijn de bijzondere belastingen buiten beschouwing gelaten. 
In onderstaande tabel 10-2 is voor de hellingbaan weergegeven welke permanente en 
veranderlijke belastingen in rekening zijn gebracht op de ronde hellingbaan. 

Tabel 10-2 , De permanente en veranderlijke belasting op de ronde hellingbaan 

Hoofdgroep Type Waarde Verwijzing 

Permanent Eigen gewicht Ybeton = 25 kN / m 3 NEN 6702 - Bijlage C 

Veranderlijk Voertuig belasting Prep;voertUig = 2,0 kN / m2 NEN 6702 - art. 8.5 1
) 

Veranderlijk Wind belasting Prep ;wind = 1,18 kN / m 2 Bijlage L 

Ontwerp van een externe ronde hellingbaan 108 



Michael Fütterer juni 2008 

In figuren 10.5 en 10.6 is voor de veranderlijke belastingen aangegeven hoe ze aangrijpen op 
de hellingbaan . Voor de voertuigbelasting geldt dat deze op de rechterzijde van de hellingbaan 
op elke verdieping aangrijpt; de linkerzijde is niet belast met voertuigbelasting. De 
windbelasting op de hellingbaan grijpt aan als een rechthoekig vlak op de hellingbaan; de 
invloed van de ronde vorm op de representatieve waarde van de windbelasting is buiten 
beschouwing gelaten . Daarnaast is er vanuit gegaan dat de hellingbaan bekleed is met een 
gevel, waardoor de hellingbaan als een dicht gebouw is beschouwd, zonder openingen . 

Vlak van windbelasting 

Figuur 10.5. Voertuigbelasting Figuur 10.6. Windbelasting 

De permanente belasting uit het eigen gewicht en de voertuigbelasting zijn afhankelijk van de 
geometrie van de constructie; de berekening van deze belastingen zijn per berekeningsmodel 
toegelicht . 
De windbelasting is ook afhankelijk van de geometrie van de constructie, én daarnaast ook 
afhankelijk van een aantal andere factoren, zoals blijkt uit onderstaande formule 10.2, 
afkomstig van NEN 6702 - artikel 8.6: 

(10.2) 

Prep windbelasting door winddruk, -zuiging, -wrijving en over- of onderdruk, in kN / m2 

Pw de extreme waarde van de stuwdruk, in kN / m2 (NEN 6702 - artikel 8.6 .2.) 
Cdim factor, afhankelijk van de afmetingen van een bouwwerk (NEN 6702 - artikel 8.6.3.) 
C ,ndex windvormfactoren (NEN 6702 - artikel 8.6.4.) 
Ceq drukvereffeningsfactor (NEN 6702 - artikel 8.6.5.) 

Q> t vergrotingsfactor, voor de dynamische invloed van de wind (I\JEN 6702 - artikel 8.6.6.) 

De representatieve waarde van de windbelasting is bepaald door voor deze factoren aannamen 
te doen; de aannamen hebben betrekking op het belastingsoppervlak, de omgeving rond de 
hellingbaan en de manier waarop de wind aangrijpt op de constructie. De aannamen zijn 
hieronder besproken, waarbij aangegeven is welke aanname invloed heeft op welke factor: 
- de hellingbaan kan op elke locatie in Nederland staan (Pw); 

Nederland is opgedeeld in drie windgeb ieden, en de ronde hellingbaan kan in elk 
windgebied gebouwd worden. 

- de hellingbaan staat in een bebouwde omgeving (Pw); 
Er is aangenomen dat de hellingbaan in een bebouwde omgeving staat, omdat de 
hellingbaan nooit op een locatie staat zonder omliggende gebouwen 

- de windbelasting grijpt aan over de volledige breedte (Cdim); 

De wind grijpt over de volledige breedte van de hellingbaan aan als een rechthoekig vlak 
(figuur 10.6); er is vanuit gegaan dat er een gevel aan de hellingbaan bevestigd is . 

- en windvormfactoren (Cindex). 

De wind belast de gevel met winddruk aan de windzijde en met zuiging aan de windluwe 
zijde. 

Voor de berekening van de representatieve waarde van de windbelasting, zoals genoemd in 
tabel 10-2, wordt verwezen naar bijlage L. 
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10.1.7 

YI;g G 

Y/;g G + Yr;q 

Yr;g * G + Ä;q 

Y:;g " G + Yf;q " 

2008 

hoe een berastingcombinatie opgesteld moet worden voor een 
en veranderlljke belasting op een constructie. Voor de ronde 

constructie beschouwd zijn zeven belastingcombinaties 

en windbelasting 

en windbelastmg 

wind belasting en momentane 

+ * 

3b: wind belasting en momentane 

ol + Yr;q 

4a: gewicht en voertuig belasting 

gewicht en voertuigbelasting 

/';9 1,35 

Yr,g 1,2 

Yr;q 

0,9 

/,;q 1,5 

1,2 

Yr,q 

Yf ;9 

If/ := 0,4 

Yf;" 

f';q 

1,2 

1,5 
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10.1.8 FUNDERING 

In paragraaf 9.2 zijn de afmetingen van de elementen van de hellingbaan toegelicht. De 
hellingbaan is opgedeeld in twintig segmenten, omdat de afmetingen en het eigen gewicht van 
de elementen zo binnen bepaalde grenzen blijven. Er is dan geen speciaal transport nodig voor 
het vervoer van de fabriek naar de bouwplaats. 

De hellingbaan is gefundeerd op palen, waarbij het aantal palen gelijk is aan het aantal 
segmenten van de hellingbaan; er zijn dus twintig funderingspalen. De positie van de 
funderingspalen is recht onder het midden van een segment; in figuur 10.7 zijn de segmenten 
met de funderingspalen schematisch weergegeven. De afmeting van de funderingspaal 
bedraagt vierkant 320 x 320 mm 2

; in paragraaf 10.2.7 is deze paalafmeting gecontroleerd. 
Op de funderingspalen komen vier prefab funderingsbalken te liggen die samen een ring 
vormen. Het aantal van vier funderingsbalken heeft ook hier te maken met de eisen aan het 
transport. Op de fundering komen de elementen te staan die samen de ronde helling baan 
vormen. Figuur 10.8 geeft een indruk van de opbouw van de fundering. 

.' I 

I 
f,~~ I 

iL I 

-H-----+--- -
~ i ~ 

<\ I " J., 'f, " ~ .. 
I 
I 

Figuur 10.7. Segmenten van de hellingbaan 
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10.2 MONOLIET - HANDBEREKENING 
De handberekening heeft tot doel een eerste inzicht te krijgen in optredende spanningen, de 
horizontale vervorming en de maximale paalbelasting uit de hellingbaan . 
Met de spanningen zijn bedoeld eventuele trekspanningen ter plaatse van de fundering; indien 
er trekspanningen optreden moet de fundering hierop ontworpen zijn. Voor de horizontale 
uitbuiging is onderzocht of het tweede orde effect een noemenswaardige invloed heeft op de 
horizontale uitbuiging. Tot slot is met de berekening van de maximale paalbelasting een 
indicatie te geven van de benodigde paalafmetingen van de fundering. 

10.2.1 SCHEMATISERING 

De ronde hellingbaan is te beschrijven als een holle buis, waar hellingbaanplaten aanhangen 
(figuur 10.9) . In de handberekening is de holle buis geschematiseerd tot een verend 
ingeklemde buis met horizontaal uitkragende liggers. 

Links Rechts 

45ClO 9000 45ClO 

I I 

?~??<-,.~ 
? f> r~ Î 

Figuur 10.9. Schematisering van de ronde he/lingbaan 

als ingeklemde buis 

De hellingbaanplaten aan de buis zijn geschematiseerd als een uitkragende ligger, waarbij de 
uitkragende ligger representatief is voor tien hellingbaanplaten . Dit is de helft van het aantal 
benodigde platen voor een volledige rondgang om een verdiepingshoogte te overbruggen; de 
ronde hellingbaan is immers in twintig segmenten opgedeeld. 
De belastingen, uit eigen gewicht en voertuigbelasting, op een hellingbaanplaat zijn eenvoudig 
te bepalen. Echter voor de uitkragende ligger, representatief voor tien hellingbaanplaten, geldt 
dat niet. Het is wel zo dat de totale belasting op de uitkragende ligger gelijk is aan tien keer de 
belasting op een enkele hellingbaanplaat. Maar voor de berekening van het optredende 
moment moet de belasting op tien hellingbaanplaten omgerekend worden naar de 
schematisering als uitkragende ligger. Daarvoor zijn de zwaartepunten van de permanente en 
de veranderlijke belasting berekend. 
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10.2.2 ZWAARTEPUNTEN 

De belastingen uit de hellingbaanplaten grijpen in werkelijkheid driedimensionaal aan op de 
constructie. Voor de handberekening is het van belang deze belastingen om te schrijven naar 
een tweedimensionale belasting. Het zwaartepunt van de belastingen moet hiervoor bepaald 
worden. 
De belasting uit het eigen gewicht is een volumebelasting, zodat het zwaartepunt afhankelijk is 
van de geometrische vorm van de hellingbaanplaat. Het zwaartepunt van de voertuigbelasting 
is echter afhankelijk van het oppervlak van de hellingbaanplaat; een voertuigbelasting is 
immers een oppervlaktelast. Dat betekent dat er twee afzonderlijke zwaartepunten voor de 
belastingen te berekenen zijn. 

Zwaartepunt uit eigen gewicht 
Voor het bepalen van het zwaartepunt uit eigen gewicht is eerst het zwaartepunt van een 
enkele plaat bepaald. In onderstaande figuur 10 .10 is de hellingbaanplaat vereenvoudigd tot 
een plaat met enkel rechte zijden, zodat de afstand van het zwaartepunt van elk deel (Al t/m 
A4) tot het middelpunt van de hellingbaan eenvoudiger te bepalen is. 
In werkelijkheid heeft de hellingbaanplaat twee rechte zijden en twee gekromde zijden. De 
berekening van het zwaartepunt met de geschematiseerde hellingbaanplaat is te verdedigen, 
omdat de verschillen in afmetingen tussen de werkelijke en de geschematiseerde 
hellingbaanplaat klein zijn. Het geschematiseerde zwaartepunt is voldoende nauwkeurig ten 
opzichte van het werkelijke zwaartepunt. 

Al A2 Al 
\ 

\ 

A3 
A4 

Figuur 10.10. Afmetingen van de geschematiseerde hel/ingbaanplaat 

4445 

Het zwaartepunt van de hellingbaanplaat is als volgt bepaald. Van elk deel van de 
hellingbaanplaat (Al t/m A4) is het volume berekend, en vervolgens zijn de volumes opgeteld 
tot een totaal volume. Daarna is de afstand van het middelpunt van de ronde hellingbaan tot 
het zwaartepunt van elke volume bepaald. Deze afstand is vermenigvuldigd met het 
bijbehorende volume, waarna ook deze waarden gesommeerd zijn. In tabel 10-3 zijn deze 
gegevens berekend en het zwaartepunt van een hellingbaanplaat is bepaald. 

Tabel 10-3. Berekening gegevens voor de bepaling van het zwaartepunt uit eigen gewicht 

Oppervlakte (m 2
) Dikte (m) Volume (m 3

) a (m) Volume * a (m 4
) 

Al 3,13 0,080 0,25 7,41 1,85 

A2 6,26 0,080 0,50 6,67 3,34 

A3 1,78 0,120 0,21 6,67 1,40 

A4 1,78 0,200 0,18 5,93 1,07 

~:Vtotalll ::: 1,14 ~:Vlotaa l * a ::: 7,66 

= IVtota"1 * a = 7,66 = 6 72 m 
z ?W;pe(maoent ;hell lngbaanplaat '" V. 1 14 ' 

L.. totaal , 

Deze zwaartepuntsafstand is de afstand ten opzichte van het middelpunt van de hellingbaan. 
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Met het zwaartepunt uit eigen gewicht van een hellingbaanplaat is ook het zwaartepunt uit 
eigen gewicht voor tien opeenvolgende hellingbaanplaten te bepalen. 

In onderstaande figuur 10.11 is voor elke hellingbaanplaat het zwaartepunt van het eigen 
gewicht aangegeven met een rood kruis. Door deze rode kruizen is een lijn te trekken die een 
halve cirkelboog beschrijft; de belasting is te beschrijven als een lijnlast door de 
zwaartepunten van de hellingbaanplaten. Het zwaartepunt van deze halve cirkelboog is het 
zwaartepunt uit het eigen gewicht van tien hellingbaanplaten. 

Figuur 10.11. Zwaartepunt van de hellingbaanplaat 
voor permanente belasting 

"-

,I 
/ '---- boog 

I 

Figuur 10.12. Halve cirkelboog 

Het zwaartepunt uit het eigen gewicht op tien hellingbaanplaten is te berekenen met 
onderstaande formule 10.3, welke algemeen geldig is voor een halve cirkelboog (figuur 
11.12): 

Zzw;permanent 

Zzw;permanent = 

straal > koorde 
boog 

2" 6,72 = 4,28 m 
1t 

R * 2R 

1t * R 

Zwaartepunt uit voertuigbelasting 

2R 

1t 
(10.3) 

Bij het zwaartepunt uit voertuigbelasting is eerst het zwaartepunt van een hellingbaanplaat 
onder voertuigbelasting berekend (tabel 10-4). Het verschil met de berekening van het 
zwaartepunt uit eigen gewicht is dat met de oppervlakte van de hellingbaanplaten gerekend 
wordt in plaats van het volume. 

Tabel 10-4. Berekening gegevens voor de bepaling van het zwaartepunt uit voertuigbelasting 

Oppervlakte (m2) a (m) Oppervlakte * a (m3) 

Al 3,13 7,41 23,19 

A2 6,26 6,67 41,75 

"iA = 9,39 "iA * a = 64,94 

Zzw; vera nderliJk; hetlln Qbaa nplaat 

I Oppervlakte , afstand 64,94 
= = -- = 692 m 

IOppervlakte 9,39' 

Deze zwaartepuntsafstand is de afstand ten opzichte van het middelpunt van de hellingbaan. 

Het zwaartepunt van de tien helling baan pi aten samen, belast door een voertuigbelasting, is op 
dezelfde wijze te bepalen als het zwaartepunt uit eigen gewicht. Het zwaartepunt uit 
voertuigbelasting is berekend: 

Zzw;veranderlljk = 

Z"".,'; ver-anderllJk 

straal " koorde 
boog 

2 " 6,92 = 4,41 m 
1t 

Ontwerp van een externe ronde helling baan 

2R 

1t 

114 



Michael Fütterer juni 2008 

10.2.3 BELASTINGEN 

Eigen gewicht (permanente belasting) 
De permanente belasting van de ronde helling baan is verdeeld in het eigen gewicht van de 
ronde buis en de uitkragende ligger die representatief is voor tien hellingbaanplaten (paragraaf 
13.2.1). 
Voor de berekening van de normaalkracht en het moment is gebruik gemaakt van figuren 
10.10 en 10.13 en tabel 10-3. 

Gegevens 

dW."d = 300 mm = 0,300 m 

= 17.600mm =17,6m 

= 4.500 mm = 4,50 m 

= 4,50 - 0,300 = 4,20 m 

= 25 kN / m3 

= 1,14 m3 

Eigen gewicht ronde buis 

Nc.Q. ;bu;s = AI>\JI> " hh... * Y~on 

Eigen gewicht uitkragende ligger 

Ne.Q.; "oo, = Ir " (4,50
2 

- 4,20
2

) '" 17,6 "25 Ne.g.;I'Q"~ r = 10 * 1,14 * 25 

N •. g.; "u", = 3.608 kN M".Q.; IIgge, = 285 * 4,85 

:--.... -----=---

u t... 

) 

4445 ...... ___ -.',> 

= 285 kN 

1.220 kNm 

Figuur 10.13. Doorsnede van de wand Figuur 10.14 Afmetingen van de hellingbaanplaat. 

Voertuigbelasting (veranderlijke belasting) 
Voor de berekening van de normaalkracht en het moment uit de veranderlijke 
voertuigbelasting is gebruik gemaakt van tabel 10-4 en figuur 10.14. 

Nv.b.;I;gger = 10 " ASp,egel " P,ep Asp,egel = 9,39 m2 

Mv,b.: li gger = Nv,b"I, gger :.!; zzw;verand erl'lk Prep = 2,0 kN / m 2 

Nv.b. ;I,gger = 10 " 9,39 2,0 = 188 kN 

Mv.b.;hgger= Nv.b.;I;gger " Zzw;veranderl,jk = 188 * 4,41 = 828 kNm 

Windbelasting (veranderlijke belasting) 
De windbelasting op de hellingbaan veroorzaakt een moment in de fundering. De 
representatieve waarde van de windbelasting qrep;w;nd en het windmoment zijn berekend in 
bijlage L. 

qrep;wind 

M~p;~./ tn d 

11,8 kN / m 

17,6 m 

1 
* 11,8 * 17,62 

2 
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10.2.4 SPANNINGEN 

Er is onderzocht of er ter plaatse van de fundering trekspanningen optreden ten gevolge van 
de optredende belastingen. Als deze trekspanningen aanwezig zijn, moet de fundering van de 
hellingbaan hierop ontworpen zijn . De spanningen uit de verticale belasting en het moment 
zijn afzonderlijk van elkaar berekend en bij elkaar opgeteld (figuur 10.15). Hierdoor is er een 
minimum en maximum waarde van de spanning ter plaatse van de fundering berekend. 

)Ia 
f--------,::;y b; ma x < 

~. 

+ ( 
( 

::: 
a b;mln 

Figuur 10. 15. Normaal- en buigspanningen = spanning in doorsnede 

Voor de berekening van de spanningen ter plaatse van de fundering wordt verwezen naar de 
bijlage N. In onderstaande tabel 10-5 zijn de berekende maximale en minimale spanningen 
voor alle belastingcombinaties weergegeven . 

Tabel 10-5. Spanningen ter plaatse van de fundering 

' . 2 
0' b ;rnàX in N Imm O"b;min in N Imm 2 

Belastingcombinatie 1 1,16 1,16 

Belastingcombinatie 2a 1,32 0,74 

Belastingcombinatie 3a 1,57 0,65 

Belastingcombinatie 4a 1,66 0,80 

Belastingcombinatie 2b 1,06 0,48 

Belastingcombinatie 3b 1,31 0,39 

Belastingcombinatie 4b 1,41 0,55 

Uit de berekening van de spanningen blijkt dat er geen trekspanningen zullen optreden ter 
plaatse van de fundering. Daarnaast is op te merken dat de berekende spanningen met een 
belastingfactor Yr;g = 0,9 resulteren in de laagste drukspanningen (belastingcombinaties 2b, 3b 
en 4b). 
Bij de berekening van het optredende moment Md is geen verhoging in rekening gebracht van 
rekenwaarde van het maximale buigende moment. De NEN 6720 - art. 8.1 schrijft voor dat bij 
een doorsnede belast op normaalkracht en buiging het moment te verhogen is met formule 
10.3 : 

= Md + 0,05 ' h " N~ <l 0,1 " h '" N~ (10.3) 

M'd verhoogde waarde van het moment, in kNm 

Md rekenwaarde van het optredende moment, in kNm 

h hoogte van de doorsnede van de helling baan, in m 

N~ rekenwaarde van de verticale belasting 

De verhoging van de rekenwaarde van het moment Md is bedoeld om onvolkomenheden van 
het materiaal gewapend beton te verdisconteren. Daarmee is ondervangen dat een 
normaalkracht zuiver centrisch aangrijpt op een doorsnede. Voor de hellingbaan geldt dat de 
invloed van het verhoogde moment verwaarloosbaar is door de grote hoogte van de 
doorsnede; bij kleine doorsneden (een kolom) is de invloed van het verhoogde moment juist 
erg groot. 
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is ontworpen voor zes verdiepingen. In de kan het voorkomen 
een hogere parkeergarage wil ontwikkelen, en er dus een 

moet worden. 
een van de helling baan zijn trekspanningen ter van de 

te verwachten. Dit is af te leiden uit de resultaten van tabel omdat de waarden van de 
al dicht bij 0 N I liggen. In bijlage 0 is het aantal van 

berekend waarbij trekspanningen te verwachten 
Het omslagpunt van druk naar trekspanningen vindt plaats als de normaal
aan elkaar gelijk De formule 1004 is gebruikt voor de van het 

o 
van de 

dat er vanaf negen 
In de ontwerpfase 
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10.2.5 HET TWEEDE ORDE-EFFECT 

De hellingbaan is beschouwd als een schorende constructie. Het kenmerk van een schorende 
constructie is dat de constructie zelf alle erop aangrijpende belastingen, horizontaal en 
verticaal, opneemt. De hellingbaan verzorgt daarmee haar eigen stabiliteit, en ontleent haar 
stabiliteit niet aan de parkeergarage. Voorbeelden van schorende constructies zijn kernen en 
schijven in een gebouw; de holle uitkragende buis is vergelijkbaar met de kern in een gebouw. 

Een constructie gaat onder een horizontale belasting horizontaal uitbuigen. Daardoor 
verplaatst het zwaartepunt van de verticale belasting ook horizontaal, waardoor deze verticale 
belasting een excentriciteit krijgt ten opzichte van de onvervormde toestand. Door de 
excentriciteit treedt een extra moment in de constructie op, met als gevolg dat er een toeslag 
is op de horizontale uitbuiging. Dit systeem wordt het tweede orde-effect van een constructie 
genoemd (figuur 10.16) . 

G 

Figuur 10.16. Het 2< orde-effect 

/ 

M = 
G*e + 

Be EI"" 

Figuur 10.17. Verend ingeklemde constructie 

In de Nederlandse norm NEN 6720 - art. 7 .8 is opgenomen dat het tweede orde-effect bij een 
schorende constructie mag worden verwaarloosd, indien de constructie voldoet aan de 
volgende voorwaarde: 

(10 .5) 

Ic kniklengte, in m 

(EI)d rekenwaarde van de buigstijfheid, in Nmm2 

N' vd rekenwaarde van de totale verticale belasting, in kN 

Uit formule 10.5 is af te leiden dat indien de buigstijfheid van de constructie voldoende groot is 
ten opzichte van de verticale belasting is het optreden van een tweede orde-effect uit te 
sluiten. 

Voor de 'theoretische' kniklengte van een schorende constructie is in NEN 6720 - art. 7.8. een 
formule opgenomen: 

1,12 2 

~ 
component 1 

+ 2 ., p 
'---y---' 

component 2 

met p = 
Cfundering >.: hbuiS 

(EI)d 

component 1 : invloed van de volledig ingeklemde constructie met eindig stijfheid 

component 2 : invloed van de verende ingeklemde constructie met oneindige stijfheid 

(10 .6) 

De formule 10.6 is opgebouwd uit twee componenten, omdat een schorende constructie 
namelijk ook te beschouwen is als opgebouwd uit een volledig ingeklemde constructie met 
eindige stijfheid én uit een verend ingeklemde constructie met oneindige stijfheid (figuur 
10.17). 
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Voor de berekening van de kniklengte zijn er twee onbekende variabelen, de veerconstante 
van de fundering en het traagheidsmoment van de ronde hellingbaan. Deze variabelen zijn 
hieronder eerst berekend . 

Traagheidsmoment 
Het traagheidsmoment van een ronde holle doorsnede is te berekenen met formule 10.8. Deze 
formule is een afgeleide van de formule 10.7 voor een massieve ronde doorsnede. In figuur 
10.18 is de doorsnede van de ronde hellingbaan met de variabelen van formule 10.8 getekend . 

I buiS , maS5!ef = ..!.*1t*R4 
4 

~UiS, hol 

R = 4.500 mm = 4,50 m 

= 4,50 - 0,300 = 4,20 m 

T = ~ * 1t * (4 50 4 
- 4 20 4

) = 77 7 m 4 
"'buIS. hol 4 I I , 

Veereonstante van de fundering 

(10.7) 

(10.8) 

= 300 mm = 0,300 m 

De hellingbaan is gefundeerd op palen zoals in paragraaf 10.1.8 is toegelicht. Een 
funderingspaal heeft een doorsnede van vierkant 320 x 320 mm 2 en een lengte van tien 
meter; de afmetingen van de funderingspalen zijn in paragraaf 10.2.7 getoetst op hun 
draagkracht. In figuur 10.19 is een schets gegeven van de palen onder de twintig segmenten 
van de hellingbaan. 

-:-r 
I 

Figuur 10.18. Doorsnede van de hellingbaan Figuur JO.19. Segmenten van de hellingbaan 

De veerconstante van de fundering is te berekenen met formule 10.9; voor de afleiding van 
deze formule wordt verwezen naar bijlage P. De factor twee in onderstaande formule 10.9 
heeft tot doel om de invloed van de zetting van de paalkop in de bodem te verdisconteren. 

Cfu nderin9 = 
Ep"al ,. ID.I~tl 

2 " IPo)"1 
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Met het invullen van de waarden van de het traagheidsmoment en de 
lengte van de funderingspalen de veerconstante van de 

2 
kNm I rad 

17.000 

Eoaal = 17.000 103 kN I m2 

lpalen = 20,74 m4 

Ipaal = 10 m 

Controle tweede orde-effect 
De uitkragende buis is op het 
formules 10.5 en 10.6 toe te passen. De controle is voor 4a, 
eigen gewicht en omdat de rekenwaarde van de normaalkracht voor het 
tweede orde-effect 

met p = 

= 17,63 kNm I rad = Nmm I rad 

hbu>s 17.600 mm 

E = 17.000 NI mm2 10.1 

= 77,7 m4 7,77 1013 mm 4 

p 0,235 

2 P 
+ m == h!)UiS * + 

Controle tweede orde-effect 

= 10.126 kN (paragraaf 10.2 

--'------". = 361 m 

Een tweede orde berekening kan ::Orl,t~·nA./Pfl 
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10.2.6 HORIZONTALE UITBUIGING 

De horizontale uitbuiging van de ronde helling baan is berekend met formule 10.10; de formule 
is geldig voor belastingcombinatie 1. De opbouw van de formule komt overeen met formule 
10.6 voor de 'theoretische' kniklengte van een schorende constructie (paragraaf 10.2.5) . 
Daarmee is de ronde hellingbaan ook voor de horizontale uitbuiging beschouwd als opgebouwd 
uit een volledig ingeklemde constructie met eindige stijfheid én als een verend ingeklemde 
constructie met oneindige stijfheid (figuur 10 .20). 

= + 
Ele Eloo 

Component 1 

\ , ~\ I 
component~ 

Figuur 10.20. Verende ingeklemde constructie 

Uit formule 10.10 is af te leiden dat het moment uit de voertuigbelasting afhankelijk gesteld is 
van de hoogte van de ronde hellingbaan. In bijlage M is deze lineaire functie voor dit moment 
afgeleid . 

Ijl * MvoertUlg (hbu" ) '" hbU/> 
2 

+ 
(El)d 

+ 
2 * 

component l 

Ijl * Mvoertuig (hl! ,J * hbu~ 1 + * hbu lS 
Crundering [

L 
/ 2 

Cfundering 

cornl1on ent 2 

component 1 : invloed van de volledig ingeklemde constructie met eindig stijfheid 

component 2: invloed van de verende ingeklemde constructie met oneindige stijfheid 
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Horizontale uitbuiging 
De horizontale 
qwind Îs berekend 
toegelicht in de 

m 

1 

8 

M. 

kNm2 

berekend met formule 10.10. De waarde van 
L en de functie van het moment uit de 

qwind == 1 kN Im 

MYOertuig (hbu:S ) 282,3 

kNm I rad 

+ 

( 

* 

0bUiS :::: (0,11 + 0,41 + 1 + 3,47) 

Uit bovenstaande is af te leiden dat de stijfheid van de 
inklemming). De bijdrage 

zoals uit onderstaande berekening blijkt. 

100% 

mm 

mm 
mm 

100% % 

constructie: 

2008 

De rotatie van de onder de optredende belastingen heeft een grote invloed op de 
uiteindelijke uitbuiging. Dat betekent dat bij het ontwerp van de fundering extra aandacht uit 
moet gaan naar de invloed van de fundering op de horizontale uitbuiging. De veerconstante 
van de fundering moet voldoende groot zijn om de horizontale uitbuiging te ha,nQlrVC"., 

De horizontale uitbuiging is getoetst op de gestelde norm uit NEN 6702 - art. 10.3. de 
formule 10.11 uit dit artikel mag een constructie horizontaal niet meer 
vijfhonderdste van de 

500 

17.600 
5,81 mm ~ 

500 
mm 

(10.11) 

-; voldoet 

is geen met de 
zal de horizontale 

met een elasticiteitsmodulus inclusief kruipfactor. Voor een kortdurende wind-
hoeft niet met deze lagere elasticiteitsmodulus te worden. Op 

de invloed van de vervorming van de verbinding indirect meegenomen 
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10.2. 7 MAXIMALE PAALBELASTING 

De belastingen op de hellingbaan zijn door de fundering op te nemen en af te dragen aan de 
bodem. De draagkracht van een funderingspaal moet dus voldoende capaciteit hebben om de 
maximale paalbelasting op te kunnen nemen . De paalbelasting is berekend in de uiterste 
grenstoestand voor alle belastingcombinaties . 
Bij de berekening van de veerconstante van de fundering is de paalbelasting uit windbelasting 
berekend voor de bruikbaarheidsgrenstoestand met belastingfactor Yf;q = 1,0 (bijlage P). Dat 
houdt in dat deze paalbelasting te vermenigvuldigen is met een belastingfactor Yf;g = l,S, voor 
een maximale paalbelasting in de uiterste grenstoestand . 
Voor het moment uit de voertuigbelasting geldt hetzelfde; de lineaire functie van het moment 
is bepaald voor de representatieve waarde van het moment in bijlage M. Naast de 
belastingfactor Yf;g = l,S is ook een momentaanfactor Ijl = 0,4 in rekening te brengen bij de 
belastingcombinaties 3a en 3b. 
In bijlage Q zijn de maximale paalbelastingen voor de belastingcombinaties berekend; de 
waarden zijn in tabel 10-6 weergegeven . De maximale paalbelasting treedt op bij 
belastingcombinatie 4a, eigen gewicht (Yf;q = 1,2) en voertuigbelasting (Yf ;9 = l,S) . 

Tabel 10-6. Maximale paalbelasting per belastingcombinatie 

Paalbelasting in kN 

Belastingcombinatie 1 475 

Belastingcombinatie 2a 482 

Belastingcombinatie 3a 581 

Belastingcombinatie 4a 670 

GROND 
Belastingcombinatie 2b 377 

Belastingcombinatie 3b 476 

Belastingcombinatie 4b 565 

Figuur 10.21. Links : positieve kleef 

Rechts : negatieve kleef 

Het draagvermogen van een funderingspaal is afhankelijk van de grondeigenschappen; elk 
grondtype heeft een karakteristieke conusweerstand en een weerstand uit wrijving. De 
conusweerstand van een funderingspaal is de weerstand van de grond tegen de paalpunt. 
Als een funderingspaal in de grond geheid wordt zal er tussen de funderingspaal en de grond 
wrijving ontstaan; deze wrijving tussen funderingspaal en grond is de kleef. Als een 
funderingspaal sneller zakt dan de grond eromheen houdt de grond, door wrijving, de 
funderingspaal tegen. In dit geval levert de grond een positieve bijdrage aan het 
draagvermogen; dit is positieve kleef, getekend in figuur 10.21. 
Het kan ook zijn dat de grond aan de funderingspaal gaat hangen, omdat de grond sneller zakt 
dan de funderingspaal. De wrijving levert dan geen bijdrage aan het draagvermogen, maar 
moet bij de rekenwaarde van de paalbelasting opgeteld worden. Deze negatieve invloed van 
de wrijving wordt de negatieve kleef genoemd (figuur 10.21) . 
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Een palenfundering ontleent in het 
van de en niet door de 

Voor de funderingspalen van de hellingbaan is aangenomen 

Voor de puntweerstand van de grond is een waarde aangenomen van N / 
; de paalvoet van de funderingspaal staat daarmee in een goede Met deze 

waarde is de paalafmeting te berekenen met formule 10.12: 

maximale uit 

doorsnede van de funderingspaal 

= 7,0 N / mmL 

'" 670 kN 

670 103 

'" 95.714 mm2 

een 
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10.3 MONOLIET - RAAMWERKMODEL 
Het raamwerkmodel kan een ontwerphulpmiddel bij het ontwerp van een ronde hellingbaan 
zijn. Het model geeft inzicht in de lokale krachtwerking in de wand van de buis. Daarnaast 
biedt het model de mogelijkheid om de hellingbaanplaten (alleen losgekoppeld) te berekenen. 
Met het model is echter geen inzicht te krijgen in de globale krachtswerking van de volledige 
hellingbaan, omdat een koppeling van de hellingbaanplaten niet als randvoorwaarde in het 
model is in te voeren. Een koppeling heeft invloed op de globale krachtswerking van de 
hellingbaan; in paragraaf 10.6 is deze invloed kwalitatief beschreven. 

10.3.1 SCHEMATISERING 

De ronde hellingbaan is geschematiseerd tot een raamwerkmodel van zes verdiepingen. Door 
het spiraalvormige verloop van de hellingbaanplaten, de wokkelvorm, is het raamwerkmodel 
voor elk segment verschillend. In figuur 10.22 is het raamwerkmodel getekend, waarin af te 
lezen is dat er twee elementen een hoogte hebben die variabel is. De variabele hoogten van 
deze elementen zijn afhankelijk van elkaar, en hebben bij elkaar opgeteld altijd een hoogte 
van 2.800 mm, de verdiepingshoogte van de hellingbaan. De variabele hoogte is afhankelijk 
van het beschouwde segment van de hellingbaan . 

Figuur 10.22. Raamwerkmodel Figuur 10.23. Wandelementen: links 2.800 mm, rechts 800 mm hoog 

Wanden 
De wanden van de elementen zijn gemodelleerd als verdiepingshoge wanden van 2.800 mm 
met een doorsnede van 300 x 1414 mm 2 ( figuur 10.23). De doorsnede van de wanden is 
gekromd wat voortkomt uit de ronde vorm van de hellingbaan. Er zijn elementen met 
vairabele hoogte aan de onder- en bovenzijde van de hellingbaan; de hoogte van deze 
elementen is aangepast aan het beschouwde segment. Aan de top van de hellingbaan is de 
wand geschematiseerd als een 800 mm hoog element (figuur 10.23). 
De verbinding en tussen de wanden is momentvast; dit is in overeenstemming met het 
uitgangspunt van een monoliete buis. 
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Hellingbaanplaten 
De hellingbaanplaten zijn geschematiseerd als uitkragende liggers, momentvast verbonden 
aan de wanden. Elke ligger is 4.650 mm lang, de systeemlengte van de hellingbaanplaten. 
De liggers zijn opgedeeld in vijf kleine liggers met een lengte van 930 mm (figuur 10.24); deze 
opdeling is dezelfde als toegepast bij de globale dimensionering van variant 1 in hoofdstuk 9. 

AB BC CD DE EF 
IA IB IC ID IE IF 
~ 

,/ 
930 ~ 

7 
930 ~ r 930 ~ r 930 ~ r 93Q ~ 

7' 

Figuur 10 .24. Opdeling van de ligger in vijf delen van 930 mm 

Cl') / bflens variabel / c:: / 7 IV 
ti: .c 

I J 

brib / / - ........ '-7-.F---7~ J 
Figuur 10.25. Doorsnede van de hellingbaanplaat, met vaste en variabele afmetingen 

De doorsnede van elk liggerdeel is getekend in figuur 10.25, met daarin aangegeven de 
variabele breedte van de hellingbaanplaat én de variabele hoogte van de ribben. Voor elk 
liggerdeel is de doorsnede in het midden als maatgevende aangehouden, omdat deze 
doorsnede het gemiddelde is van het beschouwde liggerdeel. In tabel 10-7 zijn de 
karakteristieke eigenschappen van elk liggerdeel gegeven inclusief het traagheidsmoment. 

Tabel 10-7. Doorsnedeneigenschappen van elke liggerdeel 

AB BC CD DE EF 

htotaal (in mm) 380 340 300 260 220 

hnens (in mm) 80 80 80 80 80 

hrib (in mm) 300 260 220 180 140 

brib (in mm) 200 200 200 200 200 

bnens (in mm) 1.555 1.838 2.121 2.404 2.687 

Iy (in mm4
) 3,17'109 2,42 . 109 1,75 . 109 1,18 . 109 7,44 . 108 
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10.3.2 STEUNPUNTEN 

De steunpunten in het raamwerkmodel zijn allemaal verend. De funderingspaal onder een 
segment van de hellingbaan is geschematiseerd als een veer in verticale richting. De stijfheid 
van deze veer is de veerstijfheid van een funderingspaal; in de handberekening is de 
veerconstante van de paalfundering als geheel berekend. De veerstijfheid van een enkele 
funderingspaal is afhankelijk van de optredende belasting en de indrukking van de paal onder 
deze belasting. 
Door het samenvoegen van formules 10.13 en 10.14 ontstaat formule 10.15, waarmee de 
veerstijfheid van de funderingspaal te berekenen is. 

Fpaal 

L'llpaal 

Fpaal '" 2 * Ipaal 

Epa ' l * Apa' l 

Fp,al 

Epaal 17.000 N / mm2 

Apaal = 320 2 mm2 

Ipaal 10.000 mm 

Ep• al " Apaal 

2 * Ipaal 

17.000 * 320
2 

= 87 04 103 kN / m 
2 * 10.000 ' 

(10.13) 

(10.14) 

(10.15) 

De wanden van de hellingbaan zijn over de hoogte horizontaal verend ondersteund. Deze 
ondersteuning komt voort uit de aansluitende wandelementen. In figuur 10.26 is een schets 
gemaakt van drie wanden van de hellingbaan; de wand B is de beschouwde wand uit het 
raamwerkmodel. De hellingbaan is als een monoliete constructie beschouwd, waardoor de 
wanden over de hele hoogte met elkaar verbonden zijn. De wand B is daarmee verend 
ondersteund over de hoogte. 

A 

Figuur 10.26. Drie wanden uit de hellingbaan; wand B wordt horizontaal 
gesteund door wand A en wand C 

Ontwerp van een externe ronde hellingbaan 127 



Michael Fütterer 2008 

Het raamwerkmodel met de horizontaal verende is 
is berekend met behulp van van 

belast door een axiaal symmetrische 
Een beddingconstante is een maat voor de van een constructie ten gevolge van een 
kracht op diezelfde constructie. Een halfoneindig lange ligger is een die over 

afstand x verend ondersteund is. Als slechts een deel daarvan beschouwd is voor de 
dan is het aannemelijk dat de beddingconstante voor deze eindig lange 

die van de lange De voor de elastische 
is berekend met formule 10.16: 

k = E in kN I m3 

hw wanddikte van de hellingbaan, in m 

E elasticiteitsmodulus van beton, in kN I m2 

R straal van de in m 

Deze formule voor de is echter formeel alleen voor een constructie 
belast met een axiaal symmetrische belasting; een tank gevuld met een vloeistof een 
axiaal symmetrische op de wand De hellingbaan voldoet niet aan de randvoorwaarde 
van een axiaal symmetrische belasting; de verloopt over de hoogte van de wanden 
door de wokkelvorm van de hellingbaan. Desondanks is toch als eerste benadering deze 

als gekozen. 
De formule 10.15 voor de halfoneindig is gegeven in kN I m 3

; dit is een 
per strekkende meter wand. is vermenigvuldigd met de 

breedte van een zodat berekend 
wordt; het resultaat is formule 10.17: 

k in kN I m2 (10.17) 

wanddikte van de in m 

E elasticiteitsmodulus van beton, in kN I 
R straal van de hellingbaan, in m 

breedte van de wand van een in m 

E 17.000 103 kN I m2 

:::: 0,300 m 

R 

k :::: _E_-"co----"'- 17.000 
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10.3 .3 GLOBALE KRACHTSWERKING 

Deze paragraaf behandelt de globale krachtswerking van de hellingbaan . Hiervoor is het 
horizontaal verend ondersteunde raamwerkmodel gebruikt; de hellingbaanplaten zijn niet aan 
elkaar gekoppeld. Elke hellingbaanplaat uit het beschouwde raamwerkmodel is belast door het 
eigen gewicht en de voertuigbelasting; elke verdieping is gelijk belast. 

Vervorming 
De hellingbaan zal door de optredende belastingen gaan vervormen. De belastingen op een 
hellingbaanplaat zorgen ervoor dat een hellingbaanplaat verticaal gaat doorbuigen, én een 
hoekverdraaiing ondergaat. In figuur 10.27, plaatje 1, is ingezoomd op twee elementen uit het 
raamwerkmodel. 
De hoekverdraaiing van de hellingbaanplaat treedt ook op in de wanden van de hellingbaan, 
omdat de elementen momentvast met elkaar verbonden zijn. Dit is getekend in plaatje 2 van 
figuur 10.27. Uit dit plaatje is op te maken dat de boven- en onderzijde van een wand een 
tegengestelde hoekverdraaiing ondergaan; de vervorming, boven en onder in de wand, is dan 
ook tegengesteld. 
Dit houdt in dat er voor de vervorming en de hoekverdraaiing een nulpunt aanwezig moet zijn. 
In plaatje 3 uit figuur 10.27 is de vervorming in de wand getekend met het nulpunt. 

'I'~ 

i/\l"';~~~--"---A..! 
~ . 

j 
'

'""" 
3 

Figuur 10 .27. Vervorming van de hel/ingbaanplaat en de wand van de hel/ingbaan 

Als de belastingen op elke verdieping van de hellingbaan gelijk zijn, heeft de vervorminglijn 
van de wand een sinusachtig verloop; het nulpunt lig dan exact in het midden van de wand. 
Als er geen gelijke belasting is op elke hellingbaanplaat verplaatst het nulpunt zich naar boven 
of beneden, afhankelijk van de belasting . 
In figuur 10.28 zijn twee elementen getekend van het raamwerkmodel, waarin de belasting op 
de hellingbaanplaten niet gelijk is aan elkaar. De belasting op de onderste hellingbaanplaat is 
kleiner dan op de bovenste hellingbaanplaat. Daardoor zal de hoekverdraaiing aan de 
onderzijde van de wand groter zijn dan aan de bovenzijde van de wand. Het nulpunt van de 
vervorming verplaatst zich onder deze omstandigheden naar beneden. 

I 
··ti l .l 
-~ <1'" -
Wand B 

Wand A 

Figuur 10.28. Hel/ingbaanplaten 

ongelijk belast 
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Momenten en membraankrachten 
De hellingbaanplaat geeft de belastingen door aan de wand via een bUigend moment en een 
dwarskracht. De dwarskracht vertaalt zich als een normaalkracht in de wand; het moment 
verdeelt zich over de onder- en bovenzijde van de wand. 
In figuur 10.29 zijn twee elementen uit het raamwerkmodel getekend. De elementen zijn 
horizontaal verend ondersteund over de hoogte; dit komt door de aansluitende elementen 
(paragraaf 10.3.2). De constructie is verticaal ondersteund met een veer; de veer is aanwezig 
uit de onderliggende constructie. Op het bovenste element grijpt een normaalkracht aan uit de 
bovenliggende constructie. 

Figuur 10.29. Momentenlijn van de he//ingbaan 

De hellingbaanplaat is belast met het eigen gewicht en een voertuigbelasting; deze belasting is 
hier vereenvoudigd tot een uniforme lijnlast in figuur 10.29. Het moment in de 
hellingbaanplaat volgt de richting van de vervorming. Het moment in de hellingbaanplaat 
wordt verdeeld over de twee elementen door de momentvaste verbinding van de elementen 
(figuur 10.29). 
Voor de wand van de hellingbaan geldt dat het momentenverloop de kromming volgt. De 
momentenlijn heeft daardoor in elk element een nulpunt evenals bij de kromming van een 
element. Daarnaast geldt ook voor de momenten dat de plaats van het nulpunt in de wand 
afhankelijk is van de belastingen op de verschillende verdiepingen van de hellingbaan. 

Naast het buigende moment in de wand treedt ook een membraan kracht op in de wand; ook 
de membraankrachten volgen de uitbuiginglijn van de hellingbaan. In figuur 10.30 zijn twee 
elementen van de hellingbaan getekend. Naast de steunpunten en de optredende belastingen 
zijn ook de reactiekrachten in de wand getekend; er is horizontaal en verticaal evenwicht. Met 
rood zijn de membraantrekkrachten weergegeven, en met blauw de membraandrukkrachten. 
Door de vervorming van de hellingbaanplaat wordt de bovenzijde van wand A ingedrukt en aan 
de onderzijde van wand B wordt getrokken. De reactiekrachten in de wand zijn tegengesteld 
aan de actiekrachten op de wand. In de wand A treedt aan de bovenzijde een 
membraandrukracht op als reactiekracht, en in wand B aan de onderzijde een 
membraantrekkracht op als reactiekracht. In figuur 10.31 is de relatie tussen de 
reactiekrachten en de membraankrachten getekend en is de bijbehorende formule gegeven. 

Fmembraan 

Fmembraan 

Freactie 

Fmembraan 

Fmembraan 

Frellctle 

F membraan =. 
o,s • F,eaktie 

sin a 
met a = go 

Figuur 10.30. Membraankrachten Figuur 10.31. Relatie reactiekracht en membraankracht 
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10.4 MONOLIET - 3D-SCHAALMODEL 
Er is een 3D-model van de ronde hellingbaan in het programma ESA Prima Win gemodelleerd. 
Deze paragraaf bespreekt de belangrijkste invoergegevens van het model. Verder is het 3D
model als een basismodel gemodelleerd, zodat het als een onderlegger te gebruiken is zowel 
voor de hellingbaan als monoliete constructie beschouwd als ook voor de hellingbaan als 
prefab constructie. 

10.4.1 GEKROMDE SCHAALELEMENTEN 

Bij de opbouw van het basismodel is een keuze gemaakt met welk type elementen 
gemodelleerd wordt. Deze keuze is erg belangrijk, omdat elk type element haar eigen 
specifieke kenmerken heeft. De helling baan is gemodelleerd met gekromde schaalelementen, 
omdat dit type elementen de buigende momenten en de membraan krachten in de hellingbaan 
kunnen representeren. 
In paragraaf 10.3.3 is de globale krachtswerking van de hellingbaan kwalitatief besproken. De 
hellingbaan gaat vervormen onder de optredende belastingen op de hellingbaanplaten. In de 
wanden en de hellingbaanplaten treden daardoor buigende momenten op. Daarnaast ontstaan 
er in de wanden horizontale membraankrachten; in de hellingbaanplaten treden deze 
horizontale membraankrachten niet op/ omdat de hellingbaanplaten niet aan elkaar gekoppeld 
zijn. Verticale membraankrachten treden ook uitsluitend op in de wanden. 

10.4.2 GEMODELLEERDE ELEMENTEN 

De hellingbaan is opgebouwd uit een repetitie van het r-vormige (lees: gammavormige) 
element; in figuur 10.32 is dit element getekend. In het basismodel is het r-element in twee 
delen geknipt, een wandelement en een hellingbaanplaatelement. De verbinding tussen deze 
twee elementen is momentvast. 
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Figuur 10.32. r-element Figuur 10.33. Gemodelleerde wandelementen 

Wandelement 
Het wandelement is zo gemodelleerd dat de 'horizontale' voeg tussen de elementen de 
spiraalvorm van de hellingbaan volgt; de voeg loopt in een vloeiende beweging door van 
beneden naar boven. Figuur 10.33 is de hellingbaan met de gemodelleerde wandelementen. 
Een wandelement heeft de afmetingen zoals aangegeven in tabel 10-8. De hoogte van 2.800 
mm komt overeen met het uitgangspunt van de verdiepingshoogte van de hellingbaan. Door 
het spiraalvormige verloop van de hellingbaanplaten, en dus de wandelementen, zijn er aan de 
onder- en bovenzijde wandelementen gemodelleerd met een variabele hoogte; deze hoogte 
varieert van 0 tot 2.800 mmo 
De wandelementen aan de top van de hellingbaan, de rand, zijn gemodelleerd met een hoogte 
van 800 mm, in overeenstemming met de uitgangspunten uit paragraaf 10.1,4. 

Tabel 10-8. Afmetingen van een wandelement 

Hoogte (in mm) Dikte (in mm) Breedte (in mm) 

Afmeting 2.800 300 1,414 
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Hellingbaanplaatelement 
Het hellingbaanplaatelement is gemodelleerd als de ribbenplaat van het r-element. De flens 
van de ribbenplaat is 80 mm dik. De ribben hebben een verlopende hoogte, van 200 mm bij de 
maximale uitkraging tot 400 mm bij de aansluiting met het wandelement . 

Figuur 10.34. Knoop verplaatsing uit hellingpercentage en verkanting 

De flens van de hellingbaanplaatelementen heeft een breedte die kleiner gemodelleerd is dan 
de werkelijke breedte . De reden hiervoor is dat het programma de hellingbaanplaatelementen 
automatisch momentvast met elkaar verbindt als de elementen met de werkelijke breedte 
gemodelleerd worden. Op deze manier is tegemoet gekomen aan de uitgangspunten van de 
ontkoppeling van de hellingbaanplaten. 
In paragraaf 10.5 is een kwalitatieve vergelijking gemaakt tussen een 3D-model met 
gekoppelde hellingbaanplaten en een 3D-model zonder de koppeling . De flens in het model 
met de koppeling is gemodelleerd met de werkelijke breedte van een hellingbaanplaat, 
waardoor er een momentvaste koppeling tussen de hellingbaanplaten is. 
In tabel 10-9 zijn de afmetingen van de kleinere en de werkelijke hellingbaanplaat gegeven . 
Voor de kleinere hellingbaanplaat is de omtrek van de hellingbaan gedeeld door 21; bij de 
werkelijke hellingbaanplaat is gedeeld door de 20 segmenten. De afwijking van de kleinere 
hellingbaanplaat bedraagt 4,8 %. 

Tabel 10-9. Afmetingen van de hellingbaanplaten 

Hellingbaanplaat R = 4.500 mm R = 9.000 mm Afwijking 

Kleinere 2 * Je * R 2 :.:: Je >.: R = 1.346 mm = 2.693 mm 
hellingbaanplaat 21 21 

4,8 % 
Werkelijke 2 '" Je ~, R 2 * Je " R = 1.414 mm = 2.828 mm 
hellingbaanplaat 20 20 I 

In het gekromde schaalelement van de flens zijn twee interne lijnen gemodelleerd. Aan deze 
interne lijnen is de eigenschap rib toegekend. De ribdoorsnede is rechthoekig 200 x 400 mm 2

; 

de verlopende hoogte van de rib over de lengte van de uitkraging is eveneens gemodelleerd. 
De ribben zijn geroteerd, waardoor het bovenvlak van de ribben in hetzelfde vlak liggen als de 
flens. 
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Steunpunten 
De ronde hellingbaan is gefundeerd op twintig palen vierkant 320 x 320 mm 2

• De afmeting van 
de funderingspalen zijn gecontroleerd in de handberekening in paragraaf 10.2.7. Daarnaast is 
in de paragraaf 10.3.1 over raamwerkmodel de veerstijfheid van de funderingspaal berekend. 
Voor het 3D-model is gebruik gemaakt van deze resultaten. 

Elk steunpunt is gemodelleerd midden onder het segment van de hellingbaan, en heeft een 
verticale veerstijfheid van 87,04 MN / m 2 (paragraaf 10.3.2). Naast deze veerstijfheid zijn in 
vier steunpunten ook horizontale steunen in twee richtingen, x en y, gemodelleerd, zodat de 
fundering van de hellingbaan een reactiekracht kan leveren aan de optredende belastingen. 
Figuur 10.35 toont de gemodelleerde steunpunten in het 3D-model. 

Figuur 10.35. Steunpunten in het 30-computermodel 

Belastingen 
De belastingen op de helling baan zijn ingevoerd met de waarden zoals besproken in paragraaf 
10.1.6. Voor de invoer van de belastingen in het 3D-model zijn de belastingen opgedeeld in 
drie groepen: 
- permanente belasting; 
- voertuigbelasting; 
- en windbelasting. 

De permanente belasting, uit het eigen gewicht van de elementen, wordt door het programma 
EPW automatisch gegenereerd. De voertuigbelasting is op een helft van de hellingbaan op alle 
zes verdiepingen gemodelleerd op de hellingbaanplaten. 
Ten behoeve van een transparante berekening is gekozen de windbelasting handmatig in te 
voeren, en niet automatisch te laten bepalen door het programma. 
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10.5 VERGELIJKING GEKOPPELD - NIET GEKOPPELD 
In deze paragraaf is een kwalitatieve vergelijking gemaakt tussen een 3D-model met onderling 
niet gekoppelde hellingbaanplaten en een 3D-model waarbij de hellingbaanplaten wel 
gekoppeld zijn aan elkaar. De verbinding van de hellingbaanplaten is een constructieve 
koppeling; er vindt krachtsoverdracht plaats. De koppeling van de hellingbaanplaten heeft dus 
invloed op de globale krachtswerking van de hellingbaan. Uit deze analyse is een uitspraak te 
doen in hoeverre de hellingbaanplaten een bijdrage leveren aan de stijfheid van de constructie 
als geheel. 

10.5.1 DOORBUIGING 

Het wel of niet koppelen van de hellingbaanplaten heeft invloed op de doorbuiging ervan . In 
figuren 10.36 en 10.37 zijn de doorbuigingen getekend voor een hellingbaan zonder koppeling 
van de hellingbaanplaten en voor een hellingbaan met deze koppeling, respectievelijk model 1 
en model 2. De getallen in de figuren geven het aantal millimeters doorbuiging weer. 
Uit de figuren is af te leiden dat bij de koppeling van de hellingbaanplaten (model 2) de 
doorbuiging van een hellingbaanplaat afhankelijk is van zijn omgeving. De doorbuiging in de 
verbinding tussen de hellingbaanplaten is gelijk, waardoor er dus krachtsoverdracht 
plaatsvindt. Bij model 1 zijn de doorbuigingen links en rechts van de voeg tussen de 
hellingbaanplaten niet gelijk aan elkaar. Dat is te verklaren, omdat de hellingbaanplaten 
onafhankelijk van elkaar kunnen doorbuigen en niet samenwerken. 

Doorbuiging in mm 

Figuur 10.36. Doorbuiging bij niet gekoppelde hellingbaanplaten (model 1) 

Doorbuiging in mm 

Figuur 10.37. Doorbuiging gekoppelde hellingbaanplaten (model 2) 
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10.5.2 MEMBRAANKRACHTEN 

De hellingbaanplaten zijn in het 3D-model van de ronde als monoliete constructie 
beschouwd niet aan elkaar gekoppeld, er vindt geen krachtsoverdracht Uit de analyse 
van de globale krachtswerking in 10.3.3 is dat hierdoor alleen in de 
wanden van de hellingbaan horizontale membraankrachten de hellingbaanplaten 
vormen samen geen doorgaande schijf. 
De stijfheid van de ronde hellingbaan wordt gehaald uit de wanden 
werkelijkheid bepalen de verbindingen tussen de wanden de 
paragraaf 10.1.1 is echter als genomen dat de 
stijfheid hebben als de te verbinden elementen. 

van de hellingbaan. In 
van de constructie. In 

dezelfde sterkte en 

In de praktijk zal een koppeling van de niet uit te sluiten De elementen 
zullen nooit exact hetzelfde Zijn, en de bouw zullen ertoe leiden dat de 
elementen nooit op elkaar aansluiten. Om het comfort van de te 
garanderen is een koppeling nodig tussen de platen die ervoor zorgt dat eventuele verschillen 
in hoogte te verdisconteren 
De koppeling van de hellingbaanplaten heeft als dat hier een krachtsoverdracht 
plaatsvindt. Daardoor zal de membraan kracht in de constructie zich gaan verdelen over zowel 
de wanden van de als over de flenzen van de Er is een 
concentratie van membraantrekkrachten in de de 
membraandrukkrachten concentreren zich in de wanden van de Door de koppeling 
vormen de hellingbaanplaten een soort die een levert aan de totale 
van de hellingbaan. Dit komt verder ter in hoofdstuk 13.6. 
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10.6 VERGELIJKING RESULTATEN VAN DE 3 MODELLEN 
In deze paragraaf worden een aantal vergelijkingen gemaakt tussen de resultaten van de drie 
gemaakte modellen. De resultaten uit het 3D-model worden naast de resultaten van de 
handberekening en het raamwerkmodel gelegd. Aan bod komen de krachten op de 
funderingspalen en de horizontale membraankrachten. 

10.6.1 PAALBELASTINGEN 

In tabel 10-10 zijn de paalbelastingen weergegeven uit de handberekening en het 3D-model 
van de ronde helling baan. In de resultaten zit een verschil van circa 50 kN per 
belastingcombinatie . Het verschil is te verklaren uit de volgende twee constateringen: 
1) Hoogte van de gemodelleerde rib; 

De rib in het computermodel is gemodelleerd met een hoogte van 400 mm; voor deze 
hoogte wordt ook het eigen gewicht berekend. Bij de handberekening is het eigen gewicht 
van de rib bepaald voor een hoogte van 320 mm, de hoogte van de rib minus de dikte van 
de flens. Onderstaand is de extra belasting uit het eigen gewicht van de hogere rib 
berekend; deze waarde moet bij de paalbelastingen uit de handberekening opgeteld 
worden. 

hno ... ". = 0,080 m = 0,200 m = 4,5 m = 25 kN / m3 

N.-.,.,; ... ,n.", = 21,6 kN (6 x 2 ribben) 

Nd ; '"' = 19,4 kN / 25,9 kN / 29,2 kN (belastingfactoren Yt ;q = 0,9; Y"9 = 1,2; Yr •• = 1,35) 

2) Gemodelleerde onderrand. 
In het 3D-model is naast een bovenrand ook een onderrand gemodelleerd. De bovenrand 
had naast een esthetische functie ook een constructieve functie: het verdelen van de 
piekspanningen aan de bovenzijde van de hellingbaan. Aan de onderzijde geldt uiteraard 
dezelfde situatie. Het eigen gewicht van deze onderrand is ook berekend; deze moet ook 
bij de paalbelasting uit de handberekening opgeteld worden. 

h..,...,.. = 0,500 m IWJMon\ = 1,414 m = 25 kN / m 3 

N .. ; ..... _ = 5,3 kN 

Nd:seg .... , = 4,8 kN /6,4 kN / 7,2 kN (belastingfactoren Yt ;g = 0,9; Yt; . = 1,2; Yr;o = 1,35) 

Tabel 1 0-1 O. Paalbelastingen 

Paalbelasting hand in kN Paalbelasting ESA in kN 

Belastingcombinatie 1 475 (511)a 525 

Belastingcombinatie 2a 482 (514)a 534 

Belastingcombinatie 3a 581 (613)a 639 

Belastingcombinatie 4a 670 (702)" 728 

Belastingcombinatie 2b 377 (401)a 418 
---- --

Belastingcombinatie 3b 476 - b 

Belastingcombinatie 4b 565 - b 

• tussen haakjes : paalbelastingen inclusief extra belasting uit rib en onderrand 
b belastingcombinatie niet gegenereerd voor het computermodel 
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10.6.2 HORIZONTALE MEMBRAANKRACHTEN 

In paragraaf 10.3.3 is het sinusachtige verloop van de horizontale membraan krachten over de 
hoogte besproken. In deze paragraaf wordt het verwachte verloop uit het raamwerkmodel 
vergeleken met het werkelijke verloop uit het 3D-model. 
In figuur 10.38 zijn de reactiekrachten gegeven uit het horizontaal lijnvormig ondersteunde 
raamwerkmodel. De reactiekrachten zijn omgeschreven naar membraankrachten volgens 
onderstaande formule; deze formule is toegelicht in paragraaf 10.3.3. 

0,5 * F",.ct •• met a = 90 
sin a 

100 

sa 

o 

-sa 

I 
/ 
/ -100 

/ 

Membf'aankracht n:-: In kN 

r ~6 
r\ /\ ;- ?O r\ n I \ \ 
~ v. 2. \ VlO "V 2 \ ;(311 ~-31 e 

- tllerTt:îraankrachten I 

-170 J_ I~ I~~~ 
- 150 

-200 

Figuur 10.38. Reactiekrachten 

Hoogte h n meter 

Figuur 10.39. Bo ven : membraankrachten in het raamwerkmodel 

Onder: membraankrachten in het 30-model 

De membraankrachten in het raamwerkmodel en het 3D-model zijn gegeven in 10.39 voor het 
eigen gewicht. In beide figuren is een sinusachtig verloop herkenbaar van de 
membraankrachten over de hoogte van de wanden. Daarnaast is een duidelijk verschil 
zichtbaar in de waarden van de membraankrachten; de resultaten uit het 3D-model (maximale 
waarden) zijn circa een factor drie hoger. 
Het verschil in resultaten is te verklaren doordat de berekende veerconstante van de 
lijnvormige horizontale ondersteuning feitelijk alleen geldig is voor een axiaal symmetrisch 
belast constructie. In het geval van de ronde hellingbaan is er nooit sprake van dit type 
belasting, omdat de hellingbaanplaten als een wokkei om de wanden van de hellingbaan heen 
gaan. Daardoor grijpen de belastingen verlopend over de hoogte aan; er is geen axiaal 
symmetrisch belasting. 
Toch geeft het raamwerkmodel inzicht in het verwachte verloop van de membraankrachten 
over de hoogte. Uit de vergelijking is op te maken dat met een vermenigvuldiging van een 
factor 3,5 de resultaten uit het raamwerkmodel toch bruikbaar zijn. Er dient wel voorzichtig 
met de resultaten omgegaan te worden. Een 3D-model geeft een beter en nauwkeuriger 
resultaat van de krachtswerking van de hellingbaan in de praktijk. 
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11 HELLINGBAAN - PREFAB 

De ronde hellingbaan is opgebouwd uit een van het I'-element. In hoofdstuk 11 is de 
hellingbaan beschouwd als een monoliete constructie. De sterkte en de van de 

is even groot aangenomen als de sterkte en van de elementen. In dit 
hoofdstuk wordt op de als een constructie. 

Voor de ronde constructieve varianten bedacht. De is constructief 
beschouwd voor een variant met verticale open voegen J een variant met enkel scharnierende 

de monoliete constructie en er is aandacht besteed aan het voorspannen van de 
zowel horizontaal als verticaal. Elke variant is uitvoerig . er is 

op de krachtswerkmg en de stabiliteit van de hellingbaan. 

Aan het eind van het hoofdstuk is een paragraaf bijgevoegd waarin de voor- en nadelen van de 
verschillende constructieve varianten overzichtelijk in een tabel weergegeven. Aan de 
hand van de tabel is een definitieve keuze gemaakt voor het constructieve van de 
ronde hellingbaan. Deze variant is in de hoofdstukken 12 en 13 verder 
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11.1 CONSTRUCTIEVE ONTWERPEN 

11.1.1 VERTICAAL OPEN VOEGEN 

De wanden van de elementen zijn in de horizontale voeg scharnierend met elkaar verbonden. 
De verticale voeg tussen de wanden is open; er vindt geen krachtsoverdracht plaats. De ronde 
hellingbaan is nu nog instabiel, omdat de wanden horizontaal niet gesteund zijn. In figuur 11.1 
is geschetst dat een element om zal vallen bij het ontbreken van een verbinding in de verticale 
voeg; het zwaartepunt van een element ligt immers excentrisch van de wand van het element. 
Voor de stabiliteit van de hellingbaan zijn de hellingbaanplaten gebruikt. De hellingbaanplaten 
zijn scharnierend met elkaar verbonden . Door de verbindingen als trekbandkoppeling uit te 
voeren ontstaat er een schijf om de hellingbaan. Deze schijf voorkomt dat de elementen 
omvallen en dus is de constructie nu stabiel. 

Figuur 11.1. Omvallen van het element Figuur 11.2. Schematisering Figuur 11.3. MomentenlIjn 

De constructie van deze constructieve variant is te schematiseren als getekend in figuur 11.2. 
Het steunpunt bij de fundering is uitgevoerd als een scharnier met verticaal een verende 
ondersteuning; de veerstijfheid is dezelfde veerstijfheid als besproken in paragraaf 11.3.2. 
Horizontaal zijn in de schematisering rollen als steunpunten geschematiseerd, omdat de 
elementen alleen ondersteund zijn in de horizontale voeg. De verticale voeg is open, waardoor 
er geen horizontale ondersteuning over de hoogte van de wand aanwezig is. 
De optredende, verticale belastingen op de hellingbaanplaat worden door een element zelf 
opgenomen, zodat een momentenlijn getekend kan worden als in figuur 11.3. Deze verticale 
belasting treedt op als een dwarskracht in de hellingbaanplaat en als een normaalkracht in de 
wanden. 

Bij een gelijke belasting op alle hellingbaanplaten zullen er alleen in het onderste en bovenste 
steunpunt horizontale reactiekrachten gaan optreden. Deze situatie zal zich alleen voor doen 
als de hellingbaan niet bereden wordt. Bij een ongelijke belasting zullen er in meerdere 
steunpunten horizontale reactiekrachten optreden. De horizontale voeg wordt dus belast met 
een normaalkracht, een schuifkracht loodrecht op de voeg (uit dwarskracht) en een 
schuifkracht evenwijdig aan de voeg (uit horizontale belasting); de schuifkracht evenwijdig aan 
de voeg wordt beschreven op de volgende pagina. 
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In prefabconstructies met wandelementen worden de voegen tussen de elementen doorgaans 
gebruikt voor het opnemen van de schuifkrachten. In figuur 11.4 is getekend dat horizontale 
en verticale schuifkrachten ontstaan door het optreden van een horizontale belasting. De 
ronde helling baan ondergaat een horizontale uitbuiging ten gevolgde van de windbelasting, 
waardoor er ook schuifkrachten ontstaan in de verticale voeg. Echter bij deze constructieve 
variant kunnen de schuifkrachten niet opgenomen worden in de verticale voeg, omdat de voeg 
open is. Dat betekent dat de schuifkrachten opgenomen moeten worden in de verbinding 
tussen de hellingbaanplaten. Dit is gezien de dunne flens van de hellingbaanplaten niet 
verstandig, en bovendien moeten de schuifkrachten zich door de constructie gaan verplaatsen 
om opgenomen te kunnen worden. 

., 

Figuur 11.4. Schuifkrachten in wanden 

Doordat er geen krachtsoverdracht plaatsvindt in de verticale voeg zullen er geen horizontale 
membraan krachten overgedragen worden tussen de wanden. In de verbinding tussen de 
hellingbaanplaten vindt wel krachtsoverdracht plaats. De horizontale membraan krachten in de 
schijf zijn membraantrekkrachten . Deze trekkrachten treden op, omdat de elementen de 
neiging hebben om te vallen naar buiten toe (figuur 11.1). Daardoor ontstaat er een druk naar 
buiten toe (actiekracht) die in evenwicht is met de membraantrekkrachten in de 
hellingbaanplaten (reactiekracht). 

In paragraaf 10.1.4 is toegelicht dat de hellingbaan aan de top beëindigd wordt met een 
opstaande rand van 800 mm hoog; de rand is zowel functioneel als constructief aanwezig. Als 
deze wandelementen scharnierend verbonden worden met de onderliggende r-elementen 
zullen deze onder een horizontale belasting omvallen. 
Dit probleem kan opgelost worden door deze wandelementen momentvast te verbinden met de 
r-elementen. Een andere oplossing is door een momentvaste verbinding te maken tussen deze 
elementen in de verticale voeg. Een scharnierende verbinding is niet mogelijk, omdat onder 
een horizontale belasting de wandelementen naar binnen gedrukt zullen worden wat tot 
bezwijken kan leiden; dit is in paragraaf 11.1.2 nader toegelicht. 
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11 .1.2 SCHARNIERENDE VERBINDINGEN 

Bij deze constructieve variant zijn de horizontale en de verticale voegen scharnierend 
uitgevoerd. Anders dan bij de constructieve variant met de verticaal open voegen is de 
verticale voeg wel in staat om de schuifkrachten op te nemen. 

De horizontale voeg is uit te voeren als een mortelvoegverbinding zoals deze in de praktijk 
veelvuldig toegepast wordt. Vaak worden in deze voeg ook verticale stekken toegepast voor 
het opnemen van de horizontale schuifkrachten. Een mortelvoegverbinding is dus een natte, 
continue verbinding; de verbinding met de verticale stekken is een natte, discrete verbinding. 

De verticale voeg kan uitgevoerd worden met een natte continue verbinding of met discrete 
verbindingen. De continue verbinding is vergelijkbaar met de verbinding tussen de elementen 
van de als monoliet beschouwde ronde hellingbaan in paragraaf 10.1.1; echter de sterkte en 
de stijfheid van de verbinding is niet gelijk aan de sterkte en stijfheid van de wanden van het 
element. Met discrete verbindingen in de verticale voeg zijn bedoeld verbindingen die over de 
hoogte van de wand op enkele plaatsen aanwezig is. De krachtsoverdracht kan dus enkel daar 
plaatsvinden. 

Door de verbindingen, continue of discrete, in de verticale voeg is de wand van een element 
over de hoogte horizontaal gesteund. Dat betekent dat de schematisering van de ronde 
hellingbaan als in figuur 11.5 onafhankelijk is van de uitvoering van de verticale voeg. 
De wanden zijn lijnvormig verend ondersteund, omdat de vervormingen van de naastgelegen 
elementen afhankelijk zijn van de vervorming van het beschouwde element. 

.-

Figuur 11 .5. Schematisering Figuur 11.6. Indrukking van de he/lingbaan onder horizontale belasting 

De ronde helling baan is bij de toepassing van scharnierende verbinding in zowel de horizontale 
als de verticale voegen in theorie instabiel. De hellingbaanplaten zijn ook bij deze variant 
gebruikt om de constructie stabiel te maken. In figuur 11.6 is getekend dat de constructie 
onder een horizontale belasting volledig in te drukken is; dit zal leiden tot het bezwijken van 
de constructie, ook wel doorslag genoemd. In de praktijk is niet te verwachten dat deze 
doorslag plaatsvindt, omdat enerzijds de wanden afsteunen op een vormvaste fundering en 
anderzijds omdat de hellingbaanplaten dan tegen elkaar komen en dit dus verhinderen. 

11 .1.3 MOMENTVASTE VERBINDINGEN 

Deze constructieve variant komt overeen met de beschouwde hellingbaan in hoofdstuk 10. De 
verbindingen tussen de elementen zijn overal momentvast uitgevoerd en hebben dezelfde 
sterkte en stijfheid als de elementen. Voor een beschrijving van de krachtswerking wordt 
verwezen naar paragraaf 10.3.3. 
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11.1.4 
Verticale IIOOr;!iöO,ann/irJO 

Deze constructieve variant komt overeen met de verticale open voegen. Het verschil tussen 
beide varianten zit in de verticale voorspanning van de ronde In de wanden zijn 
centrisch aangebracht, zodat na volledige montage de constructie verticaal is 
na te spannen. Het voordeel hiervan is dat de horizontale voegen nooit op trek belast 
omdat er een additionele drukkracht in de wanden is In de worden 
wanden alleen nagespannen als de horizontale uitbuiging groter wordt dan 
toegestaan; alleen bij hoge gebouwen wordt soms op het principe van 
naspannen. In 10.2.6 is de horizontale uitbuiging van de met de hand 
berekend, en deze 5,8 mmo Dit is ruimschoots binnen de norm, waardoor het 
naspannen van de wanden overbodig is, en alleen extra kosten met zich ".,",Ah,rt:>n 

De horizontale voegen over het grootste deel van de helling baan op druk zodat een 
verticale voor die voegen geen voordeel biedt. Aan de 
hellingbaan kunnen in de horizontale voegen wel trekkrachten 
te nemen door de hierop te ontwerpen, Het type verbinding 
druk belaste horizontale voegen kan ook trek opnemen door de 
Hiermee de van de verbindingen hetzelfde wat 
bouwsnelheid. Een verticale voorspanning is dan ook niet per definitie vereist, 
Voor de stabiliteit van de constructie is de schijfwerking van de niet nodig, 
mits er in de verticale voeg een verbinding gemaakt wordt tussen de elementen. Door de 
voorspanning valt niet een element om, maar een heel segment. Als wordt voor een 
open verticale voeg, dan is net als in paragraaf 11.1.1 een van de hellingbaanplaten 
vereist voor de stabiliteit. 

Horizontale voorspanning 
De techniek van het horizontaal voorspannen van ronde 

cilindrische opslagreservoirs. De unnr'.n;o, 

in een aantal fasen. In vier wandelementen van de tank 
te maken. 

Vanuit een wandelement lopen in twee richtingen voorspankabels. 
kunnen de voorspankabels op spanning 

een wig in de voorziening (in de wand) langzaam 
met te doen is de tank op voorspanning te 

in de wand (horizontaal). 

in de praktijk 

is het de vraag of horizontale voorspanning nodig is en 
toe te passen is. Uitgaande van een echte horizontale voorspanning 

zal elk element van de ronde hellingbaan anders zijn, omdat 
moeten worden op verschillende hoogten in de wand. Er is namelijk voor elke wand een unieke 

hiermee neemt het doel van prefab, de repetitie van af. 
De stabiliteit van de constructie wordt verzorgd door de horizontale 
worden de elementen tot een geheel. Eventuele 
van de is niet nodig. 
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11.2 KEUZE CONSTRUCTIEF ONTWERP 
In deze paragraaf wordt een keuze gemaakt over het definitieve constructieve ontwerp van de 
hellingbaan. In tabel 11-1 zijn de vijf besproken constructieve varianten uitgezet tegen de 
stabiliteit en de meerwaarde. Uit de tabel is op te maken dat de constructieprincipes met de 
verticaal open voeg en de scharnierende verbindingen de stabiliteit alleen verkrijgen uit een 
koppeling van de hellingbaanplaten. De overige drie constructies kunnen ook zelf hun 
stabiliteit verzorgen. 
In hoofdstuk 10 is aangetoond dat de hellingbaan als monoliete constructie een erg stijve en 
stabiele constructie is. De horizontale uitbuiging is berekend met een gereduceerde 
elasticiteitsmodulus om de gevolgen van langdurende belastingen (krimp en kruip) in rekening 
te brengen. Desondanks blijft de horizontale uitbuiging van 5,8 mm ruimschoots binnen de 
voorschriften. Een verdere reductie van de elasticiteitsmodulus maakt het mogelijk om de 
invloed van de verbindingen in de constructie op de horizontale uitbuiging in te schatten. Bij 
een halvering van de gereduceerde elasticiteitsmodulus verdubbelt de horizontale uitbuiging 
tot 11,6 mm; ook dit blijft binnen de norm. Hieruit is op te maken dat een constructie met 
momentvaste verbindingen een stijve en stabiele constructie is. 
Bij de variant met de verticaal open voegen is geconcludeerd dat de schuifkrachten (uit de 
windbelasting) in de flens van de hellingbaanplaten opgenomen moet worden. Dit kan gezien 
de geringe doorsnede problemen geven voor de constructieve detaillering; dit is niet wenselijk. 
De toepassing van voorspanning in de constructie loont niet; de kosten zijn hoger dan wat er 
daadwerkelijk aan voordeel uitkomt. Bij verticale voorspanning is het voordeel dat er geen trek 
in de horizontale voeg optreedt; dit is echter met voldoende stekken lokaal op te lossen. 
Horizontale voorspanning is lastig in de uitvoering door de verlopende hellingbaan. Daarbij 
loont deze manier van voorspannen zich pas echt bij grote diameters (tanks). Een ander 
nadeel van de horizontale voorspanning is dat er een aantal elementen afwijken voor de 
verankering van de voorspankabels. Dit is esthetisch niet te verantwoorden. 

Uit het bovenstaande komt voort dat de keuze voor een constructief ontwerp van de 
hellingbaan met momentvaste verbindingen het meest voor de hand liggend is. De constructie 
kan haar stabiliteit halen uit de buis; de horizontale schijf uit de hellingbaanplaten kan 
bijdragen tot een nog stijvere constructie. 
De verbindingen tussen de elementen zijn, zoals uit hoofdstuk 13 blijkt, verbindingen die in de 
praktijk algemeen toegepast worden. Er zijn dus geen speciale instructies nodig voor de 
uitvoering van de verbindingen; op basis van ervaring zijn de elementen te verbinden. 

Tabel 11-1, Type constructies en beoordelingscriteria 

Type constructie 
Verticaal open Scharnierende Momentvaste Vertica le Horizontale 
voegen verbindingen'_''_ verbindinqen voorspanninq voorspanninq 

Stabiliteit Uit schijf Uit schijf 
Zel f Zelf Zelf 
Uit schijf Uit schijf Uit schij f 

Schuifkrachten Problematisch Goed Goed Goed Goed 

Meerwaarde n,v,t, n.v.t, n.v.t, 
Geen Geen 
meerwaarde meerwaarde 
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12 EM NTBEREKENING 
In dit hoofdstuk wordt voor een f-element de wapening berekend die 
opnemen van de belastingen op de constructie. Met de berekende 
element afgewapend. Naast de wapening zijn ook de in te storten 
element Dit zijn voorzieningen ten behoeve van de 
de eventuele elektraleidingen voor 

De in te storten voorzieningen voor de 

van dit hoofdstuk is beschreven voor welk element van de 
berekend wordt. Daarnaast worden de beschouwde 
is aangegeven dat de wapening berekend is met behulp van de GTB 1990. 

wordt in een aantal de wapening in de de flens en de wand van 
het element berekend. Tot slot van dit hoofdstuk wordt de lokale invloed van de rib op de 

in de wand beschreven. 
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12.1 ALGEMEEN 
Voor een [-element van de ronde hellingbaan is de wapening berekend met behulp van de 
resultaten uit de handberekening (paragrafen 12.2.2 en 12.2.3); de resultaten uit het 
computermodel zijn hieraan geverifieerd . Er is gekozen om de wapening te berekenen voor 
een [-element dat zich midden in de hellingbaan bevindt; in figuur 12. 1 is aangegeven waar 
dit element zich in de ronde hellingbaan bevindt. Opgemerkt wordt dat de hellingbaanplaten 
gekoppeld zijn. 

Figuur 12.1. Beschouwde r-element 

De wapeningsberekening is opgedeeld in een berekening van de wapening in de ribben, de 
wapening in de flens van de helling baan plaat en de wapening in de wand. Het beschouwde [
element is gecontroleerd voor de maatgevende belastingcombinatie; voor het element zijn de 
volgende combinaties beschouwd: 
1) het eigen gewicht met een gelijkmatig verdeelde voertuigbelasting; 
2) het eigen gewicht met een puntlast uit de voertuigbelasting. 

Voor de berekening van de wapening is gebruik gemaakt van de Grafieken en Tabellen voor 
Beton (GTB-1990) . In de GTB zijn tabellen opgenomen die als hulpmiddel dienen bij de 
bepaling van de wapening in de doorsnede. In de variantenstudie zijn deze tabellen al 
toegepast bij de globale wapeningsberekening van het element; in bijlage E is het gebruik van 
de tabellen uit de GTB 2006 uitgebreid toegelicht. 

Naast de wapeningsberekening van het element is ook de lokale invloed van de ribben op de 
wand van een element beschouwd. Door de belastingen op de helling baan platen ontstaat een 
normaalkracht in de ribben (een drukkracht) die als puntlast aangrijpt op de wand. 
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12.2 ENWAP ING 
Het optredende moment in de ribben van de hellingbaanplaat uit de handberekening is 

met de resultaten van het computermodel. De momenten uit de handberekening 
met de berekende zwaartepunten in paragraaf 12.2.2. 

12.2.1 MOMENTEN 

= 25 kN / m3 

.,joo'<lIol".,= 1,14 m3 

zzw;p,b, = 6,72 m 

Eigen gewicht 

Voertuigbelasting 

Voertuigbelasting 

2 

kN 

kN 

kN I m2 

9,39 m2 

6,92 m 

10 kN 

4,4 m 

42,7 kNm 

1,2 25 -4(5) = 75,9 kNm 

2,0 == 68,2 kNm 

1,2 25 8 = 34,2 kN 

1,5 2,0 9,39 = 28,2 kN 

"10 4,4 kNm 

7 kNm 

10 15 kN 

kN 

Uit de dat het maximale moment in de hellingbaanplaat bij de 
en een verdeelde voertuigbelasting; het moment is 144,1 kNm. 

moment uit het en de puntlast is ongeveer 
moment in een rib van de hellingbaanplaat is de helft van het berekende moment en 

1 kNm. 
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Het moment in een rib is in het programma ESA Prima Win niet direct op te vragen. Het 
programma berekent de hellingbaanplaat wel als een T-vormige doorsnede met meewerkende 
breedte, maar kan de resultaten voor deze doorsnede niet in een keer weergeven. De reden 
hiervoor is dat de flens van de hellingbaanplaat als een gekromd vlak is gemodelleerd; dit 
ontstaat uit het hellingpercentage (niet constant) en de verkanting (constant). De ribben zijn 
echter 'gewoon' recht gemodelleerd. 

Figuur 12.2. Excentriciteit van de rib in ESA Prima Win 

Het ribmoment is te berekenen door de momenten in de hellingbaanplaat en in de rib op te 
tellen bij het moment uit de normaalkracht in de rib. Doordat de rib excentrisch ingevoerd is 
ten opzichte van de hellingbaanplaat, treedt er een moment op van de normaalkracht maal de 
excentriciteit (figuur 12.2). De grootte van de excentriciteit, de inwendige hefboomsarm z, is 
de som van de halve hoogte van de flens en de halve hoogte van de ribdoorsnede. 
Voor het moment in de flens van de hellingbaanplaat is een snede gemaakt over de breedte, 
waarover het gemiddelde moment is opgevraagd; in bijlage R zijn de resultaten visueel 
weergegeven. De normaalkracht en het moment in de ribben zijn ook gegeven in bijlage R. Uit 
deze resultaten van ESA Prima Win is het moment in de ribben als volgt te berekenen: 

Inwendige hefboomsarm: 

hfl<"" = 80 mm 
hr;b = 400 mm 

znb = 240 mm 

Eigen gewicht 

Nrib = 124,2 kN 

M"b = 20,4 kNm 

M""".. = 1,6 kNm/m 

Md = 124,2 * 0,240 * 2 + 20,4 * 2 + 1,6 '" 1,414 = 102,7 kNm 

Md;r;b = 51,3 kNm 

Voertuigbelasting - 2,0 kN/m2 

Nnb = 161,8/ 163,6 kN 

= 26,9/ 27,1 kNm 

= 0,7 kNm/m 

= (161,8 + 163,6) * 0,240 + 
(26,9 + 27,1) + 0,7 * 1,414 

= 133,2 kNm 

= 66,6 kNm 
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Voertuigbelasting - 10 kN 

Nr;b = 157,6/ 159,9 kN 

= 25,5/ 25,7 kNm 

= O,S kNm/m 

= (157,6 + 159,9) * 0,240 + 

(25,5 + 25,7) + O,S * 1,414 

= 128,0 kNm 

= 64,0 kNm 
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In tabel 12-1 zijn de momenten in de ribben uit het en de 
overzichtelijk naast elkaar gezet; de momenten in Het valt op 
dat de momenten uit de resultaten van ESA lager Dit is te verklaren doordat de 
op de hellingbaanplaat in zich spreidt over meerdere hellingbaanplaten. Daardoor 
neemt het moment in de ribben van de beschouwde af. Er is om de 
wapening in de ribben van de hellingbaanplaat te berekenen met de resultaten uit het 
computermodel, omdat dit met de werkelijkheid overeenkomt. 

Tabel 12-1, Momenten in de ribben van de hellingbaanplaten 

12.2.2 DOORSNEDENCONTROLE 

Buigwapening 
de berekening van de buigwapening in de ribben is 

het wapeningsnet in de flens. Het hart van het net 
flens van de hellingbaanplaat. Dat betekent dat het 
op de minimale dekking van 30 mm ligt. 

gehouden met de van 
mm uit de bovenzijde van de 

vanaf de bezien 

f~ == 39 NI mm2 betondekking c == 30 mm (XC4, 

f, =:: 435 N I mm2 

= 200 mm 

== 480 mm 

ahart ret == 42 mm 

d == h"b - C - 0 bQ1, -
1 
2 

d == 480 - 42 
1 

16 - * 2 
430 mm = 0,430 m 

== %" * d ' 10' 

== 0,43 '" 104 == 366 mm2 

Wapening: 3016 
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8 mm (praktische beugelwapening) 

16 mm 

% (volgens GTB 2006 11.2.a) 
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Dwarskracht 
De ribben van de hellingbaanplaat zijn gecontroleerd op dwarskracht volgens NEN 6720 - art. 
8.2. In het beton treden door de belastingen schuifspanningen op; bij het overschrijden van de 
grenswaarde 1:1 is dwarskrachtwapening in de betondoorsnede vereist. 

Toetsi ngscriteri um 

Vd;nb == 28,0 kN 

brib :::: 200 mm 

d :::: 430 mm 

28,0 10
3

:::: 0,33 N 1 mm2 

200 * 430 'd ~ 't -7 geen beugelwapening 

" :::: 0,4 * 2,15 = 0,86 NI mm2 

De schuifspanningen in de betondoorsnede overschrijden de grenswaarde 1:1 niet, zodat geen 
dwarskrachtwapening in de ribben benodigd is; dit is conform NEN 6720 - art. 9.11.1.5. In dit 
artikel is beschreven dat dwarskrachtwapening in de ribben van een vloer achterwege mag 
blijven indien deze niet op grond van de berekening aanwezig hoeft te zijn. Dit is in afwijking 
van NEN6720 - art. 9.11.4.4, waarin voorgeschreven is dat balken over de hele lengte 
voorzien moeten zijn van beugelwapening. Er is gekozen de ribben praktisch af te wapenen 
met beugels van 08 - 300 mmo 

Betondrukzone (UGT) 
In een betondoorsnede is het noodzakelijk dat de wapening gaat vloeien, voordat de maximale 
betondrukspanning bereikt is. Het vloeien van de wapening veroorzaakt zichtbare scheuren in 
de trekzone van de doorsnede; de constructie geeft een waarschuwing. 
Indien de wapening niet vloeit, kan er een plotselinge breuk (zonder waarschuwing) optreden 
door het bezwijken van de betondrukzone. Uitgangspunt voor een betondoorsnede is dus dat 
de wapening eerst moet gaan vloeien, voordat de betondrukzone kan bezwijken. De hoogte 
van de betondrukzone is te berekenen door het inwendige evenwicht van de normaalkrachten 
in het beton en in het staal op te stellen: 

3 
A "f == -

5 S 4 

Ns normaaltrekkracht in het betonstaal, in kN 

N~ normaaldrukkracht in de betondrukzone, in kN 

b breedte van de betondoorsnede, in mm 

Xu hoogte van de betondrukzone in de uiterste grenstoestand, in m 

603 " 435 

3 "200 39 
:::: 48,8 mm 

4 

In NEN 6720 - art. 8.1.3 is een formule opgenomen voor de berekening van de maximale 
hoogte van de betondrukzone in de uiterste grenstoestand; uit de controle volgt dat de 
betondrukzone voldoet. 

d 
~ k = 500 

max 500 + fs 

500 * 430 :::: 230 mm > 48,8 mm 
500 + 435 
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Scheurvorming (BGT) 
De doorsnede is op is 
als een volledig ontwikkeld gekozen. De wapening voldoet indien 
aan een van de volgende twee voorwaarden is voldaan (NEN 6720 - art. 8. 

Voorwaarde 1: Voorwaarde 2: 
\ c 

100 - 1,3,1 * 

de gemiddelde kenmiddellijn van het betonstaal in de beschouwde 

kll kJ factoren volgens tabel 38 uit NEN 6720 (XC4, XD3, XF4) 

ç aanhechtingsfactor volgens tabel 39 uit !\JEN 6720 (XC4, XD3, XF4) 

de spanning in het betonstaal in de beschouwde doorsnede, in N I mm2 

c aanwezige betondekking, in mm 

cmm voorgeschreven betondekking, in mm 

rekenwaarde moment in in kNm 

* 
rekenwaarde moment in in kNm 

benodigde wapening, mm2 

n"",,,,.,,,,,, toegepaste wapening, in mm2 

=: 51,2 kNm 
1,3 * 

66,6 kNm 

366 mm2 
* 

= 603 mm2 

Voorwaarde 1: ~m == 16 mm 

k! 2.500 

ç 1 

603 

c 30 mm Cmin 

Cm1l1 
:= 30 mm 

O's 203 NI mm2 
, 

Voorwaarde 2: sm 

k2 500 

ç 1 sm S 100 

c 30 mm 

30 mm sm S 100 

O's 203 NI mm2 
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30 
30 

* fs 

435 == 203 N I mm2 

12,3 mm -) voldoet niet 

200 - 2 *' 30 - 2 
2 

J 
= 116 mm 

in mm 

54 mm 

voldoet 
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Hijsen van het element 
Het element wordt bij het ontkisten uit de mal gehesen. Er is een eenvoudige berekening 
gemaakt van de benodigde wapening voor het hijsen. In figuur 12.3 is in boven- en zijaanzicht 
geschetst hoe het element gehesen wordt. De resultante van de hijskracht ligt boven het 
zwaartepunt van het element; het zwaartepunt is in paragraaf 10.2.2 berekend voor de 
hellingbaanplaat. Voor het volledige element ligt het zwaartepunt meer richting de wand. 
Hiervoor is een waarde van 2,0 meter aangenomen (figuur 12.3). 

f-~ ti L L L 
- J<r l..)t -1;9-T-

Zljnllzlcl.t Bovenaanzkht t;· 
Figuur 12_3. Hijspunten van het element Figuur 12.4_ Schematisering hijsen 

Het element is voor de berekening van de hijswapening geschematiseerd als een ligger op 
twee steunpunten. Voor de belasting uit de wand is aangenomen dat deze direct opgenomen 
wordt door het linker steunpunt (figuur 12.4). In onderstaande berekening is de hijswapening 
bepaald. 

Belasti ngen: 

• * A'l.r.t hiJ"I'"' Ylrlor1-oo\ qt1t ... 4,5 

" .. (9,0' - 4,5' ) 
20 " 0,08 .. 25/ 4,5 = 4,24 kN/m 

A,~ * • y~,g ... 
qr,bbtn 4,5 

= 25 .. 4,5 .. 0,2 .. (2 .. 0,12 + 0,2) /4,5= 2,2 kN/m 

Aft ...... • P ... 1iüI •• 1i 
q O"u..llU' 

" .. (9,0' - 4,5') 
.. 1,0 / 4,5 = 2,12 kN/m 

4,5 20 

Moment: 

M".ld = ! ~ 8 * y( ;() >I< qtoHl.l1 * ~ t 

~ .. 1,35 .. (4,24 + 2,2 + 2,12) .. 3,7' = 19,8 kNm 

Wapening: 

d 

d 

=15N/mm' 

= 2 x 200 mm 

= 200 mm 

(beton C20/25) 

(hoogte bij moment) 

1 = hno - C - (:\ " , - "2 .. 0'm 

= 200 - 30 - 8 - ! " 12 = 156 mm 
2 

19,8 = 136 
15 • 0,400 • 0,1561 

.. b ,,' .. d 10' 

A"b<o = 0,48 " 0,400" 0,156 10' = 300 mm' 

Wapening : 2012 per rib 
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= 8 mm (praktische beugelwapening) 

= 12 mm 

---. Wo = 0,48 % (volgens GTB 2006 - 11.2.a) 
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12.3 FLENSWAPENING 
De flenswapening is berekend uit de momenten die in bijlage 5 met de hand berekend zijn. 
Voor de wapening worden deze maatgevende momenten echter gedeeld door een factor 1,5 
om de spreiding van de belastingen in rekening te brengen. In paragrafen 12.3.1 en 12.3.2 
worden de handmomenten en de momenten uit het computermodel met elkaar vergeleken. Op 
basis van deze vergelijking is het te rechtvaardigen de handmomenten te reduceren met een 
factor 1,5; de momenten uit de handberekening zijn dan nog steeds groter dan de momenten 
uit het computermodel. 
De momenten uit de handberekening zijn in paragrafen 12.3.1 en 12.3.2 vergeleken met de 
wapeningsmomenten uit het computermodel. Er is voor dit type momenten gekozen, omdat de 
wringende momenten opgeteld worden bij het optredende moment om de x- of y-as. In de 
handberekening worden geen wringende momenten berekend, omdat de flenswapening is 
berekend voor een doorgaande ligger over twee steunpunten. De wapeningsmomenten zijn in 
formules 12.1 en 12.2 uitgeschreven: 

Imx ± mxyl 

Imy ± m,y! 

(12.1) 

(12.2) 

Uit de formules is af te leiden dat het wringende moment opgeteld of afgetrokken wordt van 
het moment om de x-as (of y-as). Het programma berekent dus een minimaal en maximaal 
optredend moment in de flens van de hellingbaanplaat. Voor de wapening is het maximale 
wapeningsmoment maatgevend voor zowel een negatief steunpuntmoment als een positief 
veldmoment. De wapeningsmomenten zijn gegeven als absolute waarde, waardoor de 
momenten altijd positief zijn. 

A 11. 
,r À' À' A' 
< lr J - <: "fo 7 - .( ls- l -

k"":f :::. t4J~ > foor- ~ 

Sc"'"""""h~:""J . 

Figuur 12.5. Schematisering van de flens van de hellingbaanplaat 

Het veld- en steunpuntmoment treden op doordat de flens te schematiseren is als een ligger 
op twee steunpunten met aan weerszijden een uitkraging (figuur 12.3). Hierdoor treedt er een 
positief veldmoment op tussen de ribben en een negatief steunpuntmoment boven de ribben; 
in figuur 12.5 is de momentenlijn schematisch weergegeven. 
Het maatgevende moment voor de ribwapening is berekend voor de belastingcombinaties 
eigen gewicht met verdeelde voertuigbelasting en eigen gewicht met een puntlast van 10 kNo 
De puntlast is op 4,2 meter van de uitkraging gezet. Voor het maximale moment is enkel van 
belang dat de puntlast op 4,2 meter uit de uitkraging aangrijpt; het is ondergeschikt of de 
puntlast in het veld of op het uitkragende deel van de flens staat. 
Voor de flenswapening is de plaats van de puntlast echter wel van belang voor het 
maatgevende moment. Er is gekozen om de puntlast op de meeste ongunstige plaats op de 
flens te zetten; dit is in het veld én op de uitkraging (figuur 12.6). Hierdoor worden de 
maximale en de minimale momenten verkregen. 
Voor de flenswapening zijn dus drie belastingcombinaties beschouwd, te weten: 
1) een verdeelde voertuigbelasting van 2,0 kN/m 2

; 

2) een puntlast van 10 kN in het veld; 
3) een puntlast van 10 kN op de uitkraging. 

Puntlast op de ultkraglng Puntlast In het veld 

Figuur 12.6. Puntlasten op de flens van de hellingbaanplaat 
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12.3.1 STEUNPUNTWAPENING 

In figuur 12 .7 is voor de drie belastingcombinaties de momentenverdeling weergegeven in de 
hellingbaanplaat; met de oranje pijlen zijn de plaatsen van de puntlasten weergegeven. Er 
treedt voor elke combinatie een steunpuntmoment op boven de ribben. Dit komt overeen met 
de momentenlijnen van de handberekening in figuur 12.8; de momenten zijn berekend in 
bijlage S voor de verschillende veranderlijke voertuigbelastingen inclusief het eigen gewicht. 

Verdeelde I voertuigbeillsting PunUost op uitkr1lglng Puntlast tussen ribben 

Figuur 12,7, Steunpuntmomenten voor drie belastingcombinaties inclusief het eigen gewicht 

0.7 
0.5 
0.2 
0.0 

Uit de figuur 12.9 blijkt dat de puntlast op de uitkraging het grootste steunpuntmoment 
oplevert. Echter dit moment bedraagt maximaal 1,4 kNm/m, terwijl in de handberekening een 
maximaal steunpuntmoment optreedt van 8,2 kNm. Het grote verschil is te verklaren doordat 
de belasting zich via de gevulde voeg tussen de hellingbaanplaten verdeeld over twee platen 
én doordat er ook krachtsafdracht in de andere richting plaatsvindt (figuur 12.8). 

I , , 
I , 
I 
I , 
I , , , , , 
I 
I , 
I 

rib 
Figuur 12,8. Spreiding van de puntlast 

, 
I , 
I 
I 
I 
I , 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

rib 

In de handberekening is het moment berekend voor een ligger; er vindt geen spreiding van de 
belasting in twee richtingen plaats. De wapening boven het steunpunt is berekend door de 
momenten uit de handberekening te delen door een factor 1,5. Dit is te verdedigen, omdat het 
hand moment nog altijd groter is dan het wapeningsmoment. 

Figuur 12,9. Momentenlijn van met de hand berekende momenten inclusief het eigen gewicht 
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Buigwapening 

Md;s, = 8,2 = 5,5 kNm 
1,5 

d 

d 

1 
= c + 0 krn ; 1 + 2" '" 0 krro ;/ / 

= 30 + 8 + .!. * 8 = 42 mm = 0,042 m 
2 

0 

juni 2008 

r 

11,-

... .... ~ 
0 ~8 

cl 10 
... ..,. 

5,5 
= 79 

39 " 1,0 * 0,0422 Wo = 0,73 % (GTB 1990 - 11.2.a) 

Ä . ;ben = 0-b * b * d 104 = 0,73 * 1,0 "0,042 104 = 308 mm2 /m 

Wapening: 0 8- 150 mm (= 335 mm2 
/ m) 

Scheurvorming 

} 
(7s 

Mn!j,;;r = 4,2 kNm / m 

Md;st = 5,5 kNm / m 
(7, 

1. 
c 

Mrep 

Md 
* Ä S;b@OOd;9d * f 

A toegePlist S 

4,2 

5,5 

308 * " 435 = 308 N / mm2 

335 

2.500 * 1 30 
= 8,1 mm 

30 
----- * 

308 

2. Sm ~ 100 * [k2
:, ç - 1,3 J 

--) voldoet 

~o - = 32 3 mm 
30 ' 

-. voldoet niet 
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12.3.2 VELD WAPENING 

In figuur 12.10 is voor de drie belastingcombinaties de momentenverdeling weergegeven in de 
hellingbaanplaat; met de oranje pijlen zijn de plaatsen van de puntlasten weergegeven. Er 
treedt voor de combinaties van het eigen gewicht met een verdeelde voertuigbelasting en de 
puntlast tussen de ribben een veldmoment op; dit is redelijk overeenkomstig met de 
momentenlijn uit de handberekening in figuur 12.12. 

Verdeelde 
voertuigbel<lsting Puntl<lst op uitkr"ging Puntl<lst tussen ribben 

Figuur 12.10. Veldmomenten voor de drie belastingcombinaties 

max rnyO- [kNmlm] 
40 
3.7 
3.4 
3.1 
2.8 
2.5 
22 
18 
15 
1.2 
0.9 
0.6 
0.3 
00 

Uit de figuur 12.10 blijkt dat de puntlast tussen de ribben het grootste veldmoment oplevert; 
dit moment bedraagt 4,0 kNm/m. Het maximale moment uit de handberekening is 5,30 kNm, 
waarmee niet direct gezegd is dat de resultaten goed vergelijkbaar zijn. De momenten uit ESA 
zijn namelijk per strekkende meter, waardoor ter plaatse van de puntlast een snede gemaakt 
moet worden om zichtbaar te maken hoe groot het optredende moment nu daadwerkelijk is. 
Gezien het kleine rode gebied, het moment is daar 4,0 kNm/m, is te verwachten dat het 
gemiddelde moment lager uitvalt . De verklaring hiervoor is dezelfde als gegeven bij de 
steunpuntwapening in paragraaf 12.3.1; er vindt ook krachtsafdracht in de andere richting 
plaats (figuur 12.11). De wapening in het veld is berekend door de momenten uit de 
handberekening te delen door een factor 1,5. Dit is te verdedigen, omdat het handmoment 
nog altijd groter is dan het wapeningsmoment. 

: +--- (8) ---+ : 

\ ~ f 
: 1/ 3 : 
1 I 
I 1 
, I 
1 I 
, I 
1 1 
, I , 1 

rib rib 
Figuur 12.11. Spreiding van de puntlast 

~ 
l.oocu-k....;JI::>J.c..~I,.'"'J: 2.,0 k1~(. 

Figuur 12.12. Momentenlijn van met de hand berekende momenten 
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Buigwapening 

M = 5,3 = 3 5 kNm 
d;veld 1,5 ' 

.,. 
ll,-

d 
1 

= h - c - 0km.~ - "2 " 0 km,// 

= 80 - 30 - 8 - ~ * 8 = 38 mm = 0 038 m 
2 ' 

... rol 

Q 0 ~9 
cJ lo 
..,. ..,. d 

= 63 
39 * 1,00 * 0,0382 % = 0,58 % (GTB 1990 - 11.2.a) 

AS;ben = Wo * b "d 104 = 0,58 " 1,00 * 0,038 104 = 220 mm2 
/ m 

Wapening: 1/1 8 - 150 mm (= 335 mm2 
/ m) 

Scheurvorming 

Mre p * A s;t>«nodt,Jd ,'f 
Md A,~.pa5 5 M,. o. >t = 2,7 kNm / m 
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3,5 335 

1. o < 2.500 * 1 
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, - = 11 4 mm ---. voldoet 

30 ' 
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500 " 1 J ~O 

rn 220' \ 30 
---. voldoet niet 
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12.3.3 MEMBRAANKRACHTWAPENING 

De hellingbaanplaten worden aan elkaar verbonden om eventuele hoogteverschillen tussen de 
rijbaanvlakken uit te middelen. Hierdoor wordt de flens geactiveerd en levert de flens een 
bijdrage aan de stabiliteit van de hellingbaan. In de flenzen treedt een horizontale 
membraantrekkracht op die dezelfde richting heeft als de wokkelvorm. 
Door de koppeling van de hellingbaanplaten zullen de horizontale membraankrachten zich niet 
uitsluitend ontwikkelen in de buis, maar zich gaan verdelen over de buis en hellingbaanplaten. 
De trekkrachten concentreren zich hierbij in de hellingbaanplaten en de drukkrachten 
concentreren zich in de buis. 
De trekkracht moet door de elementen onderling aan elkaar overgedragen worden door de 
verbindingen hierop te dimensioneren; hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 13.6. De flens 
van de hellingbaanplaat moet gewapend worden op de membraantrekkracht. 

Figuur 12.13. Wapeningsmembraankrachten 

De hellingbaanplaten worden onderling gekoppeld met zes verbindingen (paragraaf 13.6.3). In 
figuur 12 .13 zijn de wapeningsmembraankrachten weergegeven van het computermodel. Om 
de benodigde wapening te berekenen is de gemiddelde membraantrekkracht bepaald door een 
snede te maken over de hellingbaanplaat; deze snede is getekend in figuur 12.14. In 
paragraaf 13.6.3 is aangetoond dat de belastingcombinatie van het eigen gewicht met de 
verdeelde voertuigbelasting maatgevend is ten opzicht van een combinatie met de puntlast 
van 10 kNo De wapening is volgens onderstaande berekening bepaald: 

Nnx;max = 400 kN (89 x 4,5) 

Nverbtnding 66,7 kN 

fs 435 N/mm2 

As = 153 mm 2 (66,7 / 0,435) 

Keuze 2 012 per verbinding 

max nxD 
160 
140 I ' -

~88 
0 
0 
0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 
0 0 N (D 0 <::t 

10 7 co '<"" '<"" N N 
i i i i 

233 2DMac 

Figuur 12.14. Gemiddelde membraankracht nx in snede 
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12.4 WANDWAPENING 
Uit de globale krachtswerking van de ronde hellingbaan is in paragraaf 10.3.3 blijkt dat door 
de momentvaste verbinding van de elementen dat de momentenverdeling in de wand een 
omslagpunt heeft. In de wand treedt daarmee zowel een positief als negatief moment op. In 
figuur 12.15 is de momentenverdeling in de wanden van de hellingbaan weergegeven; op het 
zwart omlijnde element is in figuur 12.16 ingezoomd. Het is duidelijk zichtbaar dat het 
moment van teken wisselt ongeveer ter hoogte van het midden; de momenten in figuren 
12.15 en 12.16 zijn 'gewone' momenten. 

Figuur 12,15. Momentenverdeling van de hellingbaan 

In deze paragraaf wordt de wandwapening berekend uit de wapeningsmomenten in het 
computermodel. Bij het wapenen van wanden wordt onderscheid gemaakt tussen de voor- en 
achterzijde van de wand; de voorzijde is de zijde die naar de hellingbaan toe gericht is. De 
wandwapening wordt berekend voor zowel de horizontale x-richting als de verticale v-richting 
volgens het getekende assenstelsel in figuur 12.16. 
Daarnaast is er een onderscheid gemaakt in de boven- en onderzijde van de wandwapening. 
Dit heeft direct te maken met het momentenverloop over de hoogte van de wand; voor de 
globale krachtswerking wordt verwezen naar paragraaf 10.3.3, Aan de bovenzijde van de wand 
wordt de wandwapening berekend voor de achterzijde van de wand; voor de onderzijde is 
berekende wapening aan de voorzijde aan te brengen. 

~~I 
max rny [kNm/m] =:J I 

600 
525 
450 
375 
30.0 
22.5 
15,0 
7,5 
00 

·8,0 
-160 

ï:~~1 ·240 ·32,0 
-40.0 

Figuur 12,16, Momenten in beschouwd element 
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Wandwapening - Bovenzijde in v-richting 
In figuur 12.17 zijn de wapeningsmomenten weergegeven in de v-richting voor de achterzijde 
van de wand; de wapening ligt in de v-richting. Het maatgevende moment voor het berekenen 
van de wapening wordt gevonden door een horizontale snede te maken over de wand. Het 
programma berekent een gemiddeld moment per strekkende meter, waarmee het 
maatgevende moment te bepalen is. In figuur 12.17 is ook aangegeven waar de snede 
gemaakt is; het gemiddelde moment uit de snede is gegeven in figuur 12.18. 
Duidelijk waarneembaar in figuur 12.17 is dat er in het middengebied bijna geen wapening 
benodigd is. Dit is ook zichtbaar bij de wapening aan de onderzijde van de wand. Er is gekozen 
in het middengebied een praktische wapening toe te passen; aan de boven- en onderzijde 
wordt extra wapening bijgelegd. 

mS ' n11D IkNtnlrnJ SNEDE 1 

r 00 (I 
50 .0 
000 

~o l 
84,5 kNm/m 

ma. myDf (I/Nmfm) SNEDE 2 

r 0.0 
50 
0.0 
0 
0 

27,0 kNm/m 

C) a 0 C) 0 0 0 
0 0 0 ~q 

0 0 cS 0 C) 000 
0 0 0 C) 

0 Cl '" IQ I ~ 'P 
2DMac 

0 0 0 0 C) 0 0 ~ 0 Ol{) 
0 C) 0 0 C) 0 0 '" "'''' 'i" 'P f' r-- 'P ?' I I I i 1 52 

Figuur 12.17. Momenten m Yd+ Figuur 12.18. Gemiddeld moment over de breedte voor snede 1 en 2 

Buigwapening : 

M" . w. v .~.n = 27,0 kNm 

h"""" = 300 mm 

d 

= 10 mm 

= 300 - 30 - .!. * 10 = 265 mm 
2 

M. ;".;;m., = 84,5 kNm 

c = 30 mm (XC4, XD3, XF4) 

= 10 mm 

Md ~~, v ; mln 
fb * b • d2 

27,0 = 10 
39 ,. 1,0 * 0,2657 

Mct. w~ "' tm.e-.. 
fb * b • d2 

~_..,--::::;84-'-!.,-=-5 --::--c::-::-::" = 31 
39 • 1,0 • 0,2652 

= 1,25 • 0 ,09 = 0,114 % 

= % ,. b • d 10' 

= 0,114 *. 1,0 • 0,26510· = 301 mm2 j m 

= 0,284 % 

= 0,284 • 1,0 • 0,265 10' 

= 753 mm2 jm 

Wapening: basis net # 010 - 250 mm (= 314 mm' j m) 

bijleg 

Scheurvorming: 

M,;",,,.",,, = 65,0 kNm 

M.; .•. v.m •• = 84,5 kNm 

1. 0 km ~ 
2.500 * 

2 67 
1 

6 x 010 over 600 mm verdelen vanaf bovenkant wand 

65,0 . 753 • 435 = 267 N j mm2 

84,5 • ( 785 • 600 + 6 * 78 ) 
1000 

• 30 = 9 3 mm 
30 ' 

--'> voldoet niet 

2. 100 * ( 500 • 1 _ 1 3 ) 30 
= 56 mm voldoet sm ~ * --'> 

267 ' 30 
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Wandwapening - Bovenzijde in x-richting 
In figuur 12.19 zijn de wapeningsmomenten weergegeven in de x-richting voor de achterzijde 
van de wand; de wapening ligt in de x-richting. Het maatgevende moment voor het berekenen 
van de wapening wordt gevonden door een horizontale snede te maken over de wand. Het 
programma berekent een gemiddeld moment per strekkende meter, waarmee het 
maatgevende moment te bepalen is. In figuur 12.19 is ook aangegeven waar de snede 
gemaakt is; het gemiddelde moment uit de snede is gegeven in figuur 12.20. 

26,4 kNm/m 

0 

0 
0 0 0 0 0 0 0 

0 6 6 0 ei 0 0 0 
0 0 '" Q '" 0 "' 0 IQ 'f' , , \" '? ~2 j9 fT 

2DMac --
Figuur 12.19. Momenten m'd' Figuur 12.20. Gemiddeld moment over de hoogte 

Buigwapening : 

Md,w'"'''''' = 26,4 kNm 

= 300 mm 

= 10 mm 

c 

d = 300 - 30 - 10 - ~ * 10 = 255 mm 
2 

M il; w, l';fTIfl 

fb ., b • d' 
26,4 = 20,1 

39 * 1,0 " 0,255 2 

% = 0,185 % (GTB 1990 - 11.2.a) 

= 30 mm (XC4, XD3, XF4) 

= 10 mm 

0 
0 
L,O 

fT 

% " b * d 10' = 1,25 * 0,185 * 1,0 * 0,255 104 
= 584 mm' /m 

Wapening: basisnet # 010 - 250 mm (= 314 mm' / m) 

bijleg 6 x 010 over 600 mm verdelen vanaf bovenkant wand 

Scheurvorming: 

"" Cl 

ei ei Ó 0 "0 
'f' 'P 

'" 

Het moment M",w:x:m .. , heeft dezelfde grootte als het moment om Md: .. " ,m. <' Een controle blijft achterwege. 
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Wandwapening - Onderzijde in v-richting 
In figuur 12.21 zijn de wapeningsmomenten weergegeven in de v-richting voor de voorzijde 
van de wand; de wapening ligt in de v-richting. Het maatgevende moment voor het berekenen 
van de wapening wordt gevonden door een horizontale snede te maken over de wand. Het 
programma berekent een gemiddeld moment per strekkende meter, waarmee het 
maatgevende moment te bepalen is. In figuur 12.21 is ook aangegeven waar de snede 
gemaakt is; het gemiddelde moment uit de snede is gegeven in figuur 12.22. 

on 
~----~--------------------~------~--~ 

00 0 
62,0 kNm/m 

00 0 " 

I 2DMat~ 
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Figuur 12.21. Momenten m yd- Figuur 12.22. Gemiddeld moment over de breedte 

Wandwapening - Onderzijde in x-richting 
In figuur 12.23 zijn de wapeningsmomenten weergegeven in de x-richting voor de voorzijde 
van de wand; de wapening ligt in de x-richting. Het maatgevende moment voor het berekenen 
van de wapening wordt gevonden door een verticale snede te maken over de wand. Het 
programma berekent een gemiddeld moment per strekkende meter, waarmee het 
maatgevende moment te bepalen is. In figuur 12.23 is ook aangegeven waar de snede 
gemaakt is; het gemiddelde moment uit de snede is gegeven in figuur 12.24. 

13,7 kNM/m 

100 0 

e , e, 0 =0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <:) 0 0 ° iC> 
0 § ~ 0 0 0 0 0 '" e, 0 6 0 6 0 0 0 ':=.0 
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, 
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Figuur 12.23. Momenten m xd- Figuur 12.24. Gemiddeld moment over de hoogte 

De momenten aan de onderzijde van de wand zijn van dezelfde orde van grootte als aan de 
bovenzijde van de wand. Er is gekozen om dezelfde wapening toe te passen als aan de 
bovenzijde. 

Wapening: basisnet # 0 10 - 250 mm (= 314 mm2 
/ m) 

bijleg 6 x 0 10 over 600 mm verdelen vanaf bovenkant wand 
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12.5 LOKALE INVLOED VAN RIB 
De ribben van de helling baan platen hebben een lokale invloed op de krachtswerking in de 
wand van het element. Bij de berekening van het maatgevende moment voor de ribwapening 
(paragraaf 12 .2) is naar voren gekomen dat er een normaaldrukkracht optreedt in de rib. 
Deze kracht maakt evenwicht met de normaaltrekkracht in de (rib)wapening; door de 
inwendige hefboomsarm z nemen de trek- en drukkracht het optredende moment op. De 
normaaldrukkracht grijpt aan op de wand zoals getekend is in figuur 12.25 . 

Figuur 12.25. Ribdrukkracht op wand 

12.5.1 PONS 

I 

I 

I 

I 

I 
" --. 
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Figuur 12.26. Boven: Pons bij een rand- en hoekkolom 
Onder: Pons op de wand 

De drukkrachten uit de ribben zorgen voor een lokale dwarskracht op de wand. Indien deze 
kracht het bezwijken van de wand veroorzaakt, voordat de wapening ten gevolgde van de 
buigende momenten vloeit, is er sprake van pons. Bij het optreden van pons is dan ook een 
vorm van afschuifbreuk. 
In de praktijk worden vloeren, belast door een grote puntlast (bijv. een kolom), gecontroleerd 
op het optreden van pons . Voor de wand is beschouwd of onder invloed van de puntlast ook 
pons optreedt . In figuur 12.27 zijn de bezwijkvormen van een vloer met een hoek- en een 
randkolom getekend. Deze bezwijkvormen zijn geprojecteerd op de wand belast door de 
normaaldrukkracht uit de ribben . 
In figuur 12.28 zijn de bezwijkmechanismen voor een hoek- en randkolom met zwart 
gestippeld op de wand. Uit de figuur is op te maken dat het bezwijkmechanisme voor de wand 
een combinatie is van deze twee bezwijkmechanismen; met rood is het bezwijkmechanisme 
voor de wand in figuur 12.28 getekend. 
Het bezwijkpatroon van de wand toont aan dat er feitelijk geen pons zal optreden in de wand. 
De invloed van de puntlasten vertaalt zich naar een dwarskracht die te verdelen is over de 
'breedte' van de wand; de 'breedte' is cirkelvormig . 

Dwarskrachtcontrole 

= 40 kN /m (paragraaf 13.4.1) 

40 . 103 
2 ......... _ ........ _- = 0,15 N / mm 

1000 ,', 265 
_ . V_d,_·nb_ 

" = 0,4 " 2,15 = 0,86 N / mm2 (C53/65) 

'd $ "geen dwarskrachtwapening 
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13 VERBINDING N 

De uit een van prefab betonelementen. Tot nu toe zijn deze 
beschouwd zonder naar de verbindingen tussen de elementen te kijken. 
de elementen samen een constructie vormen die voldoende 

betonconstructie is de verbinding tussen de 
elementen van evident 

In dit hoofdstuk eerst een aantal randvoorwaarden opgesteld voor 
betonconstructies. het ontwerp van de verbindingen voor de 

hier mee te houden. 
voor de helling baan is 

voeg, de verticale voeg en koppeling van de 
die in de praktijk veelvuldig toegepast worden. 

als de verticale voeg wordt 
de van de helling baan platen is 

toegepast wordt voor de koppeling van in 

randvoorwaarden wordt dit hoofdstuk vervolgd met een 
waarin de krachten op de hellingbaan een voor een worden. 

Daarbij wordt aangegeven welke belastingcombinaties maatgevend per beschouwde kracht. 
is elke in een aparte paragraaf gedimensioneerd. 
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13.1 ALGEMEEN 
In deze zijn de algemene randvoorwaarden waaraan tussen 

beton elementen moeten voldoen. 

1 1.1 CONSTRUCTIEVE EISEN 

De verbinding moet voldoende sterkte en 
zijn zonder al te grote 

voorkeur - tijdsafhankelijk vervormingen 

hebben; krachten in de verbinding moeten 
Echter de verbinding moet wel 

krimp, kruip en temperatuursinvloeden vrij 
zodat er geen extra spanningen 

kan leiden tot een schadegeval. 
in de verbinding; een additionele kracht 

De krachtswerking moet helder en 
worden om momenten in de verbinding te 

Excentriciteiten moeten voorkomen 

1 1.2 MAATAFWIJKINGEN 

In de verbinding komen aHe 
worden. De "",-yor'a 

samen, en de verbinding moet hierop ontworpen 
kunnen 

maatafwijkingen door montage; 
en 

1 1.3 MONTAGE 

De van de elementen moet zo kort Het type verbinding heeft veel 
invloed op de montagesnelheid. Een natte meestal uitgevoerd als 
hoeft niet een belemmering te op de mits er een 
en werkvolgorde is. Een nadeel van de natte verbinding is dat er tijdens de montage 

moet worden dat de niet direct de volledige sterkte heeft. Daarnaast is 
voor het aanbrengen van de over het meer arbeid nodig. Voordelen van 
de mortelvoeg zijn het opnemen van grote drukkrachten en de mogelijkheid om 
maatafwijkingen op te vangen. 
Een verbinding heeft het voordeel dat geen mortel voeg is gebrUi kt; er hoeft dus geen 

gehouden te worden met het op sterkte komen van de verbinding. De 
direct te belasten. Er kunnen echter wel eisen worden aan de afwerking van een 
verbinding. Deze eisen hebben veelal op de brandwerendheid, de 

corrosie, onderhoud en esthetica. 

1 1 4 AANTAL VERBINDINGEN 

invloed heeft op de 
Uiteraard geldt ook dat het aantal invloed heeft op de snelheid van het 
monteren. Het aantal verbindingen in een element moet dan ook beperkt 

1 1.5 MAAKBAARHEID 

Een verbinding moet op de kunnen worden. Als een 
alle kan opnemen, mag het niet zo dat de verbinding niet te 
wel het geval, dan is er sprake van een slecht ontwerp van de verbinding. 

1 1.6 DEMONTABEL 

Een specifieke eis aan een verbinding kan dat deze demontabel moet zijn. Een 

in theorie 
is. Is dit 

met een continue mortel voeg is minder demontabel dan een boutverbinding tussen twee 
elementen. 
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13.2 BUIS - KRACHTEN ALGEMEEN 
In paragraaf 10.3.3 is de globale krachtswerking van de hellingbaan besproken. Door de 
belastingen op de hellingbaan treden er momenten en membraankrachten op in de buis. 
Daarnaast treden er in de buis ook andere krachten op. In deze paragraaf worden de 
optredende krachten en momenten in de buis besproken en toegelicht met figuren. 

Membraankrachten ny 
In de buis treden normaalkrachten op door de belastingen uit het eigen gewicht, de wind- en 
de voertuigbelasting. Door de wind treedt er een trek- en een drukkracht op in de buis, zoals 
weergegeven in figuur 13 .1. 
De buis wordt voornamelijk op druk belast. Aan de top van de hellingbaan treedt lokaal een 
normaaltrekkracht op uit het optredende moment in de hellingbaanplaat. De normaalkracht 
naar boven (trek) uit het moment is groter dan de normaaldrukkracht uit het eigen gewicht 
van de rand. In figuur 13.2 is de normaalkracht in de buis weergegeven voor de 
belastingcombinatie van het eigen gewicht en de windbelasting. Duidelijk waarneembaar is de 
trekkracht aan de top van de hellingbaan; de trekkrachten zijn in het rood weergegeven. 

---- . ~ 

u 
Figuur 13.1. Trek-druk reactie Figuur 13.2. Membraankrachten ny 

Membraankrachten nx 
In de paragraaf 11 .3.3 is geconstateerd dat de horizontale membraankrachten een sinusachtig 
verloop hebben over de hoogte van de buis (figuur 13.3) . In figuur 13.3 zijn de optredende 
membraankrachten in de bu is weergegeven. De figuur laat zien dat er afwisselend een trek- en 
een drukkracht optreden . Opvallend aan de figuur is dat de membraandrukkrachten in de buis 
groter zijn dan de membraantrekkrachten in de buis. De verklaring hiervoor is dat er een 
koppeling is tussen de hellingbaanplaten. Hierdoor vindt er krachtsoverdracht plaats en wordt 
een deel van de membraantrekkrachten door deze verbindingen opgenomen. 
Verder is waarneembaar dat de membraantrekkracht aan de top groter zijn dan de gemiddelde 
membraantrekkracht in de buis. Dit is te verklaren door de abrupte beëindiging van de 
helli ngbaan ; er treden lokaal grotere horizontale membraantrekkrachten op. 
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Figuur 13.3. Het sinusach tig verloop van de membraankrachten nx 
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Membraankrachten nxy 
Dit zijn de schuifkrachten in de buis, welke optreden door de windbelasting. In figuur 13.4 is 
een aantal prefab wanden getekend belast door een horizontale belasting (windbelasting). De 
wanden gaan horizontaal uitbuigen, waardoor er zowel horizontale als verticale schuifkrachten 
optreden. 
De schuifkrachten in de buis zijn weergegeven in figuur 13.5 voor de belastingcombinatie 
eigen gewicht en wind; de windbelasting staat loodrecht op het getekende x-y-vlak. De 
schuifkrachten volgen de dwarskrachtenlijn van de uitkragende buis en zijn dus grootst aan de 
onderzijde van de buis. 
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Figuur 13.4. Schuifkrachten În wanden onder windbelasting Figuur 13.5, Membraankrachten nxy 

Momenten my 
De momenten my zijn weergegeven in figuur 13.6. In paragraaf 10.3.3 is geconstateerd dat de 
momenten in de buis steeds van teken wisselen over de hoogte van de hellingbaan, evenals de 
membraankrachten nx. Het verloop van de momenten is bij gelijke belasting op alle elementen 
voor elk segment van de hellingbaan gelijk. Bij een ongelijke verdeling van de belastingen 
treden er echter pieken op rond een zwaarder belast element. Dit is in figuur 13.6 ook te zien 
aan de donkerblauwe vlakken (druk); lokaal zijn de waarden van de momenten groter dan bij 
de elementen belast door het eigen gewicht. Met rood is aangegeven welke elementen belast 
zijn met een extra voertuigbelasting; de overige elementen zijn belast door het eigen gewicht. 

Figuur 13,6, Momenten my 
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Momenten m)( 
De momenten mx zijn weergegeven in figuur 13.7; de resultaten zijn gegeven voor een 
omhullende belastingcombinatie. Het moment aan de bovenzijde van de wand is tegengesteld 
aan het moment aan de onderzijde van de wand. De grootte van de momenten is relatief klein 
aangezien de pieken, zowel positief (rood) als negatief (blauw), een waarde weergeven in kNm 
per strekkende meter. Daardoor is het gemiddelde moment over de hoogte klein. Ook in deze 
figuur 13.7 is aangegeven welke hellingbaanplaten belast zijn met een veranderlijke 
voertuigbelasting; het is duidelijk waarneembaar dat de momenten mx lokaal toenemen onder 
deze extra belasting. 

Figuur 13.7. Momenten mx 

Dwarskrachten q)( en qy 
De dwarskracht qx is de kracht loodrecht op de x-as (horizontale as); voor de dwarskracht qy 
geldt hetzelfde, maar dan loodrecht op de verticale y-as. In figuur 13.8 zijn de dwarskrachten 
qx getekend voor de belastingcombinatie van het eigen gewicht en de voertuigbelasting. Door 
een ongelijke belasting treden er dwarskrachten qx op in de verticale voeg tussen twee 
elementen . 
Voor de dwarskrachten qy geldt dat deze een afgeleide zijn van de momentenlijn my (zoals 
schematisch weergegeven in figuur 10.29). In figuur 13.9 zijn de dwarskrachten qy gegeven. 
Bij beide figuren is er een omslag waarneembaar van trek naar druk; de richting van de 
dwarskrachten draait hier echter niet om. De omslag heeft te maken met de keuze van het 
lokale assenstelsel van elk element. Er is gekozen de z-richting naar binnen (het middelpunt) 
te laten wijzen; daardoor vindt er een omslag plaats van de x-richting. 

Figuur 13.8 . Dwarskrachten qx Figuur 13.9. Dwarskrachten qy 
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13.3 BUIS - VERBINDINGEN 
De i-elementen worden gekoppeld met discrete verbindingen om de optredende krachten over 
te brengen; deze krachten zijn in de vorige paragraaf besproken. Er worden drie verschillende 
typen verbind ingen toegepast om de elementen samen een geheel te laten vormen: 

1. horizontale voeg - stek-gaine verbinding; 
2. verticale voeg - lasplaatverbinding; 
3. hellingbaanplaat - trekbandkoppeling. 

Deze drie verbindingen worden in de volgende paragrafen verder besproken. Daarnaast is er 
een berekening gemaakt om de verbinding te dimensioneren. 

De verbindingen zijn gedimensioneerd voor een standaardsituatie. Hiermee is bedoeld dat de 
verbindingen zijn berekend voor een element in het midden van de hellingbaan; er is gekozen 
de verbindingen voor hetzelfde element als de elementberekening te dimensioneren (figuur 
13.10) . De invloed van de voet en de top van de hellingbaan voor de verbindingen is buiten 
beschouwing gelaten met betrekking tot de dimensionering van de verbindingen. 

~ 1 

Figuur 13.10. Beschouwde element 

Voor het bepalen van de grootte van de krachten op de verbindingen is een omhullende 
belastingcombinatie gebruikt . De maatgevende krachten op de verbindingen zijn bepaald uit 
verschillende belastingcombinaties, te weten: 

1. het eigen gewicht 
2. het eigen gewicht en de extreme windbelasting; 
3. het eigen gewicht, de momentane voertuigbelasting en de extreme windbelasting; 
4. het eigen gewicht en de extreme voertuigbelasting. 
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13.4 HORIZONTALE VOEG 
De horizontale voeg is uitgevoerd als een stek-gaine verbinding; in de praktijk is dit een 
veelvuldig toegepaste verbinding voor kolommen en wanden (paragraaf 6.3.1). De kolom (of 
wand) wordt over de stekken uit de onderliggende constructie geplaatst. Door het aangieten of 
injecteren van de gaines met gietmortel wordt de verbinding tussen de element vervaardigd. 

13.4.1 KRACHTEN OP DE HORIZONTALE VOEG 

Op de horizontale voeg werken een aantal krachten waarop de verbinding te dimensioneren is . 
In figuur 13.11 zijn deze krachten getekend. Deze krachten worden in het vervolg van deze 
paragraaf toegelicht; er is met plaatjes aangegeven welke grootte de krachten hebben op de 
beschouwde verbinding. Daarnaast is beschreven hoe een kracht opgenomen wordt door de 
verbinding. 

- f qy 
® t1)(y 

o t1)(y 
"" ,... 

~ ny 

Figuu, 13.11. K,achten op de ho,izontale voeg 

Membraankracht ny 

[kN/m 
·750 
-84 6 
·94 2 
- 1038 
-11 3 5 
-123. 1 

ieä ·1 32 7 -142.3 
-151 9 
.16 15 
-1712 
·1808 
-190.4 
·2000 

Figuu, 13.12. Memb,aank,achten ny 

De membraankracht ny treedt op uit de belasting van het eigen gewicht en de 
voertuigbelasting. De drukkracht bedraagt 141 kN/m. In figuur 13 .12 is de normaalkracht 
grafisch weergegeven uit de resultaten van het computermodel. Voor de gemiddelde 
membraandrukracht is een snede gemaakt, zoals in figuur 13. 12 aangegeven is; het resultaat 
van de snede is in figuur 13.13 gegeven. 
De normaaldrukkracht wordt opgenomen door de voeg op te vullen met een gietmortel. 
Hierdoor wordt de drukkracht gelijkmatig overgebracht op het onderliggende element zonder 
dat er piekspanningen optreden . Het splijten van het beton aan de bovenzijde van de wand is 
op deze manier te voorkomen. 

!rin ny [kNIl J 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 

2DMac 

o 
o .,.... 

o 
o 
p 

0 
0 
('f) 
1 

r~ 141 kN/m 

<:) 0 0 0 0 <:) 
<:) 0 0 0 0 <:) 

'1 l{) <p r-- 12 'ji> I h 
Figuu, 13. 13. Snede voo, het bepalen van de gemiddelde memb,aank,acht ny 

Ontwe,p van een exteme ronde hellingbaan 

-
0 0 0 o <D 
0 <:) 0 <:) <D 
0 .,- 01 ('f) ('f) .,.... .,.... .,.... .,.... , 
I I I I 

171 



Michael Fütterer juni 2008 

Membraankracht nKy 
De schuifkracht treedt op door de windbelasting. In figuur 13.14 is de omhullende schuifkracht 
gegeven voor de beschouwde verbinding. De snede is gemaakt voor het bepalen van de 
gemiddelde schuifkracht (figuur 13.15); de schuifkracht bedraagt 21 kN/m. 
De schuifkracht wordt opgenomen door schuifkrachtoverdracht van het beton. Door het 
oppervlak van de aan te sluiten prefab elementen op te ruwen ontstaat er een oppervlak dat 
goed in staat is om de schuifkrachten over te brengen. 

max p..NIml 
. 0 

5 

8 
2DMalcQ i 

o 
o 
yr 

o 
o 
i 

o 
o 
'f' 

o 
o 
'P 

Figuur 13. 14.Membraankrachten nxy Figuur 13.15. Gemiddelde schuifkracht in de horizontale voeg 

Dwarskracht qy 
De dwarskracht treedt op als gevolg van een ongelijke verticale belasting op de hellingbaan; 
hellingbaanplaten kunnen belast of onbelast zijn met een voertuigbelasting. De maatgevende 
dwarskracht op de voeg bedraagt 110 kN/m, zoals blijkt uit de figuren 13.16 en 13.17. 
Evenals de schuifkrachten worden de dwarskrachten opgenomen door het beton. 

0 o ' 0 o iC) 
0 0 0 0 C· 0 0 0 0 0 ~ 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 \-.j 

1° i 
N 0) "1 'f 'P r-- 'f" ?' i i i 

2DMac 
i i ib 

o ,-
~ , 

Figuur 13.16. Dwarskrachten qy Figuur 13.17. Gemiddelde dwarskracht qy in de horizontale voeg 
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Momenten my 
Het moment uit de hellingbaanplaat wordt verdeeld over de bovenzijde van de wand van het 
element en de onderzijde van de wand erboven. In figuur 13.18 is het momentenverloop in de 
wanden van de hellingbaan gegeven. Het moment op de horizontale voeg wordt gekenmerkt 
door twee grote pieken zoals blijkt uit snede 1 (figuur 13.19). Deze treden op doordat het 
moment lokaal ingeleid wordt in de wand door de ribben van de hellingbaanplaat. Er is een 
extra snede 2 gemaakt ter plaatse van de ribben (figuur 13.20). Hieruit is af te leiden dat het 
gemiddelde moment op de horizontale voeg lokaal groter is. 

12.5 
00 

·11.1 

===~1 ·22.2 ·33.3 
_=",,_~,.44.4 

·55.6 
·66.7 

===~I ·77B ·889 
·100.0 

Snede 1 

. ne :1 

Figuur 13.18. Momenten my 

Het gemiddelde moment op de horizontale voeg is bepaald voor beide snedes. Onderstaand is 
een berekening gemaakt van het gemiddelde moment uit snede 2 voor de twee ribben. Het 
lokale gemiddelde moment is ongeveer gelijk aan het gemiddelde moment over de volledige 
breedte (snede 1). 

Snede 1 ~nede 2 

M, .... " ... , = 36 kNm/m M.,.,... = 59 kNm/m 

L '-!141 = 1,366 m = 0,401 m 

M .......... , = 36 • 1,366 = 49 kNm M.,",~"" = 2 * 59 * 0,401 = 47 kNm 

Het moment wordt opgenomen door de aanwezige stekwapening in de verbinding. De stekken 
zijn geplaatst op 100 mm hart uit de rand van het element. Hierdoor kan een enkele stek een 
behoorlijk moment opnemen, omdat de hefboomsarm groot is; bij plaatsing van een centrische 
stek in de wand is het opneembare moment van de verbinding een stuk lager. 

;; 

Figuur 13.19. Gemiddeld moment my in snede 1 Figuur 13.20. Gemiddeld moment my in snede 2 
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paragraaf wordt de horizontale voeg berekend voor de krachten. In 
13.4.1 zijn voor de krachten de gemiddelde waarden gegeven uit de resultaten van 

. In onderstaande tabel 13-1 zijn de waarden herhaald voor het overzicht. 

Tabel 13-.1. De waarden van de krachten op de horizontale voeg 

13.4.2 CONTROLE DRUKSPANNING 

De horizontale voeg wordt als een stek-gaine verbinding; de voeg heeft een dikte 
van 15 mmo De en de voeg worden gevuld met een van de sterkteklasse K70 
(r'm 42 Voor de voeg is geen in rekening te omdat 
de normaalkracht rechtstreeks het onderliggende element De rekenwaarde van de 
sterkte van de mortelvoegverbinding fv is berekend NEN 6720 - art. 9.17. 

'" k, " k, f b 

f m rekenwaarde van de druksterkte van de mortelvoeg 

f b laagste waarde van de rekenwaarde van de druksterkte van de aansluitende delen 

x" lengte van het gedrukte voegoppervlak 

b breedte van het gedrukte voegoppervlak 

v voegdikte volgens NEN 6720 art. 9.17.2 

k, 0,9 bij aangieten 

k, k, " 

r> 1 

kleinste waarde van b 
v 

Xu 40 mm (aangenomen) 

b 300 mm 

v 35 mm (15 + 20 mm) 

r'm 42 N/mm 2 

(b 39 N/mm 2 

k1 0,9 (aangieten) 

k2 

k3 0,54 

k4 1,14 

ks O,S 
(v N/mm 2 (~ C28/35) 

N'Y;d 141 kN/m 

b 1000 mm 

Xu 30 mm 

(jb 4,7 N/mm 2 

(jb < (v voldoet 

Ontwerp van een externe ronde hellingbaan 174 



Michael Fütterer juni 2008 

13.4.3 STEKWAPENING 

De stekwapening wordt berekend door de hefboomsarm z te bepalen voor de doorsnede, zoals 
getekend in figuur 13.21. Het hart van de stek ligt op 100 mm uit de rand van het 
betonelement; voor de betondrukzone is een hoogte van 40 mm aangenomen. 

h 300 mm 

a 100 mm 

xu 40 mm 

z 185 mm (h - a - 7/18 x xu) 

MY;d 49 kl'Jm/m 
-,L,} Vr=IS ~'" 

fs 435 N/mm 2 U r:-~ct1o:-, 
As 611 mm 2/m (Md / fs x z) 

As;totaal 864 mm 2 , I:.-,t-
~ 

Figuur 13.21. Stekwapening in voeg 

Voor de stekwapening zijn 5 stekken 016 gekozen. De stekken zijn 300 mm hart op hart van 
elkaar geplaatst in de horizontale voeg. 

13.4.4 SCHUIFSPANNING 

De dwarskracht qy en de schuifkracht n"y werken in hetzelfde horizontale vlak van de voeg. 
Deze schuifspanningen kunnen bij elkaar opgeteld worden. Het beton neemt de schuifspanning 
op. De maximale schuifspanning in de voeg moet kleiner zijn dan de opneembare 
schuifspanning Tl' De sterkte van de mortelvoeg is maatgevend. Bij de controle van de 
betondruksterkte in de horizontale voeg is de sterkte van de mortelvoeg berekend; de sterkte 
komt overeen met een betonsterkteklasse C28/35. 

VY;d; loodrecht 110 kN/m 

V xy;d;evenwijdig 21 kN/m 

Vd;totaal 112 kN/m 

b 1000 mm 

h 300 mm 

Td 0,37 N/mm2 

fb 1,40 N/mm2 

Tl 0,56 N/mm2 

Td < Tl voldoet 
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13.5 VERTICALE VOEG 
De verticale voeg is uitgevoerd als een lasplaatverbinding . Deze verbinding is een in de 
praktijk veel toegepaste horizontale verbinding tussen twee wanden. In de prefab-elementen 
worden twee lasplaten ingestort die met wapeningsstaven verankerd zijn in het element; de 
lasplaten bevinden zich aan de boven en onderzijde van de wand. De verbinding komt tot 
stand door op de bouwplaats een staalplaat te lassen op de beide lasplaten. 

13.5.1 KRACHTEN OP DE VERTICALE VOEG 

De verticale moet gedimensioneerd worden op de erop werkende krachten. In figuur 13.22 zijn 
de krachten op de verbinding weergegeven . Deze krachten worden in het vervolg van deze 
paragraaf toegelicht; er is met plaatjes aangegeven welke grootte de krachten hebben op de 
beschouwde verbinding. Daarnaast is beschreven hoe een kracht opgenomen wordt door de 
lasplaatverbinding . 

I ~. 
I 

I'\x;trt..l qx qx nx; \-nLl 

hxy 
® 0 

Y\xy 

V'\";dv",L V'\";dv,,,L 

Figuur 13.22. Krachten op de verticale voeg 

Membraankracht nJ( 
De membraankracht nx treedt op uit de verticale belasting zoals besproken is bij de globale 
krachtswerking in paragraaf 10.3.3. Kenmerkend aan het verloop van de membraankrachten is 
dat er afwisselend trek- en drukkrachten optreden in de wand van de hellingbaan; dit is ook 
besproken in paragraaf 10.3.3. 
De membraankrachten zijn weergegeven in figuur 13.23, waarbij de snedes zijn aangegeven. 
De snedes zijn gegeven in figuur 13.24. De maximale membraantrekkracht bedraagt 17 kN/m; 
de drukkracht bedraagt 147 kN/m. Het verschil tussen de trek- en drukkracht in de wanden is 
te verklaren is nader toegelicht in paragraaf 13.2 . 
De trek- of drukkracht wordt opgenomen door de in het werk gelaste staalplaat. De lassen in 
de verbinding moeten deze kracht overbrengen op de ingestorte lasplaat. 

,tv r I7kW m 

Figuur 13.23. Membraankra chten nx Figuur 13.24. Gemiddelde m embraankracht nx 
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Membraankracht nxy 

De schuifkrachten (door de windbelasting) zijn getekend in figuur 13.25. De schuifkrachten 
veranderen over de hoogte van de wand van richting. De gemiddelde schuifkracht bedraagt 
aan de bovenzijde 25 kN/m en -6 kN/m aan de onderzijde (figuur 13.26). 
De schuifkracht wordt opgenomen door de staalplaat op afschuiving in het vlak te belasten. De 
lassen moeten ook hier de krachten overbrengen op de ingestorte lasplaat. De schuifkracht 
grijpt ook in dit geval excentrisch aan op de verbinding. 

Snede 1 

--~-==- 2S k~/m 

0 " § ~ " ~ ~r~ <= g 0 0 o .~ 

,~J~ ç: ? 
., 

1 {~ ." ~' "I :t i $1 t ' 
53' 

SnetJe 2 

fi 
I'lnJ 

' 6kl\,lJm 

" 
~ ~ § ~ ~Q \l S iii ~ ~ "1 I' I '52 I r~ -:mt.t.J.'~ 

Figuur 13.25. Membraankrachten nxy Figuur 13.26. Gemiddelde membraankracht nxy in 
snede 1 en 2 

Dwarskracht qx 
De dwarskracht qx treedt op uit de verticale belastingen. Bij een ongelijke belasting van naast 
elkaar gelegen elementen is het moment uit de hellingbaanplaten niet aan elkaar gelijk. Dit 
vertaalt zich in een dwarskracht loodrecht op de verticale voeg. De dwarskracht is getekend in 
figuur 13.27; de gemiddelde dwarskracht bedraagt 28 kN/m (figuur 13.28). 
De dwarskracht belast de staalplaat loodrecht op het vlak. Ook hier treden additionele 
krachten op in de verbinding waar rekening mee gehouden moet worden. 

28k1'\:/m 

-= 

Figuur 13.27. Dwarskrachten qy Figuur 13.28. Gemiddelde dwarskracht qy in snede 
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Momentmx 
In figuren 13.29 en 13.30 zijn de momenten om de y-as gegeven van de beschouwde 
verbinding. De gemiddelde waarde van het moment bedraagt 3 kN/m. Dit is een positief 
moment; aan de bovenzijde van de wand zit een tegengesteld moment voor het evenwicht in 
de wand. Het moment is relatief klein , maar mag voor de dimensionering van de verbinding 
niet verwaarloosd worden . 

3kNm,lm 

8 § :g 
ï' ,- 1 

Figuur .13.29. Momenten mx Figuur 13.30. Gemiddeld moment m, in snede 

In de volgende paragraaf wordt eerst een algemene toelichting gegeven op de lasplaat als 
verbinding tussen de elementen. Daarna wordt de verticale voeg gedimensioneerd op de 
optredende krachten . In paragraaf 13.5.1 zijn voor de krachten de gemiddelde waarden 
gegeven uit de resultaten van het computermodel. In onderstaande tabel 13-2 zijn de waarden 
herhaald voor het overzicht. 

Tabel 13-2. Oe waarden van de krachten op de verticale voeg 

Membraantrekkracht N'X; d (nx) - 147 kN/m 

Membraantrekkracht Nx; d (n x) 17 kN/m 

Moment MX;d (mx) 3 kNm/m 

Dwarskracht VY;d ; loOdrecht (qx) 28 kl'J/m 

Schuifkracht V XY; d ;evenWl jd ig (n xy ) 25 kN/m 
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13.5.2 LASPLAA TVERBINDING 

De toegepaste lasplaat is in figuren 13.31 en 13.32 in een boven- en vooraanzicht getekend. 
De lasplaat is in het beton verankerd met twee wapeningsstaven 016 mmo De 
wapeningsstaven zijn gebogen naar het midden van de betondoorsnede, waardoor het splijten 
van het beton niet maatgevend is; de wapening ligt op een hogere dekking. 
De ingestorte lasplaat is 150 mm breed, heeft een hoogte van 280 mm en is 20 mm dik; de 
staalkwaliteit is 5235 (fy;d = 235 Njmm2

). De staalplaat die in het werk aan de lasplaten gelast 
wordt heeft een dikte 25 mm; de overige afmetingen van deze staalplaat zijn 260 x 220 mm 2

• 

De staalplaat wordt daarnaast nog bevestigd met ankerstaven zoals getekend in figuur 13.31. 

Vooraanzicht 

Bovenaanzicht 

Figuur 13.31. Bovenaanzicht lasplaat Figuur 13.32. Vooraanzicht lasplaat 

De staalplaat wordt met zijhoeklassen en kophoeklassen aan de lasplaat gelast; in figuren 
13.31 en 13.32 zijn deze lassen getekend. De lassen hebben een keeldoorsnede van a = 6 
mm; de lengte van de las is afhankelijk van de beschouwde las. De horizontale lassen hebben 
een effectieve lengte van 120 mm, en de verticale kophoeklassen zijn effectief gelast over 220 
mmo 
De lassen zijn getoetst volgens NEN 6770 - art. 13.4 en NEN 6772 - art. 11.2. In bijlage T zijn 
voor zes basisbelastinggevallen formules gegeven waarop een las te toetsen is. De optredende 
spanning Cfw;s;d moet kleiner zijn dan de capaciteit van de las fw;u;d' 
De spanning Cfw;s;d wordt bepaald volgens het vloeicriterium van Hüber-Hencky-Von Mises, uit 
een combinatie van de normaalspanning Cf) en de schuifspanningen 1:) en 1:2 (formule 13.1). 

f met f = , .• 
' " u.o jJ ~ Y,,, ~ j3 

De maximale spanning in de las is afhankelijk van het moedermateriaal; in onderstaande 
berekening is de capaciteit van de las berekend volgens NEN 6770. 

ft;d 360 Njmm 2 5235 

~ 0,80 lasfactor, afhankelijk van het moedermateriaal 

YM 1,25 modelfactor 

fw;u;d 207 I'Jjmm 2 (ft;d j ~ X YM x v'3) 

In de volgende paragraaf wordt eerst de staalplaat gecontroleerd. Daarna zijn de lassen in de 
lasplaatverbinding gecontroleerd volgens NEN 6772 voor elk belastinggeval. Bij de bespreking 
van de optredende krachten in de verbinding (paragraaf 13.5.1) is al genoemd dat bij een 
lasplaatverbinding additionele krachten optreden; deze krachten zijn per kracht toegelicht. 
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13.5.3 STAALPLAAT 

In figuur 13 .3 3 zijn de krachten op de verticale voeg nogmaals getekend. De staalplaat wordt 
in het werk gelast om de verbinding tussen twee elementen te maken . In onderstaande 
berekening worden de afm etingen van de staalplaat gecontroleerd op de krachten. 

--- -- ~ 

"", I 

q" I'1x;\-r-._L , 
0 

Y\xy 
I 

/\'Ix 

n'~J 
Figuur 13.33_ Krachten op de verticale voeg 

Eigenschappen staalplaat 
b 260 mm 

h 220 mm 

t 25 mm 

fY;d 235 N/mm2 

Moment mx;d 

Mx;d 4,2 kNm 

W 22917 mm 3 

(JM 183 N/mm2 

Unity check 0,78 voldoet 

Membraankracht nx; d 

N'X;d 206 kN 

A 6500 mm 2 

31,7 N/mm2 

Unity check 0,14 voldoet 

(3 X l,4halve hoogte wand) 

(1/6 x h X t 2
) 

(147 X l,4halve hoogte wand) 

(b X t) 

Combinatie normaalkracht en moment 
(JN 31,7 N/mm2 

(JM 183 N/mm2 

(J 215 N/mm 2 

Unity check 0,91 voldoet 

Dwarskracht qx;d;/oodrecht 

Vx;d,loodrecht 40 kN 

Vu ;d;loodrecht 746 kN 

Unity check 0,05 voldoet 

Schuifkracht Vxy;evenwijdig 

VX;d;eVenwiJdig 35 kN 

kN VU ;d;evenwljdig 882 

Unity check 0,04 voldoet 
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(28 X l,4halve hoogte wand) 

(fY;d X Ah ><t / v'3) 

(25 X l,4halve hoogte wand) 

(fY;d X Abxt / v'3) 
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13.5.4 LASPLAAT 

In deze paragraaf worden de lassen van de lasplaat gecontroleerd. Voor elke belastingsituatie 
is aangegeven welke las (zijhoeklas of kophoeklas) te controleren is; ter verduidelijking is per 
situatie een tekening bijgevoegd. Ook wordt bij elke controle verwezen naar een van de zes 
basisbelastinggevallen uit bijlage T. 
De lassen zijn gecontroleerd op de optredende belastingen. Vervolgens zijn de additionele 
krachten op de las bepaald, waarna ook deze gecontroleerd zijn. Tot slot zijn de spanningen in 
de lassen gecombineerd volgens het vloeicriterium van Hüber-Hencky-Von Mises. 

Eigenschappen lassen 
leff;110r 120 mm 

leff;vert 220 mm 

a 

fw;u;d 

6 mm 

207 N/mm 2 (ft;d / ~ x YH x v3) 

Moment mX;d 

Type las Zijhoeklas volgens basisgeval 1 

Mx;las 

leff; hor 

Ftrek/druk 

2,1 kNm (112 x 3 X l,4halve hoogte wand) 

60 mm 

35 kN (2,1 106
/ 60 103

) 

69 N/mm2 

"2 0 N/mm 2 

Unity check 0,33 voldoet 

- -------

)0----. f-- -----f 1 

\ 
!~ 

..... 

I. 

""'--"---; ~-----' ~ 

Moment m. Membraankracht nx 

Figuur 13.34. Moment op lasplaat Figuur 13.35 .. Membraandrukracht op lasplaat 

Membraankracht n)(;d 

Type las Zijhoeklas volgens basisgeval 3 

N'X;d 206 kN (147 X l,4halve hoogte wand) 

leff; hor 120 mm 

0 N/mm 2 

143 N/mm 2 

Unity check 0,69 voldoet 
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Dwarskracht qx;d;/oodrecht 

Type las Zijhoeklas volgens basisgeval 1 

Vx;d; laadrecht 40 kN (28 X l,4halve hoogte wand) 

leff;har 120 mm 

20 N/mm2 

t 2 0 N/mm 2 

Unity check 0,10 voldoet 

Schuifkracht Vxy;evenwijdig 

Type las Kophoeklas volgens basisgeval 3 / Zijhoeklas volgens basisgeval 3 

Vx;d;evenwiJdIQ 35 kN (25 X l,4halve hoogte wand ) 

leff;vert 220 mm 

al = tI 0 N/mm2 

t2 14 N/mm2 

Unity check 0,07 voldoet 

1,Ixy I .. 

Vxy y 

Dwarskracht qy 

Figuur 13.36. Schuifk racht op lastplaat Figuur 13.37. Dwarskracht op lasplaat 

Controle volgens vloeicriterium Hüber-Hencky-Von Mises 
Type las Zijhoeklas 

al = tI 89 N/mm2 

t 2 157 N/mm2 

aw;s; d 188 N/mm2 

Unity check 0,91 voldoet 

Type las Kophoeklas 

al = tl 0 N/mm2 

t 2 14 N/mm 2 

aw;s;d 14 N/mm2 

Unity check 0,07 voldoet 
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13.6 KOPPELING HELLINGBAANPLATEN 

13.6.1 MEMBRAANTREKKRACHTEN 

Door de koppeling van de hellingbaanplaten worden deze geactiveerd en zal er een 
krachtsoverdracht plaatsvinden in de verbindingen. De koppelingen creëren een schijf van 
hellingbaanplaten die zich als een wokkei om de buis heen wikkelt. De schijf en de buis werken 
samen en verzorgen gezamenlijk de stabiliteit. 
In de buis en in de schijf van de ronde hellingbaan treden horizontale membraankrachten op . 
De koppeling van de hellingbaanplaten zorgt ervoor dat de membraankrachten zich naar rato 
van stijfheden gaan verdelen over de buis en de schijf. De membraantrekkracht in de buis 
bedraagt 17 kN/m (paragraaf 13.5). De trekkracht in de schijf is bepaald door een snede te 
maken over een hellingbaanplaat; de resultaten zijn gegeven in figuren 13.41en 13.42 In de 
schijf bedraagt de membraantrekkracht 89 kN/m. De membraantrekkrachten zijn gegeven in 
kN per strekkende meter voor de belastingcombinatie van het eigen gewicht en de 
veranderlijke voertuigbelasting van 2,0 kN/m 2

. De krachten in de buis en de schijf bedragen: 

= 17 * 1,4 = 24 kN NSChijf = 89 *' 4,5 = 400 kN 

Figuur 13.38. Membraantrekkrachten in de schijf 

13.6.2 AFSCHUIVING 

Naast de trekkracht uit de membraankrachten treedt er ook afschuiving op in de verbinding als 
twee naast elkaar gelegen hellingbaanplaten ongelijk belast zijn (figuur 13.43). Een dergelijke 
situatie treedt op als een auto de hellingbaan oprijdt (of afrijdt) . De hellingbaanplaten zijn dan 
afwisselend belast door het eigen gewicht in combinatie met een voertuigbelasting van 2,0 
kN/m 2

, of enkel het eigen gewicht. Anderzijds treedt deze situatie ook op als een puntlast van 
10 kN, bijvoorbeeld een kriklast, aangrijpt ter plaatse van de verbinding . 

Figuur 13.39. Hellingbaanplaten belast en onbelast 
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De verbinding tussen de hellingbaanplaten is uitgevoerd als een trekbandkoppeling, zoals 
weergegeven in figuur 13.44. De keuze voor dit type verbinding is gemaakt uit praktisch én 
constructief oogpunt. De verbinding wordt namelijk veelvuldig toegepast in de praktijk bij de 
koppeling van TI-platen in de parkeergarages. 

In n 

, 
"'"" gegot(':fH:IC'làrba~ I b., ~tt:.l 

Figuur 13,10. Trekbandkoppeling 

Uit constructief oogpunt is de verbinding gekozen, omdat de afschuiving door trek opgenomen 
kan worden . De voeg tussen de flenzen wordt gevuld met een krimparme gietmortel; de 
randen van de flenzen worden uitgevoerd met een profilering, ook wel kelkvoeg genoemd. De 
krachtswerking van de op afschuiving en trek belaste trekbandkoppeling is als volgt: 
De bout in de verbinding wordt belast op trek in combinatie met afschuiving; de bout gedraagt 
zich dan als een stijf element in de verbinding. Het beton in de verbinding zal lokaal 
verbrijzelen, wat resulteert in een kleine stijfheid. Dat betekent dat bij voldoende ruwheid van 
het aansluitvlak de staaf op trek belast wordt; in het verbrijzelde beton ontstaat een 
drukkracht die evenwicht maakt met de trekkracht in het staal. In figuur 13.45 is de 
krachtswerking van een kelkvoeg getekend. 

1 

Figuur 13,11. Krachtswerking in kelkvoeg 
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13.6.3 KRACHTEN OP DE TREKBANDKOPPELING 

Afschuiving bout 

juni 2008 

De afschuifkracht wordt door trek in de bout opgenomen (paragraaf 13.6.2). De grootte van 
de trekkracht is afhankelijk van de optredende afschuifkracht. In NEN 6702 - art 8.5 is 
beschreven dat ook een puntlast van 10 kN in rekening te brengen is. De puntlast wordt 
geplaatst net naast de verbinding. De belasting uit de puntlast wordt via de flens voor de helft 
opgenomen door de ribben in de hellingbaanplaat. De andere helft dient door de verbinding 
opgenomen te worden (figuur 13.46). De afschuifkracht (puntlast) wordt gecontroleerd 
volgens NEN 6720 - art. 8.2.5. 

Figuur 1].42. Verdeling van de punt/ast 

Type belasting Afschuifkracht (puntlast) 

V puntlast = 5,0 kN 

Yf;q l,S ( belastingfactor) 

Vd 7,5 kN 

blastvlak 100 mm 

d 40 Mm 

"d 1,88 Njmm 2 

ks 1,0 Gladde kist 

kb = 0,4 Gladde kist 

ft;b;d = 800 Njmm 2 

Asv 0,52 mm 2jm ("d - kb X f b) x b j (ks x f s) 

As;ben 52 mm 2 

Keuze 201 mm 2 Bout M16 8.8 
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Trekkracht bij puntlast 
Het eigen gewicht geeft een membraantrekkracht in de bout, welke hieronder berekend is. 
Door de puntlast treedt ook een trekkracht in de bout op; deze kracht heeft dezelfde grootte 
als de afschuifkracht (door de puntlast). 

Type belasting 

Nx;eg 

Yf;q 

I\lx;eg;d 

Nx; puntlast 

NX;d 

Trekkracht uit het eigen gewicht 

158 kN (4,5 x 35) 

1,2 (belastingfactor) 

189 kN 

7,5 kN 

197 kN 

De membraantrekkracht bij de belastingcombinatie van het eigen gewicht en de puntlast is 
niet maatgevend voor de dimensionering van de trekbandkoppeling. In paragraaf 13.6.1 is een 
membraantrekkracht gegeven van 400 kN voor het eigen gewicht in combinatie met de 
veranderlijke voertuigbelasting van 2,0 kN/m 2

• 

fIX [ tUm] 

f F~ I I) 
0 35 kN / m 0 
0 -=::::::::::::: t ü 

10 

b 0 D 0 0 0 0 0 N 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 N <D 0 'T <X> N CD 0 I[") 

10 '7 \2 i I 
N N î" 1" 1" ?" ""I i 

23~ 2DMac 

Figuur 13.43. Gemiddelde membraantrekkracht nx voor eigen gewicht 

Trekkracht bij verdeelde voertuigbelasting 
De hellingbaanplaten worden onderling gekoppeld met zes trekbandkoppelingen. De 
koppelingen worden over de lengte van de hellingbaanplaat verdeeld, zoals getekend is in 
figuur 13.48. De verdeling is gebaseerd op de membraankrachten (figuur 13.49). In paragraaf 
13.6.1 is aan de hand van een snede de grootte van de membraantrekkrachten in de flens 
bepaald; deze bedraagt 400 kN voor de belastingcombinatie eigen gewicht en een 
veranderlijke voertuigbelasting. 

l 

Figuur 13.44. Verdeling van de koppeling Figuur 13.45. Gemiddelde membraankracht nx 
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13. 4 TREKBANDKOPPELING 

Eigenschappen bout 

Cl.reà;2 

Trek 
Nn,,;max 

Nt;u;à 

Unity check 

M16 boutkwaliteit 8.8 

800 N/mm2 

157 mm 2 

1,0 

400 kN 

66,7 kN 

90,4 kN 

0,74 voldoet 

Wapening in flens 
De trekbandkoppeling wordt door 

is wapening en de 

66,7 kN 

fs 435 N/mm 2 

153 

Keuze 2 012 per 

c 30 mm 

0 12 mm 

Cl. 1 0,30 

(b 39 N/mm 2 

250 mm 

Ontwerp van een externe ronde hellingbaan 

2008 

x CI.,ed;2 X ft;b;d X Ab;s 

verankerd in het beton. In onderstaande 
van deze wapening berekend 

NEN 6720 art. 9.6 

C53/65 
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14 MONTAGE 

In paragraaf 13.1 is beschreven dat de 
de montagesnelheid van de ronde 
methoden met betrekking tot de montage van de 

2008 

invloed mogen hebben op 
enkele mogelijke 

bouwmethode 1 blijven de bokconstructies de hele montagefase staan. Ze 
worden pas als alle elementen van gemonteerd zijn. De 
bouwmethode 2 heeft een andere filosofie. deze methode is aangenomen dat de 
hellingbaan op een gegeven moment stabiel is. Van daaruit wordt de hellingbaan verder 
opgebouwd. De bokken staan niet de hele montage onder de hellingbaanelementen, 
maar verplaatsen zich naar boven toe. Het voordeel hiervan is dat er minder bokken nodig 
zijn. Er is echter ook het nadeel dat er een extra kracht opgenomen moet worden door de 
horizontale voeg. Dit is in 14.2. 
Aan het einde van het hoofdstuk wordt een voorkeur voor de montage van de 
elementen. 
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14.1 METHODE 1: VOLLEDIGE OPBOUW MET BOKKEN 
Deze paragraaf beschrijft de bouwmethode voor de ronde hellingbaan met bokken die 
gedurende de montageperiode blijven staan. De bokken zijn tijdelijke ondersteuningen die pas 
weggehaald worden als de laatste verbinding tussen de elementen gemaakt is. De bokken zijn 
dezelfde bokken die gebruikt zijn voor de opslag van de r-elementen op het tasveld; voor een 
toelichting wordt verwezen naar paragraaf 15.5.1. 
De bokken dienen ervoor om de stabiliteit van de ronde hellingbaan gedurende de montage te 
waarborgen. De horizontale belastingen uit de wind, temperatuursveranderingen en opgelegde 
vervormingen worden tijdens de montage opgenomen door de bokken. 
De bouwmethode met bokken is hieronder puntsgewijs nader beschreven. Bij deze bespreking 
is aangegeven welke stappen ondernomen zijn per fase en welke verbindingen te maken zijn. 
Om de bouwvolgorde te verduidelijken zijn een aantal schetsen gemaakt. 

Bouwvolgorde: methode 1 
1) Verrichten van grondwerkzaamheden; 

Het bouwterrein van de parkeergarage met ronde hellingbaan wordt bouwrijp gemaakt. 
Voor de hellingbaan wordt grond ontgraven, waardoor een bouwpunt ontstaat. In deze 
bouwput worden de funderingspalen de grond in geheid. Van de bouwput is in figuur 14.1 
is een schets gemaakt; in de bouwput zijn tien funderingspalen getekend zoals deze na het 
heien aanwezig zijn. 

Figuur 14.1. De bouwput met funderingspalen 

2) Funderingsbalk monteren; 
Na het heien van de funderingspalen worden de prefab funderingsbalken gemonteerd. Uit 
deze balken steekt de benodigde stekwapening voor de verbinding met de r-elementen. In 
figuur 14.2 is de funderingsbalk getekend zoals deze op de funderingspalen gemonteerd 
wordt; naast deze figuur is een doorsnede getekend van aansluiting van de funderingspaal 
met de funderingsbalk (figuur 14.3). 

,.. 

I 

Tt 
I .I ,r 

~lo .I" 

Figuur 14.2. Funderingsbalk op de funderingspalen Figuur 14.3. Doorsnede fundering 

3) Bokken plaatsen; 
Met het monteren van de funderingsbalken is de basis voor de ronde hellingbaan gemaakt. 
De volgende stap in het bouwproces is het plaatsen van de bokken op de juiste plaats. Het 
is belangrijk dat de bokken exact goed staan, omdat de ribben van een r-element 
afsteunen op de bok. Omdat bij deze bouwmethode de bokken gedurende de hele montage 
blijven staan is het belangrijk dat de bokken exact goed staan. Het dient voorkomen te 
worden dat een bok excentrisch staat ten opzichte van de bok eronder; hierdoor kunnen 
krachten optreden die een negatieve invloed hebben. 
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4) T-element monteren; 
In figuur 14.4 en 14.5 is een gemonteerd r-element getekend dat afsteunt op de bok. Bij 
de montage is het belangrijk dat de bok in hoogte kan variëren, zodat het element goed 
gesteld kan worden . Voor het stellen van het element in de hoogte kan gebruik gemaakt 
worden van stelplaatjes in de horizontale voeg. Nadat het element goed gepositioneerd is 
kan de horizontale voeg gemaakt worden. De voeg wordt uitgevuld met een betonmortel. 

1 

I 
I 1 1 

Figuur 14.4. Eerste element van de he/lingbaan 

5) Volgende T-element monteren; 
Het naastgelegen element wordt op dezelfde manier gemonteerd als bij stap 4. Na 
uitharding van de horizontale voeg (1 dag) worden de koppelingen tussen de 
hellingbaanplaten gemaakt (figuur 14.6). De eventuele hoogteverschillen tussen de 
hellingbaanplaten zijn hierdoor direct te verdisconteren. 

Figuur 14.5 . Vooraanzicht eerste element Figuur 14.6. Koppelingen tussen he/lingbaanplaten 
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6) Elementen van le rondgang monteren; 
Na het monteren van het laatste element van de 1 e rondgang worden de 
lasplaatverbindingen tussen de element (verticale voeg) gemaakt. Hierdoor zijn alle 
verbindingen voor de 1 e rondgang gereed . In figuur 14.7 is de 1 e rondgang van de 
hellingbaan geschetst met de bokken als montagevoorziening. 

Figuur 14. 7. 1e rondgang van de hellingbaan in montagefase 

7) Herhalen van stap 3 t/m 6; 
8) Montage van de randbalk; 

Na de montage van het laatste r-element wordt de randbalk van 800 mm hoog 
gemonteerd. De randbalk vormt de beëindiging van de ronde hellingbaan. Voor de 
montage van de elementen van de randbalk worden schoren gebruikt die afsteunen op de 
helling baan platen ter plaatse van de ribben. Met het uitvullen van de horizontale voeg met 
betonmortel en het vervaardigen van de lasplaatverbindingen is de hellingbaan voltooid. 

9) Verwijderen montagevoorzieningen. 
De ondersteuningsconstructie, de bokken, kunnen na het uitharden van de beton mortel in 
de laatste voegen van de randbalk verwijderd worden. Ook de schoren voor de montage 
van de randbalk worden verwijderd . 

14.2 METHODE 2: GEDEELTELIJKE OPBOUW MET BOKKEN 
De bouwmethode in deze paragraaf gaat door op de besproken methode in de vorige 
paragraaf. De bokken worden ook gebruikt als tijdel ijke ondersteuning van de ronde 
hellingbaan. Bij deze methode zijn de bokken niet gedurende de hele montagefase onder een 
element aanwezig. 
Het uitgangspunt van deze bouwmethode is dat de hellingbaan na de montage van een aantal 
elementen van zichzelf stabiel is; de verbindingen tussen de elementen zijn allemaal 
vervaardigd. De bokken onder het stabiele deel van de hellingbaan worden verwijderd en 
gebruikt voor de montage van volgende elementen. 
Een nadeel van dit principe is dat het onderliggende element belast wordt met een extra 
moment. Daardoor wordt de horizontale voeg tussen het onderliggende element en het 
element daaronder op trek belast wordt . Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 14.2.1. 
Het voordeel van deze bouwmethode is dat het aantal benodigde bokken niet gelijk is aan het 
aantal elementen van de hellingbaan; de bokken worden dus meerdere malen gebruikt. Een 
ander voordeel is dat na de montage van de laatste elementen niet alle bokken meer 
verwijderd hoeven te worden, en dat levert tijdwinst op. 
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Bouwvolgorde: methode 2 
De stappen 1 tot en met 6 van bouwmethode 1 worden ook toegepast bij bouwmethode 2. Het 
bouwproces neemt pas daarna een andere wending. 
7) Verwijderen deel van de bokken; 

Nadat de eerste rondgang volledig voltooid is én de verbindingen gemaakt zijn, wordt een 
deel van de bokken weggehaald (figuur 14.8). De constructie haalt haar stabiliteit uit de 
eerste vijftien elementen van de hellingbaan; dit is driekwart van de eerste rondgang. Het 
voordeel van deze bouwmethode is dat er veel minder bokken nodig zijn voor de montage 
van de hellingbaan. Daarnaast hoeven bij voltooiing niet op alle verdiepingen de bokken 
verwijderd te worden; dit zijn in totaal 120 bokken (bouwmethode 1) . 

Figuur 14.8. Bokconstructies onder groene elementen verwijderen 

8) Vervolg montage; 
Na stap 6 worden eerst vijf bokconstructies op de elementen 6 tot en met 10 (figuur 14.9) 
geplaatst reeds gemonteerde hellingbaanplaten van de eerste rondgang. Vervolgens 
kunnen vijf elementen gemonteerd worden. De verbindingen worden direct aansluitend 
gerealiseerd. Na voldoende sterkte van de horizontale voeg (doorgaans 1 dag) worden de 
bokken a tot en met e onder de elementen 1 tot en met 5 verwijderd en gemonteerd voor 
de volgende vijf hellingbaanelementen. Deze montagevolgorde blijft zich herhalen tot de 
laatste hellingbaanelementen gemonteerd zijn. 

Figuur 14.9. Bokconstructies refererend aan stap 8 

10) Montage van de randbalk; 
Na de montage van het laatste r-element wordt de randbalk van 800 mm hoog 
gemonteerd. De randbalk vormt de beëindiging van de ronde hellingbaan. Voor de 
montage van de elementen van de randbalk worden schoren gebruikt die afsteunen op de 
helling baan platen ter plaatse van de ribben. Met het uitvullen van de horizontale voeg met 
betonmortel en het vervaardigen van de lasplaatverbindingen is de hellingbaan voltooid. 

11) Verwijderen montage voorzieningen. 
De bokconstructies onder de laatste vijf hellingbaanelementen worden verwijderd alsmede 
de montagevoorzieningen (schoren) ten behoeve van de montage van de randbalk. 
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14.2.1 NADELIGE INVLOED BOKCONSTRUCTIE 

Bouwmethode 2 heeft het nadeel dat de bokconstructie extra krachten introduceert in de 
onderliggende elementen. In deze paragraaf wordt de invloed van de krachten op de wapening 
in de hellingbaanelementen. 

Elementwapening 
Het element met de bokconstructie ter ondersteuning van het gemonteerde element wordt 
belast door het eigen gewicht van het element zelf en het eigen gewicht van het erboven 
gemonteerde element. In figuur 14.10 is deze situatie toegelicht. 

Figuur 14.10. Extra krachten op de horizontale voeg 

Het moment uit het eigen gewicht van het element zelf is berekend in paragraaf 12.2. De 
belasting uit het bovenliggende element zorgt voor een extra moment in het eronder gelegen 
element. Er is vanuit gegaan dat een derde deel van de belasting rechtstreeks door de wand 
aan de fundering wordt afgedragen. Het resterende deel grijpt als puntlast aan op het 
onderliggende element met een excentriciteit van 3 meter. In onderstaande berekening is dit 
moment bepaald. 

Md;onder;nb 51,3 kNm (paragraaf 12.2) 

Nd;boven;totaal 25,7 kN (2/3 x 1,35'(1';g x 1,14v x 25y) 

Excentriciteit 3,0 m 

Md i baven;rib 38,5 kNm (25,7 x 3,0/2) 

Md;rtb;montage 89,8 kNm 

Md;rib;eindfase 66,0 kNm (paragraaf 12.2) 

Het moment tijdens montage is groter dan het moment in de hellingbaanplaat in de 
gebruiksfase. Er is gecontroleerd of dit gevolgen heeft voor de wapening in de ribben van het 
element. Uit deze berekening volgt dat in het element geen extra wapening benodigd is voor 
het opnemen van het moment uit de montage; de gegevens zijn ontleend aan paragraaf 12.2. 

89,8 
39 0,200 

= 62 ~ Uia = 0,57 % (volgens GTB 2006 - 11.2.a) 
0,4302 

A S;ben = % " b"b * d 10' 

A S;be n = 0,57 '" 0,200 " 0,430 104 = 493 mm2 

Wapening: 3016 (= 603 mm2
) 
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2 BOUWMETHODEN 

De beide bouwmethoden hebben elk voor- en nadelen, In dit wordt geen keuze 
in de te volgen montage, omdat er bij de meer factoren invloed hebben op 

de bouwmethode dan hier beschreven is. Er wordt wel een voorkeur 
uit naar bouwmethode 2, Als hoofdreden wordt hier gegeven dat het aantal 

bokconstructies aan het einde van de niet zo groot is als bij 
L 

Bouwmethode 1 heeft als voordeel dat de elementen continu te zonder eventueel 

Ontwerp van 

met betrekking tot de stabiliteit van de constructie, Er is bouwmethode 2 altijd 
dat de betonmortel in de horizontale voegen binnen de voorgenomen 

niet afdoende uitgehard is voor verdere montage. Dit levert vertraging op. 
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15 PRODUCTI 
Dit hoofdstuk behandelt de van de elementen van de ronde 
ligt hier op de die ontstaan door het scheluwe vlak van de 
de betonindustrie is het storten van een scheluw vlak problematisch door de 
van het zelfverdichtende beton. 
Het hoofdstuk gaat eerst in op het ontstaan van het scheluwe vlak in de Van 
daaruit wordt een voorstel om de mal van het element te maken. worden 
twee stortmethoden gegeven, rechtop en verticaal. Elk van storten kent haar 
problemen die in 15.3 worden en waarvoor een gegeven wordt. 
De keuze voor een stortmethode is niet alleen afhankelijk van de die 
kunnen optreden het storten. Ook de opslag op het tasveld, 

en de van het element zijn aspecten die invloed 
stortmethode . 
In dit hoofdstuk wordt geen keuze gemaakt voor de stortmethode. Er is slechts een aanzet 
gegeven hoe het element van de ronde te is in de betonfabriek. 
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15.1 SCHELUWTE 
De rijbaan van de hellingbaan heeft een bijzonder kenmerk, de scheluwte. In deze paragraaf is 
toegelicht hoe deze scheluwte ontstaat in de hellingbaanplaten . 

Een hellingbaanplaat heeft in twee richtingen een helling. Dit zijn enerzijds de helling in de 
rijrichting om een hoogteverschil te overbruggen en anderzijds de verkanting, de helling 
loodrecht op de rijrichting. De verkanting van de hellingbaan is een eis uit de Nederlandse 
parkeernorm NEN 2443 - art. 5.4.5. In dit artikel staat beschreven dat rondgaande vrije 
hellingen in een parkeergarage een minimale verkanting van 3% moeten hebben om het 
gebruikscomfort te stimuleren. 
Naast de verkanting is er, zoals gezegd, in de rijrichting een helling om een hoogteverschil te 
overbruggen . Als de helling recht is, dan is het hellingpercentage overal op de hellingbaanplaat 
gelijk. Echter de hellingbaan is rond, waardoor het hellingpercentage niet constant is over een 
hellingbaanplaat. 
Het hellingpercentage neemt af naarmate de straal van de hellingbaan toeneemt. Dit is ook 
vanzelfsprekend, omdat bij een grotere straal de omtrek toeneemt, en dus ook de beschikbare 
lengte van de rijbaan om te stijgen. In onderstaande tabel 15-1 zijn de helling percentages 
gegeven voor de binnenstraai, de straal in het midden en de buitenstraai van hellingbaan; de 
hellingpercentages zijn berekend voor een verdiepingshoogte van 2.800 mmo 

Tabel 15-1 . Heffingpercentage bij verschillende stralen 

Straal (mm) Lengte rijbaan (mm) Hellingpercentage 

Kernzijde 4.500 28 .274 9,9 % 

Midden 6.750 42.412 6,6 % 

Gevelzijde 9.000 56.549 5,0 % 

De scheluwte van een hellingbaanplaat ontstaat dus door de niet constante helling in de 
rijrichting. In figuur 15.1 is een schets gemaakt van de scheluwte van de hellingbaanplaat. 
De verkanting van de hellingbaan is gegeven door de hoek a, en de verkanting heeft een 
helling van 3,1 %. De hoeken ~ en y zijn niet aan elkaar gelijk, omdat de lengte van lijn AD de 
helft is van de lengte van lijn Be. 

Figuur 15. 1. Scheluwte van de hellingbaanplaat 
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15.2 MAL VAN HET ['-ELEMENT 
Het scheluwe vlak, besproken in paragraaf 15.1, is een vlak dat in de prefab industrie moeilijk 
te produceren is . De problematiek van het scheluwe vlak is de kromming van het vlak in twee 
richtingen. Hierdoor ontstaan er voor de industrie twee problemen. In de eerste plaats is er 
een mal met een scheluw vlak te ontwerpen, en daarnaast is de productie van het vlak, het 
storten van een scheluw vlak in beton, ook geen eenvoudige opgave. In deze paragraaf wordt 
de productie van de mal besproken. 

15.2.1 TYPE MAL 

Voor de productie van prefab beton elementen worden in de praktijk twee verschillende typen 
mallen gebruikt; elke type mal heeft haar eigen voor- en nadelen: 

de stalen mal (figuur 15.2); 
Een stalen mal wordt gebruikt voor de productie van gestandaardiseerde beton elementen , 
zoals balken en TI-platen. De mal van deze elementen hoeft voor de productie weinig tot 
niet aangepast te worden; een stalen mal is hiervoor ook niet geschikt. 
Een voordeel van de stalen mal is de maatnauwkeurigheid, waardoor de maatafwijkingen 
van de betonelementen klein zijn . Een nadeel van een stalen mal is dat na verloop van tijd 
de constructie achter de stalen platen zichtbaar wordt . De constructie van de stalen mal is 
daarmee ook zichtbaar op het betonoppervlak, omdat het betonoppervlak de spiegel is van 
de oppervlakte-eigenschappen van de mal. 

Figuur 15.2 . Stalen mal Figuur 15.3. Houten mal 

- en de houten mal (figuur 15.3). 
Een houten mal is gemaakt uit sandwichelementen; deze elementen zijn vaak van triplex 
of spaanplaat gemaakt met daartussen een vulling van naaldhout. Op deze manier heeft de 
mal een grote stijfheid en wordt het kromtrekken van de mal voorkomen. 
Een houten mal is uitermate geschikt om snel en eenvoudig aan te passen. De elementen 
in een serie worden dan ook altijd van groot naar klein gestort, zodat de visuele kwaliteit 
van het betonelement ook bij het laatste element nog optimaal is. 

Voor de prefabricage van het r-element van de helling baan is gekozen voor een stalen mal. De 
keuze hiervoor is mede gebaseerd op de grote repetitie van het r-element, zonder dat er aan 
het element aanpassingen nodig zijn . Daarnaast is een stalen mal relatief maatvast. 
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15.2.2 MAL 

In paragraaf 15 .1 is de scheluwte van de hellingbaanplaat besproken. De scheluwte ontstaat 
door de verkanting (een constante helling) en het hellingpercentage (geen constante helling). 
Voor de bouw van de mal is de constante helling als uitgangspunt genomen. In figuur 15.4 is 
de hellingbaanplaat getekend. In de figuur zijn rechte lijnen getrokken naar de as van de 
hellingbaan . De helling van deze lijnen is gelijk aan de verkanting van 3 % van de hellingbaan . 
Loodrecht op deze lijnen ontstaat de niet constante helling van het hellingpercentage. Op deze 
manier is het scheluwe vlak visueel zichtbaar gemaakt, en dient als achterliggende gedachte 
voor de mal. 

Figuur 15.4. Rechte lijnen vanuit de as, onder een helling van 3 % 

Voor de mal van de hellingbaan worden stalen I-profielen en dunne stalen platen gebruikt. De 
mal wordt in drie delen verdeeld; dit zijn de delen naast en tussen de ribben. Er worden drie 
stalen platen op maat gemaakt voor de drie delen. Er worden I-profielen op elke stalen plaat 
bevestigd . In figuur 15.5 zijn de drie delen getekend. 

----------------------------------------------, 

Figuur 15.5. De drie delen van de malbodem 

Het scheluwe vlak wordt gemaakt door over de assen A-A' en 8-8' twee stalen profielen te 
leggen (figuur 15.6). De punten op beide assen zijn op hoogte gesteld, waardoor de profielen 
de hoek van de verkanting al hebben. Vervolgens wordt er een stalen plaat aan de profielen 
gelast; de staalplaat wordt hierdoor scheluw. De dikte van de staalplaat bedraagt 10 mm, 
waardoor de plaat goed te vervormen is. 

-_ ...--- '" B' 

Figuur 15.6. Plaats van de vijzels voor het vervormen van de staalplaat in een scheluw vlak 
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Als de drie tussenstukken gemaakt zijn worden de ribben uit plaatstaal gemaakt. De mal van 
de ribben en de drie delen worden geassembleerd tot een geheel. Dit is de mal bodem van de 
hellingbaanplaat. Om de mal wordt een opstaande rand gemaakt van 80 mm; dit is de dikte 
van de flens. In figuur 15.7 is de malbodem van de hellingbaanplaat getekend. 

Figuur 15.7. Malbodem van de hellingbaanplaat 

De kromming van de wand van het ['-element wordt gemaakt door het plaatstaal te walsen. In 
figuur 15.8 is de mal van de wand getekend; de malzijde is het zichtbare oppervlak vanaf de 
hellingbaan. Ook bij deze mal worden opstaande randen, 300 mm hoog, gemonteerd. De 
binnenzijde van de mal, het niet zichtbare betonoppervlak vanaf de hellingbaan is een los deel 
van de mal. Dit deel kan na het aanbrengen van de wapening tegen mal bevestigd worden, 
zodat het wanddeel te storten is. 
De mal van de wand en van de hellingbaanplaat worden samengevoegd tot een grote mal 
(figuur 15.9). 

Figuur 15.8. Mal van de wand Figuur 15.9. Volledige mal van het r-element 
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15.3 STORT VAN EEN ELEMENT 
Voor het storten van het element van de hellingbaan zijn twee mogelijke oplossingen gegeven 
in de paragrafen 15.3.1 en 15.3.2. Het element wordt rechtop gestort (paragraaf 15.3.1) of 
het element wordt verticaal gestort (paragraaf 15.3.2). Elke manier van storten heeft zijn 
eigen problemen die besproken worden. Hiervoor zijn ook oplossingen aangedragen in beide 
paragrafen. 
De keuze voor een bepaalde manier van storten is niet alleen afhankelijk van de problemen 
voor de stort van het element, maar ook zeker afhankelijk van de opslag op het tasveld, het 
transport en de montage van een element. 

15.3.1 RECHTOP STORTEN 

De mal van de wand en de hellingbaanplaat worden geassembleerd tot een grote mal en 
gemonteerd in de malopstelling als in figuur 15.10. Uit de figuur is af te leiden dat het element 
rechtop gestort wordt. In deze paragraaf worden drie mogelijkheden beschreven om het 
scheluwe vlak van de hellingbaanplaat te storten. 
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Figuur 15.10. Opstelling van de mal voor het rechtop storten van het T-element 

Voor het storten van het beton wordt eerst de wapening aangebracht volgens tekening. Het 
storten van het wanddeel van het ['-element zal geen problemen opleveren voor de productie. 
Voor het scheluwe vlak van de hellingbaanplaat is dit echter niet zo. 
Het zelfverdichtende beton heeft de eigenschap dat het zonder fysieke arbeid zelf vloeit. 
Daarmee is bedoeld dat het beton zelf zorgt voor een gelijkmatige verdeling over de mal, 
totdat het betonoppervlak aan de bovenzijde helemaal vlak is. Dat betekent dat het scheluwe 
vlak niet zonder meer te storten is. Voor dit probleem zijn drie mogelijke oplossingen bedacht: 
1) stijver betonmengsel ; 

Het beton wordt stijver gemaakt door de toevoeging van hulpstoffen. Het doel van de 
hulpstoffen is om het beton minder te laten vloeien (afname verwerkbaarheid). Door 
harken van het beton kan het beton gelijkmatig over de mal verdeeld worden. 
Een voordeel van deze methode is dat de stortzijde van het beton ruw wordt; de stortzijde 
is het rijvlak van de hellingbaan. In NEN 2443 - art. 5.4.6 is opgenomen dat de rijbaan 
van een hellingbaan een bepaalde stroefheid moet hebben (paragraaf 4.1.4). 

2) toepassing van een tegenkist; 
Deze methode is dezelfde methode als toegepast bij de productie van geknikte TI-platen. 
De mal wordt zo gepositioneerd dat de uiteinden van de mal op gelijke hoogte liggen. Voor 
de stort wordt op de mal een vlak betonelement, vaak een oude bekistingplaat, gelegd. Bij 
het storten van het beton zal de bekistingplaat het beton tegenhouden; er wordt dus 
voorkomen dat het beton over de rand van de mal stijgt. Het storten van een geknikte TI
plaat gebeurt in fasen, omdat bij continu storten de druk van het beton te groot kan 
worden, waardoor de bekistingplaat niet genoeg tegendruk meer kan bieden. 
Voor de productie van de helling baan plaat is deze methode van storten ook geschikt. 
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3) en rotatie van de mal. 
Bij deze methode wordt de mal geroteerd. De bedoeling van deze rotatie is om de 
hoogteverschillen in het scheluwe vlak uit te middelen. In het vlak is de hoogtelijn met 
peilniveau 140 mm te tekenen (figuur 15.11). Deze hoogtelijn is als rotatielijn te gebruiken 
om de hoogteverschillen in de hellingbaanplaat uit te middelen. Op deze manier ontstaat er 
een redelijk horizontaal vlak, wat de stort van het element vereenvoudigd. Omdat de 
hoogteverschillen nooit helemaal op te heffen zijn is het verstandig om voor een stijver 
betonmengsel te kiezen. Met harken kan de gewenste scheluwte gemaakt worden. 
Het nadeel van een rotatie van de mal is dat de mal van de wand onder een hoek met het 
horizontale vlak komt te staan. In figuur 15.12 is de rotatie van de wand getekend. In het 
omcirkelde gebied bestaat de kans het beton niet goed uitvloeit; deze kans is groter 
naarmate een stijver betonmengsel toegepast wordt. Het uitvloeien van het beton wordt 
tevens deels tegengewerkt door de aanwezige wapening. 

ll.to o 

Figuur 15.11. Rotatie-a5 van de hellingbaanplaat 

Figuur 15.12. Rotatie van de wand 
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15.4 VERTICAAL STORTEN 
De mal van de wand en de helling baan plaat worden geassembleerd tot een grote mal en 
gemonteerd in de malopstelling als in figuur 15.13. Uit de figuur is af te leiden dat het element 
verticaal rechtop gestort wordt. 
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Figuur 15.13. Opstelling van de mal voor het verticaal storten van het T-element 

Er treedt bij verticaal storten een ander probleem op dan het storten van het scheluwe vlak 
(rechtop storten). De wand van het element heeft een kromming; deze komt voort uit de 
ronde vorm van de hellingbaan . De kromming is te storten door een stijver betonmengsel toe 
te passen of een tegenkist te gebruiken; deze oplossing zijn besproken in paragraaf 16.3.1. 
Een rotatie van de mal heeft bij verticaal storten geen nut, omdat het vlak niet uitgemiddeld 
hoeft te worden. 
Bij verticaal storten is het probleem van het scheluwe vlak afwezig, omdat de hellingbaanplaat 
gestort wordt in een 'dichte' mal. Bijkomend voordeel is dat het rijbaanoppervlak een bepaalde 
stroefheid kan hebben zonder extra nabewerking van het oppervlak. Op de malzijde van de 
rijbaan wordt dan een profilering aangebracht, waardoor het oppervlak stroef is. 

Een bijkomend nadeel van het verticaal storten is dat het element na het ontkisten geroteerd 
moet worden voor de opslag op het tasveld (paragraaf 15.5). Dit kan gedaan worden door de 
mal in zijn geheel te roteren, of door het element te roteren tijdens het hijsen. 
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15.5 TASVELD EN TRANSPORT 

15.5.1 TASVELD 

In paragraaf 15.3 zijn twee mogelijkheden beschreven om het element te storten, waarbij elke 
manier van storten haar voor- en nadelen had. Na de stort moet het element ontkist worden 
om de productie van een volgend element mogelijk te maken. Het element wordt op het 
tasveld gelegd totdat het element afgeroepen wordt voor transport naar en montage op de 
bouwplaats. 

--~---'---'--I --,--

r 
Figuur 15.14. Mogelijkheid 1.' het r-element ligt op de wand en de uitkraging 

In figuren 15.14 en 15.15 zijn twee mogelijkheden getekend voor de opslag van het element 
op het tasveld. Bij mogelijkheid 1 is het element op de onderkant van de wand en het uiteinde 
van de uitkraging opgelegd; het element is te beschouwen als een ligger op twee steunpunten. 
Daarnaast is een mogelijkheid 2 getekend, waarbij het element afsteunt op een U-vormige 
bokconstructie. 

Figuur 15.15. Mogelijkheid 2.' het {'-element staat rechtop, ondersteund door een bok 

15.5.2 TRANSPORT 

De elementen van de hellingbaan worden, bij voorkeur, zonder speciaal transport naar de 
bouwplaats gebracht. In figuren 15.14 en 15.15 zijn twee mogelijkheden gegeven voor de 
opslag van het element op een tasveld. Het is voor de hand liggend om de elementen op 
eenzelfde wijze te transporten op een vrachtwagen. Het aandachtspunt voor het transport van 
de elementen is de hoogte van het totale transport (= niveau van de laadvloer + hoogte van 
een element). 
De keuze om een element volgens mogelijkheid 1 of 2 te transporteren heeft invloed op de 
keuze van welk type vrachtwagen gebruikt kan worden. In bijlage U zijn van een aantal type 
vrachtwagens de hoogten van de laadvloeren gegeven. Op deze manier is een keuze te maken 
welke type vrachtwagen geschikt is voor het transport van een element volgens een van de 
twee mogelijkheden. 
Uit bijlage U is af te leiden dat het transport volgens mogelijkheid 1 de meeste voordelen 
oplevert, omdat er met een vlakke trailer vijf elementen in een keer naar de bouwplaats te 
vervoeren zijn zonder vergunning. Het transport van de elementen volgens mogelijkheid 2 kan 
alleen met een dieplader en het aantal elementen is beperkt tot twee per rit. 
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16 AANSLUITING 
PARKEERGARAGE 

juni 2008 

HELLINGBAAN OP 

De hellingbaan loopt in een vloeiende beweging door naar boven, zodat het gebruikscomfort 
bij op- en afrijden van de hellingbaan optimaal is. Een gebruiker kan aan de top van de 
hellingbaan zijn stuur zo draaien dat een correctie tijdens het afrijden in principe overbodig is. 

Dit hoofdstuk gaat in op de consequenties van de ronde helling baan voor het ontwerp van een 
parkeergarage. Door de ronde vorm van de helling baan is er namelijk een overgangsgebied te 
ontwerpen tussen de hellingbaan en de vlakke parkeervloeren. Er is toegelicht waarom er een 
overgangsgebied te ontwerpen is tussen de helling baan en de vlakke parkeervloeren. Ook zijn 
enkele varianten ontworpen en is een keuze voor een variant gemaakt. 

Deze overgang verbindt daarmee twee afzonderlijke gebouwen, de hellingbaan en de 
parkeergarage. Voor het constructief ontwerp is beschouwd welke invloed de parkeergarage en 
de ronde hellingbaan onderling op elkaar hebben als beide gebouwen constructief samen 
zouden werken. Hieruit is afgeleid dat de ronde hellmgbaan een losstaande constructie is die 
haar eigen stabiliteit verzorgt. De overgangsconstructie is wel constructief verbonden met de 
parkeergarage. 

Ondanks dat de parkeergarage en de hellingbaan twee aparte constructies zijn, is er toch een 
verbinding nodig tussen beide. Er is een dilatatie aangebracht ter plaatse van de aansluiting 
van de hellingbaan met de overgangsconstructie. Hierdoor kunnen beide gebouwen onderling 
van elkaar bewegen zonder dat er krachtsoverdracht plaatsvindt in de verbinding. 
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16.1 HORIZONTALE AANSLUITING 
Een ronde vorm heeft met elke andere geometrische vorm slechts een gemeenschappelijk 
punt, het raakpunt (figuur 16. 1). De hellingbaan heeft met de parkeergarage een enkel 
raakpunt. Voor het verkeer op de hellingbaan is het daardoor fysiek onmogelijk om direct de 
parkeervloer op te rijden. 

Geen aansluiting 

Figuur 16 .1 . Het raakpunt van de hellingbaan met de parkeergarage 

Bij het ontwerp van de overgangsconstructie is het van belang dat de auto's voldoende ruimte 
hebben om de hellingbaan op en af te rijden . De afmetingen van de overgangsconstructie zijn 
mede afhankelijk van de baanbeschrijving van de auto . 

In de praktijk heeft het horizontale verloop van een weg, het horizontaal alignement, als 
kenmerk dat rechte wegen (rechtstanden) met elkaar verbonden zijn door bochten (bogen) . 
Een boog heeft twee kenmerken die een rechtstand niet heeft: 
- middelpuntvliedende kracht; 

Bij het rijden door een bocht mag een auto uiteraard niet uit de bocht vliegen. De 
optredende middelpuntvliedende kracht moet in evenwicht zijn met de 
middelpuntzoekende wrijvingskracht. Als in de bocht een verkanting aanwezig is, levert 
deze een positieve bijdrage aan het evenwicht (figuur 16.2). 

- verbreding van de baan . 
Als een auto in een bocht rijdt, beschrijft de auto een grotere breedte dan zijn werkelijke 
breedte (bijlage A). 

middelpunt 
van de boog 

<1(---

Figuur 16.2. Middelpuntzoekende kracht 

De overgang van een rechtstand naar een bocht is in de praktijk altijd geleidelijk 
vormgegeven; een abrupte overgang van rechtstand naar bocht leidt tot onveilige 
verkeerssituaties. Voor een geleidelijke overgang maakt een wegontwerper gebruik van een 
overgangsboog . Het gebruik van een overgangsboog is binnen de bebouwde kom is niet 
gebruikelijk, en blijft deze veelal achterwege vanwege de lage snelheden. 
Voor de overgang vanuit de ronde hellingbaan naar de parkeervloer is gezien de lage snelheid 
en de kleine boogstralen ook geen overgangsboog nodig. Vanuit de hellingbaan is het mogelijk 
in een keer de rechte rijbaan op te rijden, en andersom geldt hetzelfde . 
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16.2 VERTICALE AANSLUITING 
De helling baan is in verticale richting ook niet direct tegen de parkeergarage te plaatsen. De 
doorlopende helling leidt tot een verlopend niveauverschil van de hellingbaan ten opzichte van 
de parkeervloer. Net als bij de horizontale aansluiting raakt de hellingbaan de parkeergarage 
slechts in een punt (figuur 16.3) 
Dit betekent dat naast de vorm van de hellingbaan ook de doorlopende hellingbaan bepaalt dat 
er een overgangsconstructie nodig is voor het op- en afrijden van de parkeervloer . 

~+ 
~ Niveauverschil 

- 280 hellingbaan 

280 

Figuur 16.3. Verticaal raakpunt van de hellingbaan met de parkeergarage 

Op de openbare weg is bij een kunstwerk een hoogteverschil te overbruggen met een helling. 
Het hellingspercentage mag echter niet te groot zijn, omdat de helling anders de snelheid van 
een voertuig te snel kan laten teruglopen. In hoofdstuk 4.3 is het verticaal alignement van een 
helling al uitgebreid behandeld. 
De praktijk past bij te steile hellingen overgangshellingen toe, zodat er geen beschadigingen 
aan voertuigen ontstaan en de overgang geleidelijk verloopt van het horizontale vlak naar de 
helling. Met de kennis uit hoofdstuk 4.3 is te concluderen dat in de overgangsconstructie 
tussen de hellingbaan en de parkeervloer geen overgangshelling nodig is. 
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16.3 TEMPERATUURSINVLOEDEN 
Een bovengrondse parkeergarage is een gebouw dat in principe volledig in de buitenlucht 
staat. Het weer heeft invloed op het gedrag van een constructie. Bij een parkeergarage hebben 
de weersomstandigheden vooral invloed op de bovenste verdieping. In hoofdstuk 6.2.2 is de 
invloed van de temperatuur op een constructie besproken, zoals in de norm NEN 6702 is 
opgenomen. 

In onderstaande figuur 16.4 zijn twee plattegronden van de bovenste verdieping van een 
parkeergarage met een uitpandige hellingbaan getekend . De hellingbaan is aan de kopse kant 
en aan de langsrichting van de parkeergarage geplaatst. De zwarte rechthoeken zijn de 
stabiliteitselementen van de parkeergarage; de ronde helling baan is stabiel van zichzelf. 

r 

- - - - - -~- - - - -' 

Figuur 16.4 . Krachten bij de overgang hellingbaan - parkeergarage door temperatuursin vloeden 

Het weer zorgt ervoor dat de betonnen elementen van de parkeergarage en de helling baan 
gaan uitzetten (zomer) of krimpen (winter); figuur 16.4 toont de krimp van de parkeergarage 
in de winter . De lengteverandering van de parkeergarage is groter dan van de hellingbaan, 
omdat deze verandering van de lengte afhankelijk is van de lengte van de beschouwde 
constructie; dit is ook besproken bij de formule uit NEN 6702 - art. 8.8 in paragraaf 6.2.2. 

In de verbinding tussen de hellingbaan en de parkeervloer ontstaan door de 
temperatuursverandering trek- en schuifkrachten in de winter. In de zomer zullen door het 
uitzetten van de parkeervloer een druk- en schuifkracht optreden in de verbinding. 

Bij de detaillering van de overgangsconstructie is het van belang rekening te houden met de 
lengteveranderingen van de parkeervloer. De grotere vervorming van de parkeergarage kan 
bij een verkeerde detaillering namelijk leiden tot de introductie van een extra horizontale 
kracht, een trek- of drukkracht, in de verbinding tussen de parkeergarage en de hellingbaan . 
Dit is te voorkomen door in de verbinding een dilatatie aan te brengen, 
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16.4 VERKEERSCIRCULATIE 
Op de overgang van de hellingbaan naar de parkeervloer is een - of tweerichtingsverkeer 
mogelijk. Afhankelijk van de gekozen verkeerscirculatie is een schatting te maken van de 
benodigde afmeting van de overgangsconstructie. 
De afmetingen van de overgangsconstructie blijven bij voorkeur beperkt, omdat de ronde 
helling baan toch de eyecatcher van de hele parkeergarage is. Een grote overgangsconstructie 
kan dit beeld vertroebelen en de aandacht afleiden. 

Tegenwoordig bestaan er diverse moderne middelen om te communiceren met de gebruikers 
van de parkeergarage. Digitale bewegwijzering geeft aan of op een parkeervloer nog 
parkeerplaatsen beschikbaar zijn. De bewegwijzering voorkomt dat gebruikers een volle 
parkeervloer oprijden. 
Hierdoor is de overgangsconstructie in principe te ontwerpen voor eenrichtingsverkeer. Echter 
er bestaat altijd de kans dat de digitale bewegwijzering een storing heeft of dat een gebruiker 
toch een volle parkeervloer oprijdt. Eenrichtingsverkeer is dan niet toereikend. 

De verkeerscirculatie op de overgangsconstructie heeft invloed op de gevolgen van eventueel 
fout rijden of falen van de digitale bewegwijzering. Onderstaand is voor zowel een- als 
tweerichtingsverkeer aangegeven wat de gevolgen hiervan zijn voor de gebruiker: 
- eenrichtingsverkeer; 

Wanneer de overgangsconstructie alleen eenrichtingsverkeer toestaat, is een gebruiker 
verplicht naar beneden te rijden. De zoektocht naar een parkeerplaats begint weer van 
voren af aan. 

- tweerichtingsverkeer. 
Een gebruiker kan de hellingbaan weer oprijden als tweerichtingsverkeer mogelijk is. Op 
deze manier kan een gebruiker snel op een ander parkeerniveau een parkeerplaats zoeken. 

De keuze voor tweerichtingsverkeer is voor de hand liggend, omdat deze de gebruiker niet 
verplicht weer terug te rijden naar beneden. Daarnaast blijft de verkeersintensiteit in de 
parkeergarage bij tweerichtingsverkeer laag. 
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16.5 ONTWERP AANSLUITING 
Voor alle varianten van het overgangsgebied tussen de helling baan en de parkeergarage is 
gebruik gemaakt van prefabelementen waarmee de parkeergarage geconstrueerd is. Deze 
standaardelementen zijn besproken in paragraaf 6.3. 

16.5.1 VARIANTA 
De constructie is opgebouwd uit kolommen, balken en platen, zoals weergegeven in figuur 
16.5. De kolommen zijn op de stramienen A-B-C geplaatst. Tussen de kolommen zijn de 
balken gelegd op de consoles. Afhankelijk van het stramien is een L-balk (stramien A en C) of 
een T-balk (stramien B) toegepast; in paragraaf 6.3 zijn de type balkelementen besproken. 
De vloerplaten zijn tussen de balken opgelegd. In figuur 16.6 is een standaarddetail getekend 
van de oplegging van de vloerplaat op een L-balk. 

A B c 

ü 
t /-.0 IJ l~"l 

-=-----'-------' 

~ .• 

Figuur 16.5. Variant A Figuur 16.6. Detail L-balk met vloerplaat 

16.5.2 VARIANT B 
De constructie van deze variant heeft vijf kolommen (figuur 16.7). Op stramien D en F staan 
elk twee kolommen op de hoeken van de overgangsconstructie; de vijfde kolom staat tegen de 
hellingbaan aan op stramien E. De balken op stramien 0 en F zijn randbalken en hebben een 
rechthoekige doorsnede. Tussen kolom 1 en kolom 2 is een rechte L-balk op de consoles 
gelegd, en tussen kolommen 3 en 4 en 4 en 5 zijn twee gekromde L-balken gelegd. Tot slot 
zijn de vloerplaten op de neus van de L-balken gelegd. 

o 
1 

Figuur 16.7. Variant B 

E 
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16.5.3 VARIANTe 

Bij deze variant is de overgangsconstructie ontworpen als onderdeel van de parkeergarage. Op 
stramien G en H staan twee kolommen 8 en 9 tegen de hellingbaan aan. De andere twee 
kolommen zijn de kolommen 6 en 7 die al gebruikt zijn voor de parkeergarage. Op de consoles 
van deze twee kolommen ligt een balk, die uitgevoerd is als L-balk (figuur 16.8). De neus van 
de L-balk is naar de hellingbaan toe gericht. 
Op deze manier is het mogelijk twee L-balken te monteren op de neus van de andere L-balk 
en de consoles van de kolommen 8 en 9. Het vloerveld wordt gevormd door tussen deze twee 
L-balken vloerplaten te leggen. 

6 G H 7 

Figuur 16.8. Variant C 

16.5.4 KEUZE VARIANT 

Variant A is gekozen als ontwerp voor de overgangsconstructie. De keuze voor deze variant 
heeft te maken met de relatief korte overspanningen; dit betekent niet dat een lange 
overspanning niet mogelijk is. Het voordeel van de korte overspanningen heeft te maken met 
de productie van de platen. Ook deze platen hebben een scheluw oppervlak; in hoofdstuk 15 
zijn de moeilijkheden voor de productie van dit oppervlak besproken. 
Een ander voordeel is dat de balk op stramien B (figuur 16.5) zo uitgevoerd kan worden dat 
deze direct als rijbaanscheiding kan optreden; de balkhoogte wordt groter. Op deze manier 
hoeven geen extra maatregelen getroffen te worden. 
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16.6 DETAILLERING AANSLUITING 
De ronde helling baan en de parkeergarage zijn twee op zichzelf staande constructies; ze zijn 
constructief niet met elkaar verbonden. Beide constructies vervormen dus onafhankelijk van 
elkaar. De dilatatie tussen beide constructies dient derhalve de volgende vervormingen toe te 
laten: 
- Horizontale vervormingen; 

Een constructie zal onder invloed van temperatuursveranderingen horizontaal gaan 
vervormen, zoals besproken in paragraaf 16.3. Daarnaast zorgen ook windbelasting, 
krimpen van het beton, het vochtgehalte in het beton en andere zettingsverschillen dat er 
horizontale vervormingen optreden. Doordat de vorm en de grootte van de hellingbaan 
totaal anders zijn dan van de parkeergarage zullen de horizontale vervormingen van beide 
constructies nooit gelijk zijn. Het toegepaste dilatatieprofiel moet hierop aangepast zijn. In 
figuren 16.9, 16.10 en 16.11 zijn de optredende horizontale krachten ter plaatse van het 
dilatatieprofiel getekend. 

- Verticale vervormingen; 
Naast het verschil in horizontale vervorming moet de dilatatie ook berekend zijn op een 
verschil in verticale vervorming (= doorbuiging). Deze situatie treedt al op als er een auto 
over de aansluiting rijdt (belast) en de hellingbaan leeg is (onbelast) . Hierdoor zal de 
doorbuiging van de constructie in de aansluiting toenemen, terwijl de doorbuiging van de 
hellingbaan gelijk blijft. In figuur 16.12 is getekend hoe de verticale krachten optreden ter 
plaatse van de dilatatie. 

Figuur 16.9. Horizontaal: drukkracht Figuur 16.10. Horizontaal: trekkracht 

Figuur 16.11 . Horizontaal: lateraal Figuur 16.12. Verticaal: schuifkracht 

Door deze verschillende vervormingen is ter plaatse van de aansluiting van de ronde 
hellingbaan met de overgangsconstructie van de parkeergarage een dilatatie ontworpen, die 
bovenstaande vervormingen kan ondergaan. In de praktijk zijn er vele bedrijven die 
verschillende typen dilatatieprofielen aanbieden . Voor de aansluiting is gekozen voor een 
dilatatieprofiel FlexAtec-1000 (figuren 16.9 tot en met 16.12), omdat dit profiel alle 
beschreven vervormingen kan ondergaan. Het voordeel van dit profiel is dat het in het werk 
gelijmd kan worden aan de constructie. Dat betekent dat er in de fabriek geen voorzieningen 
ingestort hoeven te worden, en dat de dilatatie nauwkeurig te monteren is. De figuren 16.9 tot 
en met 16.12 kunnen gezien worden als een principedetail voor de aansluiting van de ronde 
hellingbaan met de overgangsconstructie van de parkeergarage. Voor de productinformatie 
van het dilatatieprofiel FlexAtec-1000 wordt verwezen naar bijlage V. 
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17 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Ter afronding van het verslag zijn in dit hoofdstuk enkele conclusies gemaakt. De conclusies 
richten zich op het ontwerp, de globale krachtswerking, de verbindingen en de beschouwde 
rekenmodellen. Daarnaast zijn aanbevelingen gegeven om verder onderzoek te doen. 
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17.1 CONCLUSI 

Ontwerp 
Het ontwerp van een ronde is een goed alternatief voor het verticale transport in 

parkeergarages. De vorm is de 
direct de functie van de 
de overzichtelijkheid op 

van de . uit de vorm volgt 
Vanuit het oogpunt van neemt 

Een ronde is comfortabeler in 
dan een rechte pas hoeft te verlaten 

wanneer nodig. 
De prefab elementen van de ronde zijn veel complexer in dan een 
rechte hellingbaan, wat gaat met mal kosten. door de ronde hellingbaan 
zelf ook ook modulair te kunnen deze éénmalige malkosten over een grote 
serie van identieke elementen worden verdeeld. Hiermee kan een ronde bij een 

parkeergarage al snel rendabel worden. 

Modellen 
Voor de ronde hellingbaan, monoliet beschouwd, zijn drie rekenmodellen het 1D-
model (uitkragende ligger), het raamwerkmodel en het 3D-(schaal)model. 
Uit het 1D-model is te concluderen dat voor een ronde hellingbaan het tweede orde-effect 
verwaarloosbaar is. Daarnaast is er met de ontwerpregel te toetsen of er trekspanningen te 
verwachten ter van de 
Het raamwerkmodel inzicht in de globale krachtswerking. De membraan krachten en de 
momenten volgen de richting van de ; er IS een relatie tussen de reactiekrachten 
en de werkelijke membraankrachten. In het raamwerkmodel is de invloed van de spiraalvorm 
van de hellingbaanvloer echter niet In te brengen, waardoor het model kwantitatief 
niet bruikbaar is. 
Het 3D-model geeft het werkelijke van de monoliete ronde 
model IS te gebruiken voor het van een element en van de 
verbindingen tussen de elementen. 

Krachtswerking 
In de ronde hellingbaan treden alleen horizontale membraankrachten op in de wanden als er 
geen koppeling is tussen de hellingbaanplaten. Bij een koppeling treden er membraankrachten 
op in zowel de wanden als de ; de membraantrekkrachten concentreren zich 
m de hellingbaanplaten, de membraan-drukkrachten concentreren zich in de wanden. 
De beëindiging van de levert piekspanningen op aan de top en de voet 
van de hellîngbaan. Door van een extra (wand)ring ter van deze 

leveren geen problemen op voor de van de 
de dient wel extra aandacht te worden besteed aan deze 

Verbindingen 
De grootte van het moment mx en de dwarskracht qx (loodrecht op 
klein, dat deze krachten te verwaarlozen zijn voor de 
lasplaatverbinding in de verticale voeg. 
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17.2 AAN NGEN 

Verbindingen 
Aan de verbindingen tussen de elementen in het 3D-model geen toegekend. 
Voor een dieper inzicht in de krachtswerking is het aan te bevelen aan de verbindingen een 
stijfheid toe te kennen; door te variëren met deze stijfheid wordt een beeld verkregen 
van de werkelijke krachtswerking. Hierbij kan ook de verwachting worden dat het 
moment mx en de dwarskracht qx in de verticale voeg naar nul naderen als er een klein beetje 
beweging in de voeg wordt toegelaten, m.a.w. dat deze krachten voortkomen uit een 
opgelegde vervorming. 

Optimalisatie van de 
Het eigen van de 

Het verdient 
worden geconstrueerd. Een mogelijkheid 
hogesterktebeton. Naast reductie van de 

van de totale 
er slanker kan 

naar de toepassing van 
heeft slanker 

construeren de additionele voordelen: reductie is in het k, het eigen 
gewicht van het element wordt lager. Daardoor kan er met een lichtere kraan gemonteerd 
worden en is het meer elementen te vervoeren met dezelfde \J">r·~,t .. ,,,,, Nadeel is 
dat er eerder trek in de fundering kan ontstaan. 

Montage 
Bij bouwmethode 2 van de ronde dat de stabiel is als 
driekwart van de 1 e rondgang (15 gemonteerd is. Vanaf dat moment is de 
hellingbaan in series van elementen verder te monteren. Het verdient aanbeveling 
deze bouwmethode verder te onderzoeken op de montagestabiliteit voor het gestelde 
uitgangspunt. dient ook aandacht besteed te worden aan de invloed van deze 
bouwmethode op de verbindingen tussen de elementen. 

Productie 
Het is aan te bevelen om nader onderzoek te doen naar het storten van een scheluw vlak in 
zelfverdichtend beton. De aangedragen moeten in de op kleine schaal 
getoetst worden, alvorens de elementen in gaan. 
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