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A. NEN 2443 

Afmetingen in een parkeergarage 
Het goed functioneren van een parkeergarage is mede afhankelijk van de afmetingen van 
rijbanen, de parkeerhoek en het parkeervak. Te krappe afmetingen hebben tot gevolg dat het 
gebruikscomfort in de garage afneemt, waardoor gebruikers geneigd zijn de garage de volgende 
keer links te laten liggen. Bij een te ruime opzet gaan echter parkeerplaatsen verloren, wat leidt 
tot minder inkomsten. 
In NEN 2443, de Nederlandse parkeernorm, zijn de minimale afmetingen voor parkeergarages 
opgenomen. Bij het bepalen van de afmetingen in de garage is rekening gehouden met de 
onderlinge afhankelijkheid van elkaar. Zo is breedte van de rijbaan afhankelijk van de 
parkeerhoek, van de breedte van het parkeervak en van routing (een- of tweerichtingsverkeer). 
Deze bijlage bespreekt de afmetingen van een parkeergarage, zoals opgenomen in NEN 2443. 

Parkeereenheid 
Een parkeereenheid (figuur A.i) in een parkeergarage is de optelsom van de breedte van de 
parkeerweg en één of twee parkeerstroken. Een parkeerweg is een rijbaan waaraan geparkeerd 
is, en een parkeerstrook is een rij parkeervakken aan deze parkeerweg. 

k B V 7 

B is de lengte van de parkeereenheid 
A is de parkeereenheid 
P is de parkeerplaatsd iepte 
b is de parkeerplaats breedte 

Figuur A.l. Parkeereenheid 
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Figuur A.2. Parkeren in een parkeerstrook 

Een auto kan op drie manieren in een parkeerstrook parkeren (figuur A.2): 
- langsparkeren; 
- haaks parkeren; 
- onder een hoek parkeren. 
Bij langsparkeren is de auto evenwijdig aan de rijrichting (hoek ex = 90°) geparkeerd; deze 
parkeerstroken komen vrijwel nooit voor in parkeergarages. 
Haaks en gestoken parkeren komen beide zowel op parkeerterreinen als in parkeervoorzieningen 
veelvuldig voor. Haaks parkeren is parkeren loodrecht op de rijrichting en gestoken parkeren is 
parkeren onder een hoek met de rijrichting, met een hoek tussen de 0° en 90°. 
De keuze voor haaks of gestoken parkeren is afhankelijk van de beschikbare breedte van de 
parkeereenheid; bij te weinig breedte ligt de keuze voor gestoken parkeren voor de hand. De 
toepassing van gestoken parkeren bevordert het gebruik van eenrichtingsverkeer. 
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Afmeting van het parkeervak 
Op de breedte van een parkeervak hebben volgende factoren invloed: het gebruik, de 
gebruiksduur en -groep. Voor een vaste gebruiker mag de minimale breedte van het parkeervak 
kleiner zijn, omdat sprake is van een vaste gewoonte. 
Voor een parkeergarage is de breedte van een parkeervak minimaal gelijk aan 2300 mmo Bredere 
vakken verdienen aanbeveling, omdat bij deze minimale afmetingen de kans op schade door 
openslaande deuren nog steeds aanzienlijk is. Zeker in parkeergarages bij winkelcentra en 
openbare gebouwen, dus intensief gebruik van de parkeergarage, is een parkeervakbreedte van 
2500 mm aan te bevelen. 
Bij een fysieke begrenzing van het parkeervak moet de breedte van dat vak vermeerderd zijn met 
een toeslag. De fysieke begrenzing kan een wand of kolom zijn. De breedtetoeslag bij een 
parkeervak bij een begrenzing door wand is gegeven in tabel A-l. 

Tabel A-1. Breedtetoeslag op een parkeervak bij aanwezigheid van obstakels 

Breedtetoeslagen van parkeervakken 

Een wand 150 mm 

Twee wanden 350 mm 

Bij de plaatsing van een kolom naast het parkeervak is het verplicht een breedtetoeslag in 
rekening te brengen in de volgende situaties (figuur A.3): 
- als de voorkant van een kolom binnen 500 mm van de parkeerweg staat, bemoeilijkt dat het 

inparkeren voor de automobilist; 
- en wanneer de achterkant van een kolom meer dan 1500 mm van de parkeerweg staat, zijn 

problemen bij het openen van de portieren niet te vermijden. 

1';,1.50 

- ----- - ----- - ----------
Figuur A.3. Plaatsing van de kolommen in de nabijheid van een parkeervak 

Dus bij de plaatsing van de kolom naast het parkeervak moet dit bij voorkeur gebeuren in het 
gebied tussen 500 mm en 1500 mm van de parkeerweg, omdat een breedtetoeslag niet verplicht 
is. Indien een breedtetoeslag onvermijdelijk is, dan geldt een toeslag van 150 mm bij eenzijdige 
begrenzing en 350 mm bij tweezijdige begrenzing. In figuur 4-3 is de situatie visueel toegelicht. 
De diepte van een parkeervak is afhankelijk van de breedte van de parkeerweg, routing, de 
parkeerhoek en het gebruik. Als vuistregel voor de lengte van een parkeervak is de lengte van het 
ontwerpvoertuig, vermeerderd met 300 mm voor extra speling, aan te bevelen; deze afstand is 
loodrecht op de parkeerweg gemeten. Een ontwerpvoertuig is een denkbeeldig modelvoertuig dat 
qua afmetingen representatief is voor alle voertuigen, of een deel daarvan. 
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Rijbaan 
Rechte rijbanen komen het meest voor in parkeergarages, maar soms is er ook een gebogen 
rijbaan; zoals bij vlakke parkeervloeren met een uitpandige, ronde hellingbaan. In de norm zijn 
de minimale afmetingen van de rechte en gebogen rijbanen vastgelegd. 

Bij eenrichtingsverkeer bedraagt de minimale breedte van een rechte rijbaan 3000 mm voor 
zowel stalling- als parkeergarages. Bij tweerichtingsverkeer is er wel een verschil in 
rijbaan breedte tussen een parkeer- en stallinggarage; bij parkeren moet de rijbaan 6000 mm 
breed zijn en bij stallen slechts 5000 mmo 

Voor een gebogen rijbaan zijn de minimale boogstralen bepalend voor de afmetingen van de 
rijbaan. Daarmee is er geen minimale afmeting van de rijbaan, maar een minimale afmeting van 
de binnen- en buitenstraai van de boog in de norm vastgelegd. 
Uit veiligheidsoverwegingen en eigenschappen van de auto is bij het bepalen van de boogstralen 
een bochtverbreding in rekening te brengen. Bij het doorlopen van een bocht beschrijven de 
voorwielen namelijk een grotere bocht dan de achterwielen, zoals in figuur AA schematisch 
getekend is. Een verbreding van de rijbaan voorkomt schade aan constructie of auto. De 
bochtverbreding is al opgenomen bij de bepaling van de minimaal voorgeschreven boogstraal 
voor een gebogen rijbaan. 
De buitenbocht van de voorwielen heet ook wel veeglijn; deze bocht is afhankelijk van de 
carrosserielengte van de auto. De kleinere binnenbocht van de achterwielen is de sleeplijn . 

l ______ s~le=I=Pl=yn====~ ____ v_e_eg_ty_.n ____ ~ 
Figuur A.4. Veeg - en sleeplijn van een personenauto 

In tabel A-2 is aangegeven welke boogstralen minimaal vereist zijn bij een- of 
tweerichtingsverkeer; voor tussenliggende stralen is rechtlijnige interpolatie toegestaan. 

Tabel A-2. Relatie tussen de binnenstraai en buitenstraai in hellingen bij eenrichtings- en tweerichtingsverkeer 

Minimale binnenstraai bij een- Minimale buitenstraai bij Minimale buitenstraai bij 
en tweerichtingsverkeer eenrichbngsverkeer tweerichtingsverkeer 
(in m) (in m) (in m) 

4,50 9,00 13,00 

6,50 10,90 14,80 

8,50 12,75 16,50 

De aansluiting tussen een gebogen en rechte rijbaan is niet abrupt te maken. Daarvoor is een 
overgangsboog nodig, zodat de optredende zijwaartse krachten (middelpuntvliedende krachten) 
gelijkmatig toenemen of afnemen. De lengte van de overgangsboog is gelijk gesteld aan minimaal 
drie keer de voertuiglengte. 
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Vrije hoogten in een parkeergarage 
In NEN 2443 is de vrije hoogte in een parkeergarage gedefinieerd als: 

De verticale afstand tussen de bovenkant van een ê'lfrpPlAfpr,ktp vloer of het 
maaiveld en de onderkant van het laagste, daarboven 
constructie deel. 

In een is de minimaal vereiste vrije hoogte op 
verkeer anders dan in ruimten met voetgangers. Bij het 
incidenteel 2100 mm ; dit is onder balken en / of leidingen. 
ontwerp niet de minimale hoogte aan te houden, maar een 
te nemen. deze manier problemen met doorbuigingen van 
van op te vangen. 

voor uitsluitend rijdend 
verkeer mag de vrije hoogte 

is echter om in het 
van 50 tot 100 mm mee 

en met het ophangen 

In een ruimte met vooral mag de vrije hoogte niet kleiner dan 2300 mm ter plaatse 
van een vloer . Onder balken is het toegestaan de minimale te verkleinen met 
100 mm tot 2200 mm; als er onder de balken zijn moet de vrije hoogte 
minimaal 2100 mm In een moet met in de vorm 
van borden of de verschillende niveauverschillen om letsel te 
voorkomen. 

ln- en uitritten bij parkeergarages 
Een heeft net als elk gebouw een in- en van de in- en uitrit 

hoeveel auto's in een uur de garage kunnen c.q. 
Met een wisselstrook is de verwerkingscapaciteit te vergroten; een is een rijbaan die 
afwisselend als in- en uitrit dient. In bepaalde situaties kan het zijn een wisselstrook 
aan te Te denken valt aan parkeergarages die te maken hebben met piekbelastingen in de 
ochtend en de avond. 

van een in- en uitrit 
van de in- en uitrit bepaalt de hoeveelheid auto's die per uur de garage in - en 

De toegang tot een parkeergarage kent twee een in- en uitrit met of zonder 

is het aantal in- en uitritten voor het aantal auto's 
dat per handelen is. Het aantal in- en uitritten voor een garage met apparatuur is 

van' 
van de parkeergarage; 

- de maximale van de in- en uitritten in de 
de infrastructuur waar de op 
de van parkeerapparatuur. 

Het van een of meer wisselstroken is omdat storingen 
de wisselstrook de \/p"\MF'rk" 

zonder parkeerapparatuur is het aantal in- en uitritten op de 
In deze situatie is het aantal in- en uitritten afhankelijk van dezelfde factoren 

als een situatie met parkeerapparatuur. Echter het aantal is uiteraard niet afhankelijk van de 

Voor beide situaties is met een benaderingsformule 
een i nrit of uitrit te berekenen: 

de 

de 

T het totaal aantal parkeerplaatsen 

A.1) de verwerkingscapaciteit van 

(A.i) 

per uur 

uit de formule is een indicatie voor de belasting op de in- en uitrit 
periode van een gebruikersgroep gegeven per uur in 

procenten. In NEN 2443 is in B een tabel B.l gegeven waar de per 
is 
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De verwerkingscapaciteit van de parkeerapparatuur bepaalt mede hoeveel in- en uitritten nodig 
zijn voor de parkeergarage. Er is bij parkeerapparatuur een grote variatie in verwerkingscapaciteit 
waar te nemen; in bijlage B tabel B.2 van NEN 2443 is voor verschillende systemen de 
verwerkingscapaciteit gegeven. 
Bij een parkeergarage met een parkeercapaciteit tot 600 auto's is de toepassing van een rijbaan 
per inrit c.q. uitrit voldoende als de garage geen al te hoge piekbelastingen kent. Echter als 
diezelfde parkeergarage een hoge piekbelasting heeft, is de toepassing van een wisselstrook 
gewenst om in- en uitrijdend verkeer snel af te voeren. 

Bufferruimte 
Bij aanwezigheid van parkeerapparatuur in een parkeergarage moet er bij de in- en de uitrit een 
bufferruimte (figuur A.S) aanwezig zijn. De buffer voorkomt dat de doorstroming van het verkeer 
op de openbare weg stagneert. Deze bufferruimte mag zowel inpandig als buiten de 
parkeergarage liggen. 
Voor een inrit ligt de bufferruimte voor de parkeerapparatuur en bij een uitrit is de bufferruimte 
gelegen na de apparatuur. 

De volgende factoren bepalen de grootte van de bufferruimte: 
- gebruikersgroepen; 
- situatie van de aansluitende infrastructuur; 
- het aantal in- en uitritten; 
- verwerkingscapaciteit van de parkeerapparatuur; 
- aanwezigheid in- en uitrijdend verkeer. 

De laatste vijf meter van de bufferruimte moet met het oog op veiligheid horizontaal zijn 
uitgevoerd. Het uitrijdende verkeer kan zich hierdoor comfortabel opstellen, en heeft de kans om 
veilig in te voegen op de aansluitende infrastructuur. 

• • 

• • 

- .- -

bufferruimte UIT 

openba~eweg_ 
bufferruimte IN 

Figuur A.S. Schematische weergave van de bufferruimte in een parkeergarage 
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B. MECHANISCHE PARKEERSYSTEMEN 

Halfautomatische parkeersystemen 
Bij alle halfautomatische parkeersystemen parkeert de automobilist zijn auto op een speciale 
pallet in de garage. Na het uitstappen zet het systeem de auto weg op een beschikbare plaats; de 
verplaatsing van het voertuig kan zowel in horizontale als in verticale richting. 
Bij het verlaten van de garage kan de automobilist zijn auto opvragen met een code of een 
sleutel. De computer herkent de automobilist en zorgt ervoor dat de bijbehorende auto netjes bij 
de uitgang komt te staan. De automobilist kan nu instappen en meteen wegrijden. 
De gebruiker kan tijdens het hele proces de bewegingen van de pallet in de gaten houden. 

Schuif pallets 
Schuifpallets (figuren B.1 en B.2) bewegen in horizontale richting: naar voor, naar achter of opzij. 
Schuifpallets zijn geschikt om de beschikbare capaciteit van traditionele parkeergarages uit te 
breiden. Ze maken het mogelijk vrijwel iedere hoek te benutten waar een auto kan staan. Ook is 
de rijbaan in de parkeergarage te gebruiken zonder dat daarbij een traditionele plaats wordt 
geblokkeerd. 
De pallets bewegen op rails. Daarom zijn ze alleen geschikt voor overdekte ruimtes. Bij 
toepassing in de open lucht is de kans aanwezig dat de pallets niet meer kunnen verschuiven als 
gevolg van vuil in de rails, zoals boombladeren. 

Figuur B.l. Het schuifpa/letsysteem Figuur B.2. Het schuifpa/letsysteem 

Hefplatforms 
Hefplatforms (figuur B.3) bewegen in verticale richting: omhoog of omlaag. Ze maken het 
mogelijk twee of drie auto's boven elkaar te plaatsen. Ze zijn geschikt voor locaties waar de 
ruimte op één niveau beperkt is, maar waar in de hoogte of in de diepte wel ruimte beschikbaar 
is. Een bestuurder parkeert zijn auto op een pallet en stapt uit. Daarna kan het platform de pallet 
met de auto omhoog of omlaag bewegen. Hefplatforms besparen ruimte doordat meerdere lagen 
auto's vanaf één rijweg te bereiken zijn. Bovendien hoeft niet de gehele garage dezelfde 
bouwhoogte te hebben als het systeem. Er zijn ook systemen die ondergronds worden geplaatst 
en op aanvraag omhoog komen. 

Figuur B.3. Hefplatform aan de Oude Schans te Amsterdam 

Ontwerp van een externe ronde hellingbaan 6 



Michael Fütterer juni 2008 

Schuif-hefsystemen 
Een schuif-hefsysteem (figuur B.4) is een combinatie van schuifpallets en hefplatforms. De pallets 
zijn in horizontale én in verticale richting te schuiven. Hierdoor werkt een schuif-hefsysteem erg 
ruimtebesparend. Een schuif-hefsysteem bestaat uit eenheden die het mogelijk maken twee of 
drie auto's boven elkaar te parkeren. Voor geheel of gedeeltelijk bovengrondse toepassingen zijn 
meerdere eenheden te koppelen. Hierbij zijn minimaal twee en maximaal acht tot tien eenheden 
naast elkaar te plaatsen, afhankelijk van de leverancier. Het is wel mogelijk meer dan tien 
eenheden naast elkaar te zetten, maar dan kunnen niet alle eenheden aan elkaar zijn gekoppeld; 
dan het is beter om ze te splitsen. Op het niveau waarop wordt ingereden is altijd één vrije plaats 
aanwezig. De plaatsen op de andere niveaus zijn bereikbaar te maken door de auto's te 
verschuiven tot de vrije plaats zich onder of boven het op te halen voertuig bevindt. Vervolgens 
kan dit voertuig omhoog of omlaag gebracht worden naar het uitrijdniveau. 

Figuur 8.4. Principe van het schuifhefsysteem 

Volautomatische parkeersystemen 
Het principe van een volautomatisch parkeersysteem is overeenkomstig met een halfautomatisch 
systeem. Het verschil tussen beide principes is heel eenvoudig te omschrijven. 
De automobilist ziet zijn auto niet meer vanaf het moment dat hij de entree van de garage 
verlaat. Pas bij het verlaten van de parkeergarage krijgt de automobilist de auto weer te zien . Het 
systeem werkt dus volledig op zichzelf, en de gebruiker weet absoluut niet hoe zijn auto door de 
garage heen verplaatst wordt. 
Op basis van logistieke aspecten zijn verschillende volautomatische systemen te onderscheiden, 
namelijk een omzetsysteem, een overzetsysteem, een paternostersysteem, een 
schappenkastsysteem, een schuifpuzzelsysteem en een hefassysteem. 

Omzetsysteem 
Een omzetsysteem (figuur B.S) bestaat uit twee of meer rijen naast elkaar gelegen pallets of 
transportbanden. De rijen kunnen zowel boven als naast elkaar liggen. Ook een combinatie is 
mogelijk. De koppen van de rijen worden gebruikt om auto's van de ene rij naar een andere te 
verplaatsen. Door herhaling van deze verplaatsingen is het mogelijk een auto in de rij steeds één 
plaats op te schuiven en zo auto's van en naar de entree te verplaatsen. Door het gehanteerde 
logistieke principe is een omzetsysteem alleen geschikt voor een rechthoekige ruimte. 

Figuur 8 .5. Principe van het omzetsysteem 
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Overzetsysteem 
Bij een overzetsysteem (figuur B.6) worden de auto's over elkaar heen getild met behulp van een 
traversewagen. Daardoor kunnen er verschillende rijen auto's naast of boven elkaar staan. In de 
hoogte is extra ruimte nodig voor de traversewagen. Een traversewagen maakt een lineaire 
beweging. Daarom kan een garage met meerdere traversewagens flexibiliteit bieden, want de 
lengte van de rijen plaatsen per wagen kan verschillen. Bijzonder aan het omzetsysteem is dat dit 
het enige systeem is dat in een boog kan opereren, doordat de traversewagen op rails rijdt. Als 
de hoek niet te scherp is, kan de traversewagen daardoor ook een hoek omrijden. 

Figuur B.6 . Het overzetsysteem Figuur B. 7. Paternostersysteem 

Paternostersysteem 
Een paternostersysteem (paternoster = rozenkrans) is een aaneengesloten keten van auto's. Als 
één auto wordt geparkeerd of opgehaald, komt de gehele keten in beweging tot het mogelijk is 
een auto uit de rij te halen of er één tussen te parkeren . Paternostersystemen zijn in horizontale 
of in verticale richting toe te passen (figuur B.7) . 

Schuifpuzzelsysteem 
Bij een schuifpuzzelsysteem (figuur B.8) staat de beschikbare ruimte vol met pallets. Een aantal 
plaatsen moet vrij blijven om manoeuvreerruimte te houden. Deze manoeuvreerruimte wordt 
gebruikt om pallets van en naar de entree te schuiven. Voor de verplaatsing van de pallets zijn 
twee principes verkrijgbaar. De pallets zijn te verplaatsen met wielen die in de constructie zijn 
geïntegreerd. Een andere techniek werkt met lucht: een pallet die wordt verplaatst, drijft op een 
luchtkussen, ongeveer zoals bij een hovercraft. 
Een schuifpuzzelsysteem is zeer flexibel. Er is geen sprake van een gesloten ketting of vrije 
gangen; de pallets kunnen in vier horizontale richtingen verschuiven. Daarom is een 
schuifpuzzelsysteem ook geschikt voor een ruimte met een onregelmatige vorm. 

Figuur B.8. Schuifpuzzelsysteem in de Fannius Scholtenbuurt te Amsterdam 
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Schappenkastsysteem 
Een schappenkastsysteem (figuren B.9 en B.10) bestaat uit vakken waarin de auto's worden 
geplaatst. De auto's komen in de schappen met een traversewagen die zich door een vrije gang 
beweegt of met een lift. Binnen de schappenkastsystemen zijn verschillende logistieke principes 
te onderscheiden, namelijk: 
- de auto's worden in lengterichting langs een vrije gang geplaatst; 
- de auto's worden in breedterichting langs een vrije gang geplaatst; 
- de auto's komen via een centrale lift in de schappen, gelegen langs de lift; 
- de auto's komen via een centrale lift in de schappen, gelegen rondom de lift. 

Er zijn 3 technieken beschikbaar binnen deze systemen: 
- plaatsing van de auto op een pallet, deze pallet wordt verplaatst; 
- plaatsing van de auto op een lopende band, die de auto verplaatst naar een andere band, die de 

auto stalt op een beschikbare plaats; 
- plaatsing van de auto op een vloer, waarbij het systeem de auto bij de wielen oppakt. 

Figuur B.9. Modulair schappenkastsysteem 

Voor een schappenkastsysteem is de vrije gang essentieel. Zolang alle plaatsen via de vrije gang 
bereikbaar zijn, is het systeem flexibel toe te passen, bijvoorbeeld door een deel van de ruimte 
voor andere doeleinden te gebruiken. Het is ook mogelijk de traversenwagen in een deel van de 
garage in lengterichting te laten bewegen en in een ander deel in breedterichting. Hierdoor zijn 
vrije gangen te benutten die haaks op elkaar zijn aangebracht. Het is zelfs mogelijk de vrije 
gangen in de vorm van een rechthoek in te passen en aan weerszijden de auto's weg te zetten. 
Bij een cilindervormig systeem is het denkbaar dat een ruimte tot aan de liftschacht - een 
'taartpunt' - niet voor parkeren wordt gebruikt maar voor andere doeleinden, als onderdeel van 
een gebouw bijvoorbeeld. 

Figuur B.1 O. Cilindervormig schappenkastsysteem 

Ontwerp van een externe ronde hellingbaan 9 
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Hefassysteem 
Een hefassysteem (figuren B.11 en B.12) bestaat uit een centrale kolom waaraan per laag twee 
schijven zijn bevestigd. De ruimte voor een derde schijf is vrijgehouden en fungeert als lift. De lift 
brengt de auto's van en naar de entree. De auto's draaien rond de centrale as van en naar hun 
parkeerplaats. Het is mogelijk twee systemen te schakelen, waardoor ze samen gebruikmaken 
van één lift. 
Een hefassysteem biedt weinig flexibiliteit. De enige variatiemogelijkheid is om per laag één 
plaats niet te gebruiken voor parkeren maar bijvoorbeeld als hoek van een gebouw . 

Figuur B.ll. Hefassysteem Smart P Figuur B.12. PrinCipe van het hefassysteem 

Overige systemen 
Er zijn echter ook enkele systemen op de markt die niet direct onder een van de twee 
hoofdgroepen vallen. Zo zijn er bijvoorbeeld de zogenaamde parkeerhulpen (figuren 8.13 en 
B.14). De draaitafels (oftewel draaiende plateaus) en de parkeerliften zijn hiervan een voorbeeld. 
Parkeerhulpen maken het mogelijk een conventionele garage compacter in te richten of 
makkelijker in het gebruik te maken. De bestuurder rijdt zelf de garage in naar een parkeerplaats. 
Tijdens de rit maakt deze op enig moment gebruik van een plateau waarmee de auto verschoven, 
gedraaid of geheven wordt. Tijdens deze beweging blijft de bestuurder over het algemeen in de 
auto zitten. 

Figuur B.13. Parkeer/ift Figuur B.14 . Draaiplateau 

Ontwerp van een externe ronde hel/ingbaan 10 
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c. GEBOGEN RIJBAAN 

In artikel 5.3 .2 van NEN 2443 staat dat de rijstrookbreedte van rechte rijbanen minimaal 3 meter 
bedraagt. Voor een gebogen rijbaan is echter geen minimale breedte bepaald, maar zijn minimale 
boogstralen gegeven waaraan de bocht moet voldoen. 
De breedte van een gebogen rijbaan is namelijk afhankelijk van de boogstraal (bepaald door de 
ontwerper) en de benodigde bochtverbreding. 
De bochtverbreding is nog wel een punt van aandacht. Bij het doorlopen van een bocht 
beschrijven de voorwielen namelijk een grotere bocht dan de achterwielen. Daardoor is het van 
belang dat de rijbaan verbreed wordt om schade aan constructie of auto te voorkomen. De 
bochtverbreding is al opgenomen in de minimale boogstraal voor een gebogen rijbaan en hoeft 
dus niet extra toegevoegd te worden aan de minimale afmetingen, In figuur C.1 is voor de 
minimale boogstraal van R = 4.500 mm de baanbeschrijving van een voertuig uitgetekend; de 
auto rijdt in dit geval midden op de rijbaan. De doorsnede van figuur C.2 geeft duidelijk weer 
waar een auto zich bevindt op de rijbaan. 
Uit de figuur is op te maken dat er vooral aan de binnenzijde van de rijbaan een grote ruimte 
beschikbaar is, als de auto in het midden rijdt. Aan de buitenzijde is er maar weinig speling over 
bij een eventuele stuurfout. Aan deze zijde is het aanbrengen van afrijdbeveiliging een noodzaak. 

I 

\ 

Ef'= r0\\~ 
~:B 

} ~ II (" ,,' ij 

I 
- - - -~ - - - - - ~' 

<:> 
(IJ ... 

4500 a Cl 
CJ 
(") 

cu 

300 et.. / 4500 / 
7 ) 7 

/ 1365 L 2619 ~16 / 
/ 7 7 7 

Figuur C.l . Afmetingen gebogen rijbaan Figuur C.2. Doorsnede van de hellingbaan 
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D. DOORBUIGING MASSIEVE PLAAT 

De massieve hellingbaanplaat is vereenvoudigd tot een rechthoekige hellingbaanplaat met een 
verlopende doorsnede over de lengte van de uitkraging (figuur D.1). De hellingbaanplaat is belast 
met het eigen gewicht en een voertuigbelasting van 2,0 kN I m 2

; de voertuigbelasting is 
beschreven in hoofdstuk 6.3.2. Door de verlopende hoogte is de belasting uit het eigen gewicht 
opgedeeld in een uniforme last en een 

-0J 
~ 

0J 

4650 

Figuur 0.1. Vereenvoudigde geometrie van de massieve he/lingbaanplaat 

Gegevens 

bw"" == 2,12 m 

lu,'h"g;,," == 4,65 m 

== 400 mm 

== 200 mm 

Belastingen 

Ybeton == 25 kN I m3 

P,ep == 2,0 kN / m2 voertuigbelasting 

1",: 

Yf;g 

== 1,0 

== 1,2 

Yf;q 

Yf;q 

1,0 

1,5 

== 0,2 * 2,12 :, 25 == 10,6 kN / m 

== 2,12 , 2,0 = 4,2 kN I m 

Momenten 

Me.<l. 
1 1 
- * + - Qe.g. 2 2 

Me.g 
1 

10,6 4,652 1 
10,6 - * ;.;: + - ::: 

2 2 

Mv.b. 
1 1 

4,2 - * qv.b. * - * 2 2 

M; == Yf;g 
:+: Me.g. + Yf;q * Mv.b. 

M,ep 1,0 * 152,8 + 1,0 * 45,8 

Mmom 1,0 * 152,8 + 1,0 ;.;: 45,8 0,7 

Md 1,2 * 152,8 + 1,5 * 45,8 

Ontwerp van een externe ronde hellingbaan 

'* 

* 

* 

1 

== 0,7 

uniforme lijnlast / driehoeksbelasting 

uniforme last 

1 

3 

4,65 ::: - " 4,65 == 152,8 kNm 
3 

4,652 == 45,8 kNm 

== 198,6 kNm 

== 184,9 kNm 

== 252,1 kNm 
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De doorbuiging van de als volledig ingeklemde 
momenten op de vorige 

1 

is berekend aan de hand 
van NEN 6720 - art. 8.6 en de 

h) * ~ * "' 
6 M" = * fbr 

Mrt * {1,6 - 2.121 ,,3002 10-6 = 197 kNm 

indien < Mee" Cl: 

= 0,315 - 0,1 * 

:: Cl: * E~ " 1==0,222 * 32.750 
1 

12 
* 2.121 * 3003 

Naast de doorbuiging uit de buigt de nog extra door uit de 
hoekverdraaiing van de wand, waardoor de hellingbaanplaat ook beschouwd is als een verend 
ingeklemde ligger in de wand. De hoekverdraaiing van de inklemming is te berekenen uit het 

moment en de veereonstante van de inklemming; de formule voor de hoekverdraaiing 
is toegelicht in hoofdstuk 10.4.2 van het verslag. De additionele doorbuiging is de 
vermenigvuldiging van de en de lengte van de uitkraging. 

Md * IWtJmf 

3 * (EI)d 

2.800 mm == 2,8 m 

==17.000N/mm2 17 

1 
b 

12 12 

10-3 kNm I rad 

tpvee~ :;: 3A3 10-3 * 4.650 =. 15,9 mm 

De totale doorbuiging van de massieve hellingbaanplaat is de som van de doorbuiging bij een 
volledige inklemming en een verende inklemming. 

== 29,4 + 15,9 == 
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E. OPTIMALE RIBAFSTAND 

De berekening van de flenswapening is alleen voor doorsnede 1 volledig uitgeschreven. De 
flenswapening van doorsnede 2 en 3 is analoog berekend aan doorsnede 1. In tabel E-1 zijn de 
doorsnede gegevens van de doorsneden gegeven. 

Tabel E-l . Lengte van het veld en de uitkraging van de doorsneden 

Doorsnede Lveld (in mm) Luitk raging (in mm) 

1 (1414) 1414 707 

2 (1818) 1818 505 

3 (2222) 2222 303 

Schema 
De flens van de ribbenplaat is geschematiseerd als een eenvoudige ligger op twee steunpunten, 
zoals in figuur E.1 geschetst is . De werkende breedte van de ligger is een meter genomen; de 
lengte van de geschematiseerde flens verandert dus niet. 
De geschematiseerde ligger kraagt aan weerszijden van de steunpunten evenveel uit. Hierdoor 
ontstaat een negatief steunpuntmoment boven de ondersteuning en een positief veldmoment in 
het midden van de ribafstand. 

Figuur E.I. Schematisering van de flens van de ribbenplaat 

Flensdikte 
Voor de berekening van de wapening is een flensdikte aangenomen van 80 mm; bij deze dikte is 
de betondekking op de wapening nog net voldoende. De schematisering toont aan dat er in de 
flens van de ribbenplaat zowel positieve als negatieve momenten optreden. Voor de berekening 
van de benodigde wapening is het van belang de nuttige hoogte d van de betondoorsnede te 
bepalen . Door de dunne schil van de ribbenplaat, en voor de eenvoud van de berekening is ervan 
uitgegaan dat de nuttige hoogte d voor beide momenten gelijk is. 

Belastingen 
Op de flens grijpt naast het eigen gewicht ook een veranderlijke voertuig belasting aan. In NEN 
6702 - art. 8.4 is voorgeschreven dat naast een verdeelde belasting van 2,0 kN / m2 ook een 
geconcentreerde last van 10 kN als voertuigbelasting in rekening te brengen is. 
De belastingen zijn aangebracht op de geschematiseerde ligger als weergegeven in figuur E.2. De 
geconcentreerde last grijpt aan of op het uiteinde van de uitkragende flens of in het midden van 
de ribbenplaat; de puntlast geeft op deze twee plaatsen de maatgevende momenten. 

~ 

1
F 

/ 
/ 707 

~ 
1414 707 / 

? 

Figuur E. 2 . Veranderlijke belastingen op de flens van de hellingbaanplaat voor doorsnede 1 
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Veld- en steunpuntmoment 
Het veld- en het steunpuntmoment zijn berekend voor de belastingen, het eigen gewicht, de 
verdeelde voertuigbelasting en de puntlast van de voertuigbelasting. De momenten zijn berekend 
volgens onderstaande formules; de resultaten voor doorsnede 1 zijn weergegeven in tabel E-2. 

Veldmoment 

Me.g,;v 
1 

8 
1 

Mv,b,;hjn;v::::: 8 * Lveld 
2 

1 
Mv,b,;pun,;v == 4 * F " Lveld 

Steunpuntsmoment 

1 

2 
* q~Lg. 

Qe,9 Ybelon " hne,s " bnens == 25 * 0,08 * 1,0 == 2,0 kl'J / m 

Qe,9, == Prep * bnens == 2,0 * 1,0 == 2,0 kN / m 
F 10 kN 

Me,g,;V 
1 

2,0 1,4142 0,50 kNm/m Me,g,;S 
1 

2,0 - * * == - * 8 2 

M " == 
1 

2,0 1,4142 0,50 kNm/m M == 
1 

2,0 - * :;: == - * v.b.,IIJn;v 8 V.IJ.;II]II:'> 2 

* 

* 
1 

10 1,414 3,54 kNm/m M == 10 0,71 * * == :;,: 

4 v.b.;punt,s 

Tabel E-2. Veld- en steunpuntmomenten in de flens van doorsnede 1 

0,71< == 0,50 kNm/m 

0,712 
== 0,50 kNm/m 

== 7,10 kNm/m 

Het moment uit de geconcentreerde last is voor zowel het steunpunt- als het veld moment 
maatgevend voor de in rekening te brengen veranderlijke belasting. De wapeningsmomenten zijn 
berekend met belastingfactoren Yf;g == 1,2 en Yf;q == 1,5: 

Md;v = Yr;g * Me'9';v + Yf;q * MV,b.;puntiv 

Md;s == Yt;g * Me,g,;S + Y';q * MV,b.;punt;s 

Md;v 1,2 0,50 + l,S * 3,54 == 5,90 kNm / m 

Md;s 1,2 * 0,50 + l,S * 7,10 == 11,30 kNm / m 

In tabel E-3 zijn de veld- en steunpuntmomenten weergegeven voor alle doorsneden. 

Tabel E-3. Veld- en steunpuntmomenten in de flens van alle doorsneden 

5,90 11,30 

7,82 7,96 
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Wapening 
Voor de berekening van de is van de Grafieken en Tabellen voor 
Beton 1990 (GTB 1990). Voor een op belaste doorsnede is het 
wapeningspercentage te berekenen met onderstaande formule E.1: 

b 

d 

100 

rekenwaarde van het moment, in kNm 

breedte van de doorsnede, in m 

nuttige hoogte van de doorsnede, in m 

wapeningpercentage, in % 

rekenwaarde van de treksterkte van het in NI mm2 

rekenwaarde van de druksterkte van het beton, in N I mm2 

1) 

In de formule E.1 is het wapeningpercentage (M:J de onbekende variabele. Het moment 
is al berekend, en de geometrie van de doorsnede is ook bekend. De rekenwaarde voor de 
treksterkte van het staal en de druksterkte van het beton materiaal en in de 
literatuur op te zoeken. De treksterkte van het betonstaal is 435 N I mm2 

FeB500) en de druksterkte van beton is 39 NI mm 2
• 

Met het berekende wapeningspercentage is de is te berekenen met formule E.2: 

As oppervlakte van de doorsnede van betonstaal, in mm2 

Wo wapeningpercentage, in % 

b breedte van de doorsnede, in m 

d nuttige hoogte van de doorsnede, in m 

Wapeningsoverzicht doorsneden 1, 2 en 3 
De tabel E-3 geeft een overzicht van de voor de verschillende ribafstanden. Voor 
elke ribafstand is respectievelijk het maatgevende steunpunt- en veldmoment gegeven, en de 
daarbij behorende wapening. In de laatste kolom van de tabel is de 
voor elke ribafstand gegeven. De wapening is in de hele flens 

Tabel E-4. Wapeningsoverzicht van alle beschouwde doorsneden 

Uit de resultaten van de berekening blijkt dat de hoeveelheid bij 
verschillende ribafstanden niet van elkaar verschilt. Doorsnede 1 is als doorsnede met de 

ribafstand. De ribafstand in deze is esthetisch te omdat de 
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 ribafstand hebben van 
1.414 mm; deze afstand is daarmee gelijk aan de afstand tussen de ribben in een 
hellingbaanplaat. 
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F. WAPENING IN DE RIBBEN 

De ribbenplaat is vereenvoudigd tot een rechthoekige hellingbaanplaat (figuur F.1). Op de 
hellingbaanplaat grijpt naast het eigen gewicht ook een veranderlijke voertuigbelasting aan. In 
NEN 6702 - art. 8.4 is voorgeschreven dat naast een verdeelde belasting van 2,0 kN / m 2 ook een 
geconcentreerde last van 10 kN als voertuigbelasting in rekening te brengen is . Door de 
verlopende hoogte van de ribben is het eigen gewicht van de rib opgedeeld in een uniforme 
lijnlast en een driehoeksbelasting (figuur F.2). 

CD 

r-------------~ ~ 

4650 

4650 
.=-= 81 

' N 

t 

Figuur F.l . Geometrie van de hellingbaanplaat 

Belastingen 
Flens Rib 

br'ens = 2,12 m bnb 

hr'ens = 80 mm hrib 

Irib = 4,65 m hrib;,aag 

hrib;hOOg 

qe.g.;Oens = 25 * 0,080 "' 2,12 

qeg.; rib = 2 * 25 '" 0,120 * 0,200 

qe.g.;nb = 2 * 25 * 0,300 * 0,200 

qv.b.;liJn = 2,0 '" 2,12 

Fv.b.;punt = 10 kN 

Ontwerp van een externe ronde hellingbaan 

= 200 mm 

= 500 mm 

= 120 mm 

= 300 mm 

= 4,24 kN / m 

= 1,2 kN / m 

= 3,0 kN / m 

= 4,24 kN / m 

Figuur F.2. Belastingen op de hellingbaanplaat 

Ybeton = 25 kN / m3 

Prep = 2,0 kN / m2 

( voertuigbelasting) 

uniforme lijn last 

uniforme lijnlast 

driehoeksbelasti ng 

uniforme last 
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Momenten 
1 

1,;g * "2 
1 

+ 1f;0 " "2 
1 

== 1,2 , 2 * (4,24 + 1 

Mé;punt 

1 
+ l,S * 

2 
== 70,6 + 13,0 + 

1 
:::: 1f,g - * 2 

+ 1r;q >î: 

1,2 
1 

:::: * 2 
+ l,S * 10 * 
:::: 70,6 + 13,0 + 

lrib 

1 
+ 1r;g * 2 

'" 4,652 + 1,2 * 1 
2 

kNm 

1 
+ 1r;9 '" - * 2 

4,652 + 1,2 

153,4 kNm 

1 
" " 4,65 3 

1 

3 

1 
" 4,65 

3 

Uit de berekening is af te leiden dat de rekenwaarde van het moment voor de verdeelde 

juni 2008 

is aan het moment uit de puntlast. Dit betekent dat elke rib belast is met de helft van de 
berekende momenten. Echter dit is niet waar, omdat de zich niet per definitie zal 
verdelen over twee ribben. Daarom moet het moment uit de nog bewerkt worden 
om het te 

+ kNm 

Ribwapening 
De wapening is berekend met van de GTB voor de gebruikte formules wordt 
terugverwezen naar E formules F.1 en F.2. 

c 

110,6 kNm 

== 200 mm 

= 500 mm 

f~ :::: 39 N j mm2 

f$ :: 435 N I mm2 

=: 6 mm 

= 16 mm 

(Beton CS3j6S) 

d 

= 30 mm (XC4, 

1 
hei' - c - 4>b91S - 2 500 - 30 - 6 - ~ 

2 
16 456 mm :::: 0,456 m 

39 * 

k Wo 7,00 

k = ~ 
t' b 

435 = 11 
39 ' 

:::: 68,2 

Wo 0,628 % 

"0,200 0,456 104 574 mm2 

Gekozen wapening: 341 16 603 mm2
) 
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G. DOORBUIGING RIBBENPLAAT 

De ribbenplaat is opgedeeld in vijf segmenten zoals weergegeven in figuur G.l. Voor de 
berekening van de doorbuiging zijn voor elk segment de volgende eigenschappen en momenten 
berekend: 
- de eigenschappen van de doorsneden; 
- de optredende momenten Mrep en Mg; 
- en de scheurmomenten. 

930 930 930 930 930 ro 
F-----~~----~~----~------~----~/~ ro 

AB BC CD DE EF ~ 

Figuur G. 1. Segmenten en een doorsnede van de ribbenplaat 

Belastingen 
De belastingen op de ribbenplaat zijn dezelfde als bij de berekening van de wapening in de ribben 
(bijlage E). Voor het overzicht zijn de belastingen hieronder nogmaals weergegeven. In figuur G.2 
is een karakteristieke doorsnede van de ribbenplaat getekend. 

Flens Rib 

bfiens == 2,12 m br;b == 200 mm Ybeton == 25 kN / m3 

hnens == 80 mm hrib == 500 mm Prep == 2,0 kN / m2 

Ir," == 4,65 m hrib;laag == 120 mm ( voertuigbelasting) 

== 300 mm 

qe,g,;flens == 25 * 0,080 ~ 2,12 ::: 4,24 kN / m uniforme lijnlast 

qe,g,;rib == 2 * 25 :of; 0,120 >;; 0,200 == 1,2 kN / m uniforme lijnlast 

qe,g.;rib == 2 "* 25 * 0,300 *: 0,200 == 3,0 kN / m dri ehoeksbelasti ng 

qv,b.;I!'}tT == 2,0 * 2,12 == 4,24 kN / m uniforme last 

Fv,b,;punt == 10 kN 

; bpla~ 1: /L/------------------------------------------77/ 

u u 
Figuur G.2. Doorsnede van de ribbenplaat 
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Eigenschappen van de doorsnede 
De doorbuiging is afhankelijk van de buigstijfheid EI van de hellingbaanplaat. Het axiaal 
kwadratische oppervlaktemoment Iy is berekend in het midden van elk segment. Deze benadering 
volstaat voor de berekening van de doorbuiging. Het weerstandsmoment is ook in het midden van 
een segment berekend. De gevonden waarden zijn een goede benadering van de 
hellingbaanplaat. De G-1 tabel geeft van elk segment het traagheids- en weerstandsmoment. 

Tabel G-l. Doorsnedeneigenschappen van de in segmenten opgedeelde ribbenplaat 

AB BC CD DE EF 

htotaal (in mm) 380 340 300 260 220 

h"b (in mm) 300 260 220 180 140 

bplaat (in mm) 1.555 1.838 2.121 2.404 2.687 

Iy (in mm 4
) 5,87 . 109 4,20 . 109 2,77 . 109 1,64 . 109 8,47 . 108 

Wy (in mm J
) 1,96 . 107 1,54 . 107 1,14 . 107 7,97 . 106 5,14. 106 

Momenten Mg en Mrep 

Voor elk segment van de helling baan plaat zijn de momenten l\!I rep en Mg berekend. Onderstaande 
berekening is de berekening van de momenten Mrep en Mg voor segment CD; de momenten van 
de overige segmenten zijn op een zelfde wijze berekend: 

1 
Mrep;CD;lijn = Yf;g "' 2 

1 
* Qg;uniForm * 1

2 
+ Yf;g * '2 * Qg;driehoek * I * 

1 
+ Yf;q " 2 * qq;unrform ,. 1

2 

1 " I 
3 

Mrep;CD;HJn = 1,0 " 
111 

, (4,2 + 1,2) " 2,792 + 1,0" "3,0" 2,79 * ,,2,79 
2 2 3 
1 

+ 1,0 * "' 4,2 * 2,792 

2 
Mrep;CD;lijn = 21,0 + 3,9 + 8,2 = 33,1 kNm 

M rep;CD;punt 

1 
12 1 

I 
1 

I Fq;punt,ast = Yf;g * - * Qg; un iro rm * + Yf;g * - * Qg;driehoek * * - * + Yf;q * 2 2 3 

Mrep;CD;punt 1,0 
1 

(4,2 1,2) 2,792 1,0 
1 

3,0 2,79 
1 

2,79 = * - + * + * - * * * - * 2 2 3 
+1,0" 10" 2,79 

M",p:CD ;punt = 21,0 + 3,9 + 27,9 = 52,8 kNm 

Mg;CO 
1 

12 1 
I 

1 
I = Yf;g * - :+: Qg;uniform * + Yf;g * - * Qg;driehoek * * - * 2 2 3 

Mg;CO 1,0 
1 

(4,2 1,2) 2,792 1,0 
1 

3,0 2,79 
1 

2,79 = >.: - * + * + * - ~; * * - * 2 2 3 
M9;CD = 21,0 + 3,9 = 24,9 kNm 

* I 

De tabel G-2 toont de berekende momenten Mrep en Mg voor alle segmenten van de hellingbaan. 

Tabel G-2. Representatief moment en moment uit eigen gewicht per segment van de hellingbaan 

AB BC CD DE EF 

Mrep (in kNm) 105,7 81,5 52,8 29,6 12,0 

Mg (in kNm) 69.2 44,3 24,9 11,0 2, 7 
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Scheurmoment 
Het scheurmoment van een betondoorsnede is afhankelijk van de hoogte van de beschouwde 
doorsnede, de betonsterkte, het weerstandsmoment en de belastingduur. Dit resulteert in 
onderstaande formules G.1 en G.2 voor het scheurmoment van een betondoorsnede. De tabel G-3 
geeft de scheurmomenten voor lange en korte duur belasting voor alle segmenten. 

1,4 "' (1,6 - h) * ' * W 'bm' y 
10"6 

Mrt scheurmoment bij lange duur belasting, in kNm 

Mr scheurmoment bij korte duur belasting, in kNm 

h hoogte van de doorsnede, in m 

fbm gemiddeld treksterkte van het beton, in N / mm2 

Wy weerstandsmoment, in mm3 

Tabel G-3. Scheurmomenten Mr en Mrt van de ribbenplaat 

AB BC CD 

Mrt (in kNm) 114,3 94,6 73,5 

Mr (in kNm) 133,3 110,3 85,8 

Equivalente buigstijfheid 

DE 

53,9 

62,9 

EF 

36,3 

42,4 

(G.1) 

(G .2) 

De doorbuiging van de hellingbaanplaat is berekend aan de hand van NEN 6720 - art. 8.6. In dit 
artikel is beschreven dat een controle van de doorbuiging in de eindtoestand en van de 
onmiddellijk optredende doorbuiging vereist is . Daarnaast geeft het artikel aan dat er te rekenen 
is met een equivalente buigstijfheid van de hellingbaanplaat (formule G.3): 

(EI)rep = a * E~ * I (G .3) 

E~ elasticiteitsmodulus van beton, in N / mm2 

I kwadratisch oppervlaktemoment, in mm 4 

a reductiefactor 

In de formule is een reductiefactor opgenomen. Met deze factor is een gescheurde dan wel 
ongescheurde betondoorsnede in rekening te brengen. Een ongescheurde doorsnede is gunstiger 
voor de optredende doorbuigingen dan een gescheurde doorsnede, omdat de elasticiteitsmodulus 
van ongescheurd beton hoger is: 

Doorbuiging in de eindtoestand 

1 
a= 

1 + ~ ~ lP 
4 

a = 0,27 " jo;;, <l a , - 0,1 * LMmom 

LMrep 

Onmiddellijk optredende doorbuiging 

a = 1 

Ontwerp van een ex terne ronde hellingbaan 
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De tabel G-4 toont de optredende momenten en de scheurmomenten van de betondoorsnede. Het 
scheurmoment is, zowel bij lange duur als bij korte duur belasting, groter dan het optredende 
moment. Hierdoor is de doorbuiging te berekenen voor een ongescheurde betondoorsnede . 

Tabe l G-4. Optredende momenten en scheurmomenten van de ribbenplaat 

AB BC CD DE EF 

Mrep (in kNm) 105,7 81,5 52,8 29,6 12,0 

Mrt (in kNm) 114,3 94,6 73,5 53,9 36,3 

Mg (in kNm) 69.2 44,3 24,9 11,0 2,7 

Mr (in kNm) 133,3 110,3 85,8 62,9 42,4 

De equivalente buigstijfheid van de segmenten bij lange duur en korte duur belastingen is nu te 
berekenen voor elk segment. Daarvoor is eerst de reductiefactor a bepaald: 

a= 
1 

1 +~ * 9 
4 

a = 1 

1 
= 0,454 

1 + 3 * 1,6 
4 

met 9ma x = 1,6 

In de tabel G- 5 zijn de equivalente buigstijfheden (EI) ", en (EI)o weergegeven van de segmenten 
van de hellingbaanplaat. Voor de berekening is gebruik gemaakt van formule G.3. De buigstijfheid 
(EI) ", is de stijfheid van de betondoorsnede bij een lange duur belasting. De buigstijfheid (EI)o 
geldt voor de korte duur belasting. De elasticiteitsmodulus van beton B65 is 32.750 N / mm 2• 

Tabe l G-S. Equivalente buigstijfheden van de segmenten van de ribbenplaat 

AB BC CD DE EF 

I y (in mm4
) 5,87 . 109 4,20 . 109 2,77 . 109 1,64 . 109 8,47 . 108 

(EI) ", (in Nmm 2
) 8,74 . 1013 6,25 . 1013 4,12 . 1013 2,44 . 1013 1,26 . 10 13 

(EI)o (in Nmm 2
) 19,2 . 1013 13,8 . 1013 9,07 . 1013 5,37 . 1013 2,77 . 10 13 
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Doorbuiging in eindtoestand 
Voor de berekening van de doorbuiging zijn de berekende momenten op de hellingbaanplaat 
aangepast. Er is een gemiddeld moment berekend over een segment. Onderstaand is het 
gemiddelde moment in segment AB berekend; voor de overige segmenten is een zelfde 
berekening gemaakt: 

M - MAB + MBe 
AB;gem - 2 

105, 7 + 81,5 = 93 6 kNm 
2 ' 

De tabel G-6 toont de gemiddelde momenten waarmee de doorbuiging van de hellingbaanplaat 
berekend is. Voor het berekenen van de verticale verplaatsing en de hoekverdraaiing van de 
hellingbaanplaat is gebruik gemaakt van de methode van het fictief inklemmen. 

Tabel G-6. Hoekverdraaiing en einddoorbuiging per segment van de ribbenplaat 

AB BC CD DE EF 

Mrep;gem (in kNm) 93,6 67,2 41,2 20,8 6,0 

Oinklemming (in mm) 0,56 1,85 4,14 7,22 10,90 

<l',nk lemming (in mm) 1,00 . 10-3 2,00 . 10-3 2,93 . 10-] 3,72 . 10-] 4,16 . 10-] 

De doorbuiging van de hellingbaanplaat is berekend voor een volledige inklemming; de 
hellingbaanplaat is in werkelijkheid verend ingeklemd. De hellingbaanplaat krijgt hierdoor een 
extra doorbuiging; deze berekening is analoog aan de berekening van de doorbuiging van de 
massieve hellingbaanplaat : 

3 * (E I) wund = _3 _,_., _1_7 __ 1_0-=-6 -:*,-' _3-,-, 1_8 __ 1_0_-
3 = 57.950 k N m / rad 

Iwand 2,8 

rpveer 

De totale doorbuiging in de eindtoestand is getoetst aan NEN 6702 - art. 10.4. Uit de controle is 
op te maken dat de doorbuig ing voldoet aan de Nederlandse norm. 

00md de doorbuiging in de eindtoestand, in mm 

I,ep de lengte van de overspanning, in mm 

lieP bij uitkragingen tweemaal de lengte van de uitkraging, in mm 

: 0,004 ' 4.650 ' 2 = 37,2 mm ) 

- 0lnklemmmg + o veer 

= 10,9 + 8,5 = 19,4 mm 

de einddoorbuiging voldoet aan NEN 6702 
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Bijkomende doorbuiging 
De doorbuiging uit het eigen gewicht van de hellingbaanplaat zorgt ervoor dat er een 
onmiddellijke doorbuiging optreedt van de hellingbaanplaat; de berekening is gelijk aan de 
berekening van de doorbuiging in de eindtoestand. 
De bijkomende doorbuiging is getoetst aan NEN 6702 - art. 10.2.; de maximale doorbuiging is 
drieduizendste van de overspanning. Volgens artikel 10.1 van NEN 6702 is de bijkomende 
doorbuiging te bepalen door de doorbuiging in de eindtoestand te verminderen met de 
onmiddellijk optredende doorbuiging (door het eigen gewicht van de hellingbaanplaat). 

Tabel G-7. Hoekverdraaiing en bijkomende doorbuiging per segment van de ribbenplaat 

AB BC CD DE EF 

Mg;gem (in kNm) 56,8 34,6 18,0 6,9 1,4 

Oinklemming (in mm) 0,13 0,50 1,06 1,77 2,55 

<pinklemming (in mm) 0,28 . 10.3 0,50· 10-3 0,70 . 10-3 0,82 . 10-3 0,87 . 10-3 

3 * (EItand 3 :-;: 17 106 
* 3,18 10-3 

Cwand = = = 57.950 kNm / rad 
IWand 2,8 

~ 69,2 = 1,20 10-3 rad {jJvee.r 
Cwand 57 .950 

0, • ., = {jJvw * I",! " "lJma = 1,20 10-3 * 4.650 = 5,6 mm 

<\" jk OO1end:S; 0,003 * IreD 

0eind de doorbuiging in de eindtoestand, in mm 

<\'ij de bijkomende doorbuiging, in mm 

00n de onmiddelijk optredende doorbuiging, in mm 

Irep de lengte van de overspanning, in mm 

Irep bij uitkragingen tweemaal de lengte van de uitkraging, in mm 

&", < 0,003 • 4.650 , 2 = 27,9 mm 1 

Obi] = 0eind - 00n .. de bijkomende doorbuiging voldoet aan NEN 6702 

~ij = 0eind - (Ojnklemmrng + 0veer) 

<\'ij = 23,2 - (2,6 + 5(6) = 15,0 mm 
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H. WANDWAPENING 

De wand is gecontroleerd op buiging en op de combinatie buiging met normaalkracht. Voor de 
belastingen zijn dezelfde belastingen gebruikt als in bijlage E. 

Wand belast op buiging 
Het maatgevende moment op de wand is het moment uit de combinatie eigen gewicht en de 
puntlast van 10 kl\!; dit moment Md;punt bedraagt 153,4 kNm. De wapening is berekend met 
behulp van de GTB - 1990. 

Gegevens 

Md;pu"t == 153,4 kNm 

c 

== 1.414 mm 

== 300 mm 

== 40 mm (XC4, XD3, XF4) 

== 10 mm 

f~ == 39 N / mm2 

fs == 435 N / mm2 

(Beton C53/65) 

(FeB500) 

\ltm 

d 
1 1 

== hWand - c - "\ltn,:= 300 - 40 - - '" 10 '" 255 mm := 0,255 m 
2 2 

1 
== 42,8 

39 '* 

k * 0)0 == 4,40 

k == ~. 435 
11,15 

{t)o == 0,39 % 

f 39 b 

GTB 1990 - 11.2.a 

AS;ben == {t)o * b "d 104 == 0,39 *' 1,00 "0,255 104 == 1.005 mm2 I m 

Gekozen wapening: çn 10 - 75 mm (== 1.047 mm2 I m) 

Wand belast op buiging en normaalkracht 
De normaalkracht op de wand is de optredende dwarskracht in de ribben plaat. Uit de belastingen 
op de ribben plaat is de normaalkracht te berekenen op de wand: 

V d;liJn := Y,;g " 

V d;IiJn 

1 
== 1,2 " (4,24 + 1,2) " 4,65 + 1,2 * 2 " 3,0 * 4,65 + 1,5 * 4,24 " 4,65 

V d;lijn 

N~;Ii)n 

== 30,4 + 8,4 + 29,6 == 68,4 kN 

== 68,4 kN 

V d;punt == Y,;g 
1 

*I·+·y *-* rib I;g 2 

:= 1,2 *' (4,24 + 1,2) * 4,65 + 1,2 *' 1 *' 3,0 *' 4,65 + 1,5 " 10 
2 

V d;lijn == 30,4 + 8,4 + 10 == 48,8 kN 

N~;punt := 48,8 kN 

De combinatie van het eigen gewicht met een verdeelde voertuigbelasting is maatgevend voor de 
op normaalkracht en buiging belaste wand. 
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Tweede orde-effect 
Voor op het van een tweede-orde effect. Hiervoor is 

7.6.2 van NEN 6720, krachtswerking in raamwerken' 

Krachtsverdeling zonder tweede orde' 

S 

Àr, :5 10 

~, < 15 - 10 * a., 

met )'h ~. 
h 

en 

voor 

voor 

< an :5 O,S 

< an S 1,0 

de slankheid van de constructie 

de in mm 

de van de doorsnede in de beschouwde buigingsrichting, in mm 

de van de rekenwaarde van de normaalkracht en de 

normaalkracht van de beschouwde doorsnede 

de rekenwaarde van de normaalkracht, in kN 

( de rekenwaarde van de druksterkte van het beton, in N / mm2 

Ab de van de betondoorsnede, in mmL 

N~;"J' kN 

f" 39 N / mm2 CS3/6S) 

Au 300 1.414 mm2 

103 

== 4,13 10-3 

" 1.414 

1,0 2.800 = 2.800 mm NEN 6720 - 38 

5 5 
77,8 

7,S s 79,6 geen tweede orde 
~ 2.800 

9,3 
h 300 

Ontwerp van een externe ronde hellingbaan 
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Wapening wand belast op buiging en normaalkracht 
Bij de van de wandwapening is dat de wapening aan beide 
wand gelegen is. De GTS-tabel 10.2 is gebruikt om de wapening in de wand te . De 
berekende is een factor twee hoger dan de berekende wapening de wand belast op 
alleen buiging. 
Het moment Md;punt is verhoogd volgens NEN 6720 - art. 8.1. Dit artikel 

moment te is volgens formule H.l. De van 
rekenwaarde van het moment Md is bedoeld om onvolkomenheden van het materiaal 
beton te verdisconteren. Daarmee is ondervangen dat een normaalkracht zuiver centrisch 
aangrijpt op een doorsnede. 

a == c + 

a 

r 

{J 

1 

+ 
+ 

40 + 1 
2 

155 kNm 

m 

2.266 
" '" 0,031 

300 

10 4S mm 

GTB-tabel 10.2.b 

WOt r" f3 == 0,25 *' 2,6 = 0,65 % 

104 1,0 '" 0,300 104 == 1.950 mm' I m 

(H.1) 

As == As 975 mm2 I m Gekozen wapening: ~10 - 75 mm (As 1.047 mm2 I 
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I. DOORBUIGING - VARIANT 5 

De tapse vorm van de hellingbaanplaat is vereenvoudigd tot een rechthoekige plaat met een dikte 
van 180 mmo De hellingbaanplaat is belast met het eigen gewicht en een veranderlijke 
voertuigbelasting. Voor de veranderlijke belasting is getoetst of de puntlast of de gelijkmatig 
verdeelde belasting van 2,0 kN / m 2 maatgevend is. 

Belastingen 
bgern = 2,121 m 

h 

I 

qe.g 

= 180 mm 

= 4,650 m 

= 0,180 " 1,0 

qv.b. ;lijn = 1,0 * 2,0 

Fv.b.;punt 

Mrep;ItJrl 

1 
4,5 - * * 8 

Mrep;Pllnt 
1 

4,5 :;: *= 
8 

Mg 
1 

4,5 :.;: :+: 

8 

* 25 

4,652 + 

4,652 + 

4,652 

= 25 kN / m3 

= 2,0 kN / m2 voertuigbelasting 

= 10 kN 

= 4,5 kN / m 

= 2,0 kN / m 

= 10 kN 

1 
2,0 4,652 17,6 kNm / m * '" = 

8 
1 

10 4,65 = 23,8 kNm / m * * 4 

= 12,2 kNm / m 

Equivalente buigstijfheden 
De equivalente buigstijfheden van de doorsnede zijn berekend volgens NEN 6720 - art. 8.6.3 . 

Mrt = 1,2 * 

f '" W = 1 2 "' (1 6 - h) * f * .!." b * h 2 br , J brn 6 Qen, (') f"m 

1 
(1,6 - 0,18) * 4,3 "' "6 * 1.000 * 1802 10-6 = 39,6 kNm 

a= 

a = 
1 

1 + ? 
4 * rp 

1 = 0,45 
1 + ~ '" 1,6 

4 

~ rp = 1,6 

1 
(EIL = a " E~ '" I = 0,45 '" 32 .750 * '" 1000 * 1803 = 7,23 1012 Nmm2 

12 

M, = 1,4 " (1,6 - 0,18) " 4,3 , ~ " 1.000 "' 1802 10-6 = 46,2 kNm 

indien M, > Mg a = 1,0 

1 
1 = 1,0 " 32 .750 '" * 1000 * 1803 = 1,59 1013 Nmm2 

12 
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Doorbuiging 

Controle 

De 

5 
384 

5 
384 

5 
384 

doorbuiging 

5 
384 

5 
384 

* 

0,004 " Irep 

14 

+ 
5 

384 * 

0,004 *' 4.650 = 18,6 mm 

1 mm 

voldoet aan NEN 6702 - art. 1004 

Irep 

4.650 =: 14,0 mm 

De bijkomende doorbuiging voldoet aan NEN 6702 - art. 10.3 

Ontwerp van een externe ronde hellingbaan 
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J. WAPENING - VARIANT 5 

Wapening - hellingbaanplaat 
Voor de berekening van de wapening in de hellingbaanplaat zijn dezelfde belastingen toegepast 
als in bijlage I. 

Md;punt 
1 1 

== Yf;g " 8 " qe.g. * 1
2 

+ Yf;q " 4" * FV.b ' 1 

== 1,2 * 
1 1 

"' 4,5 ;, 4 65 2 + 1 5 *- * 10 * 4,65 
8 "4 

== 32,0 kNm / m 

Gegevens 

Md;punt = 32,0 kNm 

bpla"t == 1.000 mm 

hplaat == 180 mm 

fb = 39 N / mm2 

fs == 435 N / mm2 

c == 30 mm (XC4, XD3, XF4) 

'Am = 10 mm 

d 
1 

== hpla ", - C - 2 * Ç\m 180 - 30 - 1 * 10 == 145 mm 
2 

= 39 0 
1,00 "' 0,145 2 

' 

32,0 
39 

% = 0,36 % GTB 1990 - 11.2.a 

(Beton C53/65) 

(FeB500) 

== Wa ,;, b "d 104 == 0,36 * 1,00 * 0,145 104 == 521 mm2 
/ m 

Gekozen wapening: ql 10 - 100 mm (== 785 mm2 
/ m) 

Voorwaarde 1: 

kt "' ç 
Ç\m $ * 

(Js 

Staalspanning 

c 

M,ep = 23,8 kNm / m 

Md == 32,0 kNm 

= 521 mm2 

== 785 mm2 

Voorwaarde 1: == 10 mm 

Ç\m 
C 

$ * 
(Js (min 

* 

Md 
23,8 
32,0 

2.500 1 30 
Ç\m <; * - == 11,6 mm 

215 30 
Voorwaarde 2: sm == 100 mm 

Sm $ 100 * - 1 '* ~ 
" 

(Je ~ (mm 

Voorwaarde 2: 

(k " \ 
sm $ 100 * l 2 (J: ç - 1,3 J * 

Atoegepast 
" fs 

* 521 * 435 == 215 N / mm2 

785 

--> voldoet 

(500 * 1 
- 1,3. 

{30_ 
sm <; 100 * *= 103 mm --> voldoet l V30 

-
215 
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Wapening - kolom 
De normaalkracht in de kolom is twee keer de dwarskracht die optreedt in de console ; er liggen 
twee hellingbaanplaten op elke console aan de gevelzijde. De excentriciteit van de dwarskracht op 
de console is 300 mmo 

= b plaal * (Yf;9 1 1 
2 " qeg * I + Yf;q ;, 2 * qvb * IJ 

= 2,121 * ( 1,2 " ~ * 4,5 " 4,65 + 1,5 * .!. * 2 0 " 4 65J 2 ' , = 42 kN 

= bplaat * [ Yf;9 ;, .!. " q ;, IJ + r " .!. * F 2 e.g. f;q 2 v.b. 

= 2,121 * ( 1,2 * .!. * 4 5 " 465J + 1,5 '" 10 2 ' , = 42 kN 

N d;lijn;k,Olom 

M d; ldn;kolom 

eo = 

eo 2 

= 3 * 42 = 126 kN 

= 252 * 0 ,300 = 76 kNm 

126 103 

= 35,9 10-3 

39 * 300 * 300 

J35,9 S 10-] = 26,4 ) 
9,33 

!" 2.800 = 9 33 
h 300 ' 

~ 26,4 

~- 76 10 ti 
= 603 mm 2 

N~ ;njn;kO I Om 126 103 300 

O,S ,,;: h = O,S * 300 = 150 mm 

et = eo = 603 mm 

N~ 126 10] 
= 35,9 10-3 

f' * Ab 39 * 300 * 300 b 

geen tweede orde berekening 

2.800 
= 9 mm 10 mm <J 

300 

N' ~ 126 103 603 10-3 d 
* * = 72,2 

f~ Ab hWand 39 300 300 300 :+: 

1 
a=c +0 +--",cl 2 

a 56 
= - = 0 19 

hkola,,, 300 ' 

:;: * 

* 0 km = 40 + 8 + .!. * 16 = 56 mm 
2 

GTB-tabel 10.3 .c 

r 

j3 

= 0,76 

= 2,6 
(UOl = r " j3 = 0,76 " 2,6 = 1,98 % 

Ast {(JOt * bkulom * hkolom 10' = 1,98 " 0, 300 " 0,300 10' = 1.778 mm2 

As = As = ASI = Ase = 445 mm2 Gekozen wapening : 4 0 16 + 4 0 20 (2 ,060 mm2
) 
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K. TRAN PORT 
Ontheffingsverlening 
In de zijn de maten en voor 
beladen en onbeladen 
Bij het vervoer van ondeelbare lading kan het noodzakelijk dat deze maximale waarden 
worden overschreden. Ook het gebrUiksdoei van een voertuig kan dit vereisen. In al deze 
is een noodzakelijk. Het is echter niet zo dat in alle ook een 
ontheffing mogelijk is. 

Lengte 
De wettelijke is mede afhankelijk van de soort voertuigcombinatie. Voor een ontheffing 
voor lengte is met name de draaicirkel 

en niet 
Zo wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

transport dient te worden uitgevoerd met een 
technisch nr"",f'",j<:: voor en is hiervan 
een belangrijk onderdeel. 

Breedte 
De wettelijk maximale breedte voertuig in beladen toestand bedraagt 
in onbeladen toestand meter. De factor voor breedte is de van de 
weg. Zodra de op het rijvak komt, dienen extra voorzorgsmaatregelen te 
worden genomen. De kritieke grens voor breedtetransporten ligt op circa meter. 

een factor voor 

Hoogte 
De wettelijk maximale hoogte voertuig lading) np,rlr;""'" 
en provinciale wegen (4 ;,h'pr'rl", provincies) zijn alle 
(bruggen en bij de RDW bekend. Waar nodig kan 
omleidingroutes. een hoogte vanaf 4,50 meter is een 
wordt mede bij de wegbeheerder. 

Massa 
Massa valt onder te verdelen in zware transporten, 
Afhankelijk van het type weg en de 
begeleiding vereist. Het kan voorkomen 
vereist. Hieronder is een overzicht 
- Categorie I : twee particuliere DeluelelU 

Categorie II : een particuliere 
- Categorie IIl : geen begeleiding. 

Tabel K -1 Ontheffingscategorieen 

verende la 

Massa 

Snelheid 

Ontwerp van een externe ronde he/lingbaan 

van kunstwerken 
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L. WINDBELASTING 

De windbelasting op een constructie is te berekenen met onderstaande formule l-l die in artikel 
8.6 van NEN 6702 is opgenomen. 

(l-l) 

P rep windbelasting door winddruk, -zuiging, -wrijving en over- of onderdruk, in kN / m 2 

P w de extreme waarde van de stuwdruk, in kN / m2 (artikel 8.6 .2.) 
C dlm factor, afhankelijk van de afmetingen van een bouwwerk (artikel 8 .6 .3 .) 
C inde, windvormfactoren (artikel 8.6.4 .) 
Ceq drukvereffeningsfactor (artikel 8 .6.5.) 
<P I vergrotingsfactor, voor de dynamische invloed van de wind (artikel 8.6.6.) 

Het rechthoekige belastingsoppervlak van de wind op de hellingbaan is geschetst in figuur 0.1. 

Gegevens: 

Windgebied 1, bebouwd 

Hoogte x breedte = 17,6 x 10 m2 

Winddruk en windzuiging 

P w = 1,05 kN / m2 Windgebied 1, bebouwd 

C dlm = 0,94 Hoogte x breedte = 17,6 x 18 m2 

C,nde, = 1,2 Winddruk en windzuiging 

C eQ = 1,0 

<PI = 1,0 h < 50 m, h /b < 5 

Prep ;wlnd = Pw , . C dim * Cindex * C eq * <PI 

Prep ;wlnd = 1,05 * 0,94 * 1,2 * 1,0 " 1,0 

P rep;wind = 1,18 kl'J / m2 

q rep;wi nd = 1,18 * 10 = 11,8 kN / m 

M =! * q * h 2 
rep;wi nd 2 rep;wind bUl~ 

Vlak van windbelasting 

Figuur L.l . Vlak van de windbelasting 

! " 11,8 " 17,62 = 1.828 kNm 
2 
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M. LINEAIRE FUNCTIE VAN HET MOMENT 

Het moment uit de voertuigbelasting grijpt aan op elke verdieping van de ronde hellingbaan, zoals 
getekend in figuur M.1. Het trapsgewijze momentenverloop is in figuur M.2 tegen de hoogte van 
de ronde hellingbaan uitgezet. De paarse lijn is een gemiddelde van het moment over de hoogte 
van de hellingbaan, en beschrijft een lineaire functie afhankelijk van de hoogte en het moment . 

0- M voertuig ; momentaan 

Figuur M. l. Aangrijpende momenten op de buis 

4 .968 l 

t I Ê 4.140 

" ~ 
f .§.3 .312 

~ 

2.484 

1.656 -

828 

/ 

I' 

I" 

0 0,8 3,6 6 ,4 9,2 12,0 14,8 17,6 

h""" (in m) --+ 

Figuur M.2. Trapsgewijze momenten verloop 

De lineaire functie voor het moment uit de voertuigbelasting is met eenvoudige wiskunde 
uitgewerkt: 

Lineaire functie: Mvoertuig (hbu,s) = a " h + b (M.1) 

h = 0, M(O) = 0 buIS 

hb · 17,6 m, M (17,6) = 6 * 828 1
) = 4.968 kNm UIS 

} geeft een stelsel vergelijkingen 

0=0 * a+b 
4.968 = 17,6 8 a + b 

-4.968=-17,6 " a ~ a=282,3 

a = 282,3 } o = 282,3 " 
hbu" = 0, M(O) = 0 

Lineaire functie: 

0+ b ~ b = 0 

De formule voor de horizontale uitbuiging van de ronde hellingbaan is dan als volgt: 

hbui• 
4 282,3 hbu» 

3 
[ 1 / * qWlnd * hbuis 

2 

282,3 * hbu,s 1 q win d 
;j; :+; / 2 

°bU" + + + * hb"" 8 '11: (EI)d 2 :-;: (EI)d (fundering (fundering 

1) MV. b.;ligger = 828 kNm (Verslag, paragraaf 13.2.3) 
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N. SPANNINGEN 
FUNDERING 

TER PLAATSE VAN DE 

De spanningen ter plaatse van de fundering zijn voor de zeven belastingcombinaties berekend. De 
representatieve waarden van de belastingen en de doorsnedeneigenschappen van de ronde 
hellingbaan zijn hieronder kort weergegeven. Per belastingcombinatie is aangegeven met welke 
belastingfactoren gerekend is. 

Belastingen 

Ne'9';"99ec == 285 kN 

Me'9,;"gger == 1.220 kNm 

Doorsende-eigenschappen 

== 188 kN 

Mv,b,;I;gger== 828 kNm 

1 
- * Jt * 
4 

Ne'9,;bu!S ::: 3.608 kN 

Mrep;w;nd == 1.828 kNm 

== 300 mm == 0,300 == 4,50 - 0,300 == 4,20 m 
R == 4.500 mm == 4,50 m 

1 
4 * 7[ * 

(4,504 
- 4,204

) 

4,50 
== 17,26 m3 

Spanningen ter plaatse van de fundering 

(Jb == (Jn ± (Jm NI mm2 

Belastingcombinatie 1: Eigen gewicht 

(~--'-'--~ 

== 1,73 

N1 == I '{r;g * + * 6 verd. + '{f;g " Ne,g,;"U;' 

" 
'{I;g == 1,35 

(1,35 * 285 + 1,35 * 285) * 6 + 1,35 *' 3.608 = 9.488 kN 

9.488 . 103 
) 

= 1,16 N I mme 
8,2 

spanning uit normaalkracht 
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Belastingcombinatie 2a: Eigen gewicht en windbelasting 

(~~ ~_Re~J 
N2• Y';g * Ne'9,;ligger + Y';g * Ne,g ,; 'lgger * 6 verd. + Y';g * Ne'9,;bUIS 

( - Y';g * M e. g,; hgger + ).,;g *Re~:9 ,; li gger J * 6 verd . + Yr;q * Mrep;wlnd 

Yr;g ::: 1,2 Yr;q 1,5 

N2• ::: (1,2 " 285 + 1,2 * 285) * 6 + 1,2 * 3.608 ::: 8.434 kN 

M
2

• ::: (- 1,2 " 1.220 + 1,2 * 1.220) * 6 + 1,5 * 1.828 = 2.742 kNm 

~ 8.434 103 

::: 1,17 N / mm 2 
GN;2a 

AbuIS 8,2 106 spanning uit normaalkracht 

~ 2.742 106 

::: 0,16 N / mm2 
GM;2. W

bUiS 
1,73 1010 spanning uit moment 

cr b;max = 1,03 + 0,16 1,19 N / mm2 

0' b;rnin ::: 1,03 - 0,16 ::: 0,87 N / mm2 

Belastingcombinatie 2b: Eigen gewicht en windbelasting 

N2b ::: [ y,;g * 1I~:'9,;llgger + Yr;g *R~~9, ; llg ger J * 6 verd. + Yf;g * Ne'9,;bUIS 

( - Y';g *' Me.g .;Iigger +~ 
Rechts J 

* 6 verd. + Y';q * Mrep;wlnd 

Yr;g ::: 0,9 Yf;q 1,5 

N2b ::: (0,9 * 285 + 0,9 " 285) * 6 + 0,9 1' 3.608 = 6.325 kN 

M2b ::: (- 0,9 " 1.220 + 0,9 * 1.220) * 6 + 1,5 * 1.828 ::: 2.742 kNm 

~ 6.325 103 

::: 0,77 N / mm2 
GN ;2b 

AbUiS 8,2 106 spanning uit normaalkracht 

~ 2.742 106 

::: 0,16 N / mm2 
GM;2b 

WbUlS 1,73 1010 spanning uit moment 

0' b;max = 0 ,77 + 0,16 1,93 N / mm2 

cr b;mm ::: 0,77 - 0,16 = 0,61 N / mm2 
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Belastingcombinatie 3a: Eigen gewicht, windbelasting en momentane 
voertuigbelasting 

* NV,D,;llgger " ~ J " 6 verd. + Yf;g * Ne,Q,;OUiS 

Yf;g 

r -Yf;g * 
\ 

1,2 Yf;q 

+ Yf;g " Me'9"ligger + Yf;Q * Mv,b,;ligger * * 6 verd. + Yf;q * Mrep;wlnd 

1,5 Ijl ::: 0,4 

N3a == (1,2 * 285 + 1,2 " 285 + 1,5 " 188 , 0(4) *' 6 + 1,2 *' 3.608 ::: 9.110 kN 

M3a ::: (- 1,2 , 1.220 + 1,2 * 1.220 + 1,5 , 828 * 0,4) " 6 + 1,5 * 1.828 ::: 3.239 kNm 

~ 9.110 103 

== 1,11 N / mm2 spanning uit normaalkracht (JN;3a 
AbuiS 8,2 106 

~ 3.239 106 

::: 0,19 N / mm2 spanning uit moment (JM;3a 
Wbu;s 1,73 1010 

O"b;rnax == 1,11 + 0,19 == 1,30 N / mm2 

O"b;rnln ::: 1,11 - 0,19 == 0,92 N / mm2 

Belastingcombinatie 3b: Eigen gewicht, windbelasting en momentane 
voertuigbelasting 

(
~kS_, 

Yf;g * + YI;g * 
Re~hts J' 

+ Yf;q * NV,b,;Jigge, * Ijl * 

r -Yf;g 

Yf;g = 0,9 

* M e.Ç1.:ligger 

Rechts "\ 

+ YI;g * M",g,;ilgger + Yf;q * MV,b,;ligger * Ijl I 
J 

Yf;q = l,S Ijl = 0,4 

6 verd. + Yf;g " Neg,;bU;S 

* 6 verd. + Yf;q * Mrep;Wlnd 

N3b == (0,9 " 285 + 0,9 " 285 + 1,5 " 188 * 0,4) * 6 + 0,9 * 3.608 == 7.002 kN 

M3b = (- 0,9 1.220 + 0,9 '" 1.220 + 1,5 * 828 * 0,4) *' 6 + 1,5 " 1.828 == 3.239 kNm 

-~ 7.002 103 

= 0,85 N / mm2 
O"N;3b 

8,2 106 
spanning uit normaalkracht 

3.239 106 

=0,19N/mm2 
O"M;30 

1,73 1010 
spanning uit moment 

O"b;rnax == 0,85 + 0,19 == 1,04 N / mm2 

O"b;rn;n ::: 0,85 - 0,19 == 0,66 N / mm2 
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Belastingcombinatie 4a: Eigen gewicht en voertuigbelasting 

N4a "" + 6 verd. + Yf:g 

+ 
J 

*' 6 verd. 

Yf;g == 1,2 Yf;g 1,5 

(1,2 * 285 + 1,2 '" 285 + 1,5 188) " 6 + 1,2 *' 3.608 == 10.126 kN 

(- 1,2 1.220 + 1,2 " 1.220 + '" 828) 6 == 7.452 kNm 

crb;rrax ::::: 1,23 + 

cr b:m," 1,23 -

:::: 1,66 N I mm2 

0,80 N I mm2 

NI uit normaalkracht 

uit moment 

Belastingcombinatie 4b: Eigen gewicht en voertuigbelasting 

+ 

Yf;g 0,9 1,5 

=: (0,9 , 285 + * 285 + " 188) 

=: (- 1.220 + *' 1.220 + 1,5 '" 

cr'i;4b 0,98 NI mm2 

0,43 N I mm2 

== 0,98 + 0,43 1,41 NI mm2 

crb:",," == 0,98 - NI mm2 

Ontwerp van een externe ronde hellingbaan 

6 verd. + Yf;ç '" 

6 verd. 

6 + 0,9 " 3.608 

6 

8.017 kN 

== 7.452 kNm 

uit normaalkracht 

spanning uit moment 
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O. ONTW RPREG L 

In deze bijlage is het aantal verdiepingen n berekend waarbij te verwachten zijn 
ter van de . Als de ronde hellingbaan voor n verdiepingen of meer ontworpen 

moet er extra aandacht besteed worden aan de 
3a en 4a zijn buiten beschouwing omdat deze 

te berekenen voor de hellingbaan. 

Belastingen 

285 kN 

= 1.220 kNm 

Doorsendeneigenschappen 

= 300 mm = 0,300 m 

R = 4.500 mm = 4,50 m 

AbUIS =1t (4,52 
- 4,22) 

1 
* 1t * 4 

188 kN 

828 kNm 

1 
4 

* 'Tt :.:; 

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

m2 8,20 106 mm2 

m3 = 1,73 mm3 

Belastingcombinatie 2b: Eigen gewicht en windbelasting 

n + Yf;g * Ybeton * 

N2b = 2 0,9 285 n + 0,9 " 25 82 " (0 8 , J " n) 
N2b 1.030 n + 148 

188 n2 + 108 n + 15A 

1.030 n 148 
~ n 11,1 

Ontwerp van een externe ronde heflingbaan 

* n) 

3.608 kN 

1.828 kNm 
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Belastingcombinatie 3b: Eigen gewicht, windbelasting en momentane 
voertuigbelasting 

l 
links ~n rechts 

2 * 'Yr;g * Ne, g , :I igger + Yf;q ;>/: \jI * " n 

+ Yf;g " Ybeton * AbuIS * (hrand + hverdiePing * n) 

M3b = Yf;q " Ijl " M'I.b.;liQger * n + Yf;q * qrep;wind " (h,and 
2 

+ hverdl ep rng * n) 

N3b (2" 0,9 " 285 + l,S "' 0,4 " 188) " n + 0,9 *' 25 " 8,2 *' (0,8 + 2,8 * n) 

N3b 1.142 n + 148 

M3b = l,S " 0,4 * 828 " n + l,S * 16,0 " (Or8 + 2,8 * n/ 

M3b 188 n2 + 670 n + 15,4 

1.142 n + 148 

8 r 2 

188 n2 + 670 n + 15,4 

17,3 
--7 n = 9 r4 verdiepingen 

Belastingcombinatie 4b: Eigen gewicht en voertuigbelasting 

l 
Lin k", :- rl rechts J 

N3b 2 Yr;g" Ne.g.; llgQer + Yf;q * Nv.b.;ligger * n 

+ Yr;g " Ybeton " Abu" * (h"" d + hverdlepln9 *' n) 

M3b = Yr;q *' Mv.b.;lIgger " n 

N3b = (2 * 0,9 * 285 + l,S *' 188) * n + 0,9 " 25 * 8,2' (0,8 + 2,8 * n) 

N3b = 1.312 n + 148 

M3b = l,S " 828 " n 

M3b 1242 n 

1.312 n + 148 

8,2 

1242 n 

17,3 
--7 n = negatieF getal 

Uit de ontwerpregel is op te maken dat bij meer dan negen verdiepingen trekspanningen op zullen 
treden ter plaatse van de Fundering (belastingcombinatie 3b). Dat betekent dat vanaF negen 
verdiepingen het ontwerp van de Fundering extra aandacht vereist. Daarnaast is uit het berekende 
aantal verdiepingen op te maken dat voor belastingcombinatie 4b nooit trekspanningen te 
verwachten zijn ter plaatse van de fundering; het resultaat van de berekening is negatief. 
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P. VEERCONSTANTE VAN DE FUND RING 

De van de formule van de veerconstante van de is hieronder beschreven. Na 
de afleiding is de werkelijke waarde van de veerconstante berekend aan de hand van vijf stappen. 

de bespreking van de vijf is toegelicht waarom een formule is. 

traagheidsmoment van de 

maximale uit de windbelasting 

maximale paalspanning uit de 

maximale paalbelasting uit de windbelasting 

wet van Hooke 

lengteverandering van de 

elastische verkorting van de 

~P~"I rotatie van de fundering 
zmax 

veerconstante van de 
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De waarde van de veerconstante van de fundering is berekend aan de hand van vijf stappen: 

Stap 1: Traagheidsmoment van de funderingspalen 
Het traagheidsmoment is berekend met de regel van Steiner: 

Ipa'en = I (Zj)2 * Ai 
1=1 

I po len traagheidsmoment van de funderingspalen 

z; afstand tot de neutrale lijn 

A; oppervlakte van de funderingspaal 

(P.1) 

De afstand z tot de neutrale lijn is de afstand vanuit het hart van een funderingspaal tot aan de 
symmetrielijn. De afstand z is te bepalen met behulp van de goniometrie, zoals weergegeven is in 
figuur P.2. De afstand z van een funderingspaal tot aan de symmetrielijn is dan te berekenen met 
onderstaande formule: 

sin (X = ~ 
R 

z; afstand tot de neutrale lijn 

R straal van de ronde helling baan 

(P.2) 

De hoek tussen twee funderingspalen bedraagt 18°; dit is het quotiënt van een cirkel (360°) en de 
twintig segmenten van de hellingbaan. De plaatsing van de palen onder het midden van een 
segment zorgt ervoor dat de funderingspalen onder een van go staan ten opzichte van de 
symmetrielijn. 

z 
Figuur P.l. Segmenten van de he/lingbaan Figuur P.2. Goniometrie 
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De afstand z van elke funderingspaal tot aan de neutrale lijn is berekend met behulp van formule 
P.2; de resultaten zijn weergegeven in tabel P-1. 

Tabel P-l . Paa lafstand per funderingspaal 

Paalnummer Hoek 0. Afstand z Paalnummer Hoek 0. Afstand z 
(in graden) ( in m ) (in graden) l in m ) 

1 9 - 0,70 11 189 0,70 

2 27 - 2,04 12 207 2,04 

3 45 - 3,18 13 225 3,18 

4 63 - 4,01 14 243 4,01 

5 81 - 4,45 15 261 4,45 

6 99 -4,45 16 279 4,45 

7 117 - 4,01 17 297 4,01 

8 135 - 3,18 18 315 3,18 

9 153 - 2,04 19 333 2,04 

10 171 - 0,70 20 351 0,70 

Het traagheidsmoment van de funderingspalen bedraagt met behulp van de regel van Steiner: 

Ipalen = Ï(Z;)2 " A, 
i= l 

Ipalen = 0,3202 2 " ( (-4,45)2 + (-4,01)2 + (-3,18)2 + (-2,04)2 + (-0,70)2 + Î 
0,702 + 2,042 + 3,182 + 4,012 + 4,452 ) 

Ip,oIon = 20,74 m4 

Stap 2: Berekening van de paalbelasting door de wind 
De windbelasting op de hellingbaan veroorzaakt een moment ter plaatse van de fundering. Het 
moment uit de windbelasting geeft een buigspanning in de fundering die te berekenen is met 
onderstaande formule P.3. 

* z (P.3) a,~ = 

Uit de formule P.3 is af te leiden dat de bUigspanning het grootst is naarmate de afstand z 
toeneemt; de waarde van I (traagheidsmoment) is constant. Dat betekent dat de maximale 
paalbelasting te berekenen is door de maximale buigspanning te vermenigvuldigen met de 
oppervlakte van de funderingspaal. De maximale paalbelasting wordt : 

(JM;ma x 

Fpaal ;Win d 

Mrep;Wind 

Fpaal ;Wind 

Mrep;wina ;!; z max 

Ipalen 

Mrep :Wind 1\': z max * A 
I paal 

pa len 

= 1.828 kNm 

= 4,45 m 

= 20,74 m 4 

= 0,320 m2 

1.828 * 4,45 
20,74 

" 0,3202 = 40,2 kN 
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Stap 3: Elastische paalverkorting 
De funderingspaal zal onder de belastingen ingedrukt worden. De verkorting van de paal is 
elastisch berekend met behulp van de wet van Hooke. Dit resulteert in onderstaande formules 
voor de elastische paal verkorting . 

Fpaal 

Ipaal 

Epaal 

Apaal 

= F paal * 2 * Ipaal 

Epaa l * Apaal 

= 40,2 kN 

10.000 mm 

17.000 N / mm2 

= 0,3202 mm2 

40,2 103 
" 2 * 10.000 

Fpaal;Wind 
cr= 

Apaal 

= 046 mm 
17.000 * 3202 

' 

In de formule voor de elastische verkorting van de paal is een factor twee opgenomen, waardoor 
de invloed van de zetting van de paalkop in de bodem verdisconteerd is. 

Stap 4: Hoekverdraaiing van de fundering 
De fundering zal onder de belasting gaan roteren over een bepaalde hoek. Deze rotatie is 
afhankelijk van de elastische verkorting van de maximaal belaste funderingspaal en de afstand z 
van deze funderingspaal tot de symmetrielijn van de hellingbaan. 

tt' flmdenng 

= 0,46 mm 

= 4,45 m 

<+>fundering == 0,46 = 0,104 
4,45 103 

10-3 rad 

Stap 5: Veerconstante van de fundering 
De veerconstante van de fundering is afhankelijk van het optredende moment en de rotatie van 
de fundering. In de formule x van de veerconstante zijn deze twee variabelen opgenomen. 

C fUndenng = 

M rep;wind 

Mrep;Wind 

<t>rundering 

1.828 kNm 

<i'rundenng = 0,104 10-3 rad 

C funaering 
1.828 

0,104 10-3 
17,63 105 kNm/rad 
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Q. MAXIMALE PAALBELASTING 

Belastingcombinatie 1: Eigen gewicht 

Fpaal;d; 1 

= 9.488 kN 

= 9.488 = 475 kN 
20 

rekenwaarde normaalkracht 

paalbelasting normaalkracht (in UGT) 

Belastingcombinatie 2a: Eigen gewicht en windbelasting 

Nwind ;rep,2a 

Nwind ;d;2a 

NWind ;d;2a 

FOaa l;d;2a 

FOaal ;d;2a 

= 8.434 kN 

8.434 
20 =421,7kN 

= 'Yr;q * 40,2 

= l,S * 40,2 

= 60,3 kN 

= 421,7 + 60,3 

= 482 kN 

rekenwaarde normaalkracht 

paalbelasting normaalkracht (in UGT) 

paalbelasting windbelasting (in UGT) 

maximale paalbelasting 

Belastingcombinatie 2b: Eigen gewicht en windbelasting 

FN;d;2b 

Nw,nd ;rep;2b 

NW1nd ;d;2b 

NW,nd ;d;2b 

Fpaal ,d;2b 

Fpaal ;d;2b 

= 6.325 kN 

6.325 = 316,3 kN 
20 

= 'Yf;q * 40,2 

= 1,5 " 40,2 

= 60,3 kN 

= 316,3 + 60,3 

= 377 kN 

Ontwerp van een externe ronde hellingbaan 

rekenwaarde normaalkracht 
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maximale paalbelasting 
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Belastingcombinatie 3a: Eigen gewicht, windbelasting en momentane 
voertuigbelasting 

Nwind ;rep;3a 

Nwind ;d;3a 

Nwind ;d;3a 

Nvoertu:g;d;3a 

Fpaal :d; 3a 

Fpaal ;d;3a 

== 9.110 kN 

9.110 == 455,5 kN 
20 

== Yf;q * 40,2 

== 1,5 * 40,2 

== 60,3 kN 

= 

== 65,4 kN 

== 455,5 + 60,3 + 65,4 

'" 581 kN 

rekenwaarde normaalkracht 

paalbelasting normaalkracht (in UGT) 

paalbelasting windbelasting (in UGT) 

moment uit voertuigbelasting (vlgs. bijlage YYY) 

paalbelasting voertuigbelasting (in UGT) 

maximale paalbelasting 

Belastingcombinatie 3b: Eigen gewicht, windbelasting en momentane 
voertuigbelasting 

Nwind ;d;3b 

Nvoert :'.119;d;3b 

NvoertlJlg ;d; 3b 

Fpaal ;d;3b 

Fpaal ;d,3b 

== 7.002 kN 

7.002 == 350,1 kN 
20 

== Yf;q * 40,2 

== l,S " 40,2 

== 60,3 kN 

rekenwaarde normaalkracht 

paalbelasting normaalkracht (in UGT) 

paalbelasting windbelasting (in UGT) 

moment uit voertuigbelasting (vlgs. bijlage YYY) 

Yf;q " Ijl " M (hbu;s) *, Z * Apaal 

Ipalen 

== 65,4 kN 

== 350,1 + 60,3 + 65,4 

'" 476 kN 

paalbelasting voertuigbelasting (in UGT) 

maximale paalbelasting 
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Belastingcombinatie 4a: Eigen gewicht en voertuigbelasting 

Nvoertulg;d;4a 

N voertu,g ;d ;4a 

N voertuig ;d;4a 

Fpaal ;d ;4a 

Fpaal ;d;4a 

=10.126kN 

10.126 = 506,3 kN 
20 

= 282,3 '" hbu;s 

Yf ;q " M (hbu ,» " Z '" Apaa l 

Ipalen 

rekenwaarde normaalkracht 

paalbelasting normaalkracht (in UGT) 

moment uit voertuigbelasting (vlgs. bijlage YYY) 

1,5 * 282,3 * 17,6 * 4,45 * 0,322 

20,74 

163,6 kN 

= 506,3 + 163,6 

= 670 kN 

paalbelasting voertuigbelasting (in UGT) 

maximale paalbelasting 

Belastingcombinatie 4a: Eigen gewicht en voertuigbelasting 

FN ;d ;4b 

Nvoertuig;d;4b 

NvoertuIQ;d;4b 

N voertuig ;d;4b 

Fpaal ;d ;4b 

Fpaa l;d; 4b 

= 8.017 kN 

8.017 
= 400,9 kN 

20 

= 282,3 * hbu15 

Yf;q * M (hbu,, ) * Z " Apaal 

I palen 

rekenwaarde normaalkracht 

paalbelasting normaalkracht (in UGT) 

moment uit voertuigbelasting (vlgs. bijlage YYY) 

1,5 * 282,3 '" 17,6 * 4,45 * 0,322 

20,74 

163,6 kN 

= 400,9 + 163,6 

= 565 kN 

paalbelasting voertuigbelasting (in UGT) 

maximale paalbelasting 
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R. ELEMENTBEREKENING 

Moment in de hellingbaanplaat 

- Eigen gewicht 

Figuur R.l . Moment in he/lingbaanplaat 
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Figuur R.2 . Gemiddeld moment in de hellingbaanplaat onder eigen gewicht 
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- Eigen gewicht en verdeelde voertuigbelasting - 2,0 kN/m 2 
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Figuur R.3. Moment in hel/ingbaanplaat 
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Figuur R.4. Gemiddeld moment in hel/ingbaanplaat onder verdeelde voertuigbelasting 
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- Eigen gewicht en puntlast voertuigbelasting - 10 kN 

Figuur R.5. Moment in hellingbaanplaat 
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Figuur R.6. Gemiddeld moment in hellingbaanplaat onder puntlast van 10 kN 
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Moment in de ribben 

- Eigen gewicht 
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Staaf: 

Jml 

I 
Geselecteerde staven 144 

144 

Geselecteerde staven 145 

145 

Figuur R. 7. Moment in de ribben uit het eigen gewicht 
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- Eigen gewicht en verdeelde voertuigbelasting - 2,0 kN/m 2 
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Figuur R.B. Moment in de ribben onder verdeelde voertuigbelasting 
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- Eigen gewicht en puntlast voertuigbelasting - 10 kN 
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Figuur R. 9. Moment in de ribben onder puntlast 
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Normaalkracht in de ribben 
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Figuur R. l O. Normaalkrachten in de ribben onder eigen gewicht 
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- Eigen gewicht en verdeelde voertuig belasting - 2,0 kN/m 2 
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Figuur R.ll. Normaalkrachten in de ribben onder verdeelde voertuigbelasting 
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- Eigen gewicht en puntlast voertuigbelasting - 10 kN 
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Figuur R.12. Normaalkrachten in de ribben onder een puntlast 
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S. MOMENTEN IN DE FLENS 
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T. BASISGEVALLEN VAN LASSPANNINGEN 

.' 

spanningen in de lassen bij basisbelastinggevallen 

basisgeval 

~I 

.. .iff 

5 

' a 

spanningen 

MSid 2 ' 
(j = 1 ~ I met b" - b+ a i 2' 12 =0 

1 1 Ij 2 ' ai h ' - 3 \' , 
"e (-

(inAenB); 

(in Cl; 

<I ) twe , krachtenmethode (indien / , :e( : 2b en I :ef~ 150a) 

Fs:d M I 
12 = met F = Y en b ;, b t- -32a/2; (Jl = 11 = 0 

a ' ' ;.;f s,d b" 

bl twee-momentenmethode (ind ien .. ' ier> 2b en ; . ;e( .:'" 150a) 

3 MS:d . 
Cl 1 = 1,= f2 '-2- ' 12=0 

û l r;e l 
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u. HOOGTE VAN DE LAADVLOER 

De elementen van de hellingbaan worden met vrachtwagens getransporteerd naar de bouwplaats. 
Afhankelijk van het type oplegger kan het element op verschillende manieren vervoerd worden, 
zoals besproken is in paragraaf 13.4.1 en 13.4.2. In tabel U-1 is van een aantal type opleggers de 
hoogte van de laadvloer gegeven. Daarnaast is ook de lengte van de opleggers gegeven, zodat 
ook inzicht is in hoeveel elementen te vervoeren zijn per rit. 

Tabel U-l . Hoogte van de laadvloer, lengte van de oplegger en laadvermogen van een aantal opleggers 

Type vrachtwagen Hoogte laadvloer Lengte oplegger Laadvermogen 

Semi-dieplader (3 as) ± 90 mm 9,00 rn - max. 14,00 m 31 ton 

Euro-dieplader (3 as) ± 58 mm 8,00 m - max. 13,10 m 35 ton 

Vlakke trailer (3 as) ± 1.200 mm 12,00 m - max. 26,00 m 35 ton 

Uit de tabel U-1 is af te leiden dat het voor diepladers niet uit maakt hoe een element vervoerd 
wordt, omdat de laadvloer erg laag is . Nadeel van de diepladers is wel dat er maximaal twee 
elementen te vervoeren zijn, omdat de lengte beperkt is; dit is onafhankelijk van de manier 
waarop de elementen vervoerd worden. Dat betekent dat het laadvermogen van de diepladers 
niet optimaal gebruikt wordt, omdat een element ongeveer zes ton weegt. 
Een vlakke trailer heeft als nadeel dat de laadvloer op 1.200 mm ligt. Daardoor is het alleen 
mogelijk om de elementen te vervoeren volgens mogelijkheid 1 (paragraaf 13.4.2). Dit komt 
doordat de maximale hoogte van het transport gelimiteerd is op 4,00 meter (bijlage K); bij 
grotere hoogten zijn omleidingen noodzakelijk en is vaak ook een vergunning nodig voor het 
transport. Het voordeel van een vlakke trailer is dat er maximaal gebruik gemaakt kan worden 
van de lengte van de trailer, omdat voor een lengte van 26 meter geen vergunning aangevraagd 
hoeft te worden. Daar komt bij dat het laadvermogen ook toereikend is. In totaal kunnen met een 
vlakke trailer, geladen volgens mogelijkheid 1, vijf elementen in een keer naar de bouwplaats 
vervoerd worden. 

Figuur U.l . Semi-dieplader Figuur U.2 . Euro-dieplader 

Figuur U.3. Vlakke trailer 
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W. ELEMENT -EN WAPENINGSTEKENINGEN 
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