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1. Algemene projectinformatie 

In het originele project, zoals het momenteel in Uden gebouwd wordt, wordt samengewerkt met de 
volgende partijen: 

Opdrachtgever Bouwcoördinator 

Raadhuis beheer BV De Bouwmeesters BV 
Dhr. H. van Genugten Dhr. P. van Doorn 
Markt 27A Markt 27A 
5401 GN Uden 5401 GN Uden 
Tel: 0413 268750 Tel: 0413 268750 
Fax: 0413 251560 Fax: 0413 251560 

E-mail: debouwmeesters@wish.net 

Architect Co-architect 

Natalini Architetti Architectenburo C. Schrauwen 
Dhr. A. Natalini Mevr. C. Schrauwen 
Via del Salviatino 10 Bethaniëndwarsstraat 6D 
50137 Firenze 1012 CB Amsterdam 
Italië Postbus 16661 
Tel: 0039 055600400 1001 RD Amsterdam 
Fax: 0039 055600926 Tel: 020 6261677 
E-mail: natalini.architetti@tin.it Fax: 020 4212092 

E-mail: c.schrauwen@wxs.nl 

In oktober 1999 werd Adolfo Natalini uitgenodigd om een ontwerp te maken voor een zwembad, bios
coop en appartementencomplex aan de Pastoor Spieringsstraat te Uden. Het voorlopig ontwerp is in 
februari 2001 gepresenteerd aan de Gemeente en andere belanghebbenden. Er zou direct met de werk
zaamheden begonnen worden, toch werd pas in week 14 van 2004 begonnen. 
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2. Gemeente Uden 

Om een goed beeld te krijgen van de gemeente Uden, zijn een aantaJ algemene gegevens en de historie 
van deze gemeente bekeken. Dit is van belang om een goed beeld te krijgen van de doelgroep van het 
zwembad. 

2.1. Algemene gegevens gemeente Uden f30! 

aantal inwoners: 40.127 
aantal woningen: 157 40 
aantal winkels: 325 
aantal bezoekers regionaal koopcentrum p/w: 125.000 tot 150.000 
aantaJ werkzame personen: 25.440 
aantal gevestigde bedrijven: 2890 
gemiddeld besteedbaar inkomen: € 13727,
werkeloosheidspercentage: 7,6% 
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3. Stedenbouwkundige situatie 

Het gebied waar het complex komt is weergegeven in de stedenbouwkundige situatie; figuur A.3.1. 

Noord-Brabant 

Nederland 
Ji Uden 

terrein nieuwbouw 
. dorpskern gemeente Uden 

Figuur A.3.1: De stedenbouwkundige situatie 

In figuur A.3.2 is te zien welke route de voetgangers kiezen die vanuit het centrum komen. 

Figuur A.3.2: Route voetgangers vanuit centrum 
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4. Huidige verkeerswegen 

De verkeerswegen die rondom het gebied lopen, zijn weergegeven in figuur A.4.1. 

straat 

stoep 

• fietspad 

parkeergelegenheid 

Figuur A .4.1: Huidige verkeerswegen 
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5. Wetgeving 1311 

De bouw van een zwembadencomplex is gebonden aan regels. In wet zijn een aantal wetten opgenomen 
m.b.t. zwembaden. Daarnaast zijn een aantal normen opgenomen in 'Handboek sportaccommodaties 1101'. 

5.1. Overzicht van de binnenlandse wetgeving voor zwembaden 1111 

5.1.1. Brandvoorkoming en -bestrijding 

. de inrichting moet beschikken over een voldoende aantal geschikte, gebruiksklare en gemakkelijk 
te bereiken blustoestellen; 
deze blustoestellen worden ten minste jaarlijks op hun goede werking gecontroleerd door de leve
rancier of een bevoegd deskundige. De attesten met datum en uitslag van deze controle worden ter 
inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar; 
de bouw en inrichting van de gebouwen, evenals de aard, het aantal en de plaats van de blustoestel
Jen wordt, onafhankelijk van de milieuvergunning, bepaald in overleg met de bevoegde brandweer; 
het uitgaan van al de personen kan geschieden langs toe- en uitgangswegen welke op de openbare 
weg uitgeven, zonder door cafés, drankzalen of andere lokalen, welke bij de instelling horen, of 
door belendende eigendommen te gaan; 
de gangen, de deuren en de trapgangen van deze toe- en uitgangswegen zijn hoog genoeg om een 
gemakkelijk verkeer toe te laten. Deze hoogte bedraagt niet minder dan 2 m1; 

de breedte van deze gangen, deuren en trappen staat in verhouding tot het aantal personen dat 
maximaal in de lokalen kan aanwezig zijn. Zij bedraagt niet minder dan 80 cm1 en is minstens gelijk 
in centimeters aan het aantal personen dat maximaal in de lokalen kan aanwezig zijn voor de gan
gen en de deuren, aan dit aantal vermenigvuldigd met I,25 voor de trappen welke naar de uitgan
gen afdalen, en aan dit aantal vermenigvuldigd met 2 voor de trappen die naar de uitgangen opstij
gen; 
de zich in de Jokalen bevindende personen kunnen alle uitgangen gebruiken; 
elke uitgang of nooduitgang is aangegeven door de reglementaire pictogrammen. Deze pictogram
men zijn vanuit alle hoeken van de lokalen goed zichtbaar. De pictogrammen worden verlicht door 
de normale verlichting en door noodverlichting. 

5.1.2. Architectom"sche normen 

Bouw 

de lokalen zijn gebouwd uit hard en onbederfbaar materiaal; 
de vloer is waterdicht. Hij is voorzien van een onbederfbare, corrosieweerstandige, niet water op
slorpende en gemakkelijk afwasbare bekleding, evenals de wanden tot op een hoogte van 3 m1; 

alle interne uitrustingen zijn vervaardigd uit corrosieweerstandig en gemakkelijk afwasbaar materi
aal; 
tot op een hoogte van 2 m1 vanaf de begane grond, worden scherpe hoeken en uitstekende elemen
ten vermeden ofwel afgeschermd met een niet kwetsende bekleding; 
elke beglazing wordt duidelijk zichtbaar gemaakt en beveiligd; 
alle lokaalvloeren hebben een helling van I à 2%. 

Zwemhal en zwembad 

de zwemhal is gemakkelijk toegankelijk voor externe hulpdiensten; 
de zwembadwand en -bodem bestaan uit hard materiaal en zijn voorzien van een waterdichte, on
bederfbare, niet kwetsende en gemakkelijk afwasbare bekleding; 
de bodem van het zwembad is in zijn ondiep gedeelte ten minste tot op een diepte van 1,35 m1 

slipwerend; 
de aan- en afvoer van het water zijn zodanig uitgevoerd dat in het bad geen dode hoeken met stag
nerend water aanwezig zijn. Zij vormen geen gevaar voor de baders. De recyclage van het zwemwa
ter gebeurt voor ten minste 30% via de bovenafvoer; 

------------------·----
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het diepste punt van de zwembadbodem is voorzien van een afvoer voor een volledige lediging van 
het bad; 
de beweegbare bodem bij een waterdiepte van minder dan 1,10 m1 moet aan de eis voldoen dat de 
hellingshoek kleiner dient te zijn dan 6%. 

Kaden en vloeren 

elke toegang tot de kaden van het zwembad gebeurt via de stortbaden en een voetwaadbak en!of 
voetsproeiers; 
het bad is volledig omringd door een kade met een minimum breedte van 1,5 m1; 

de rechtstreekse toegang tot de kaden vanuit de kleedkamers of de recreatiezones, bevindt zich bij 
voorkeur ter hoogte van het ondiepe gedeelte van het bad. Indien dit niet het geval is, belemmert 
een hindernis een directe toegang tot het diepe deel; 
de kaden zijn zó aangelegd dat het water hiervan niet in het zwembad, noch in het recycleringscir
cuit terecht kan komen. Dit water wordt afgevoerd via een voldoende aantal afvoerpunten met een 
minimale diameter van 15 cm 1 zodat stilstaand water voorkomen wordt. Het water wordt afge
voerd, hetzij naar een openbare riolering, hetzij naar een oppervlaktewater met inachtname van de 
voorschriften van dit reglement en de eventueel in de milieuvergunning opgelegde bijzondere 
voorwaarden. Om het reinigen met een waterslang mogelijk te maken, zijn er voldoende wateraf
tappunten voorhanden, evenals de geschikte voorzieningen om het gebruikte water te verwijderen; 
tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, zijn alle vloeren waarop blootsvoets wordt gelopen, 
vervaardigd uit hard, waterdicht, onbederfbaar, slipwerend, niet kwetsend en gemakkelijk afwas
baar materiaal; 
de zone die door geschoeide personen wordt betreden is volledig gescheiden van de zone waarop 
blootsvoets wordt gelopen. 

Omkleedcabines 

de omkleedcabines en kleedkamers zijn van het wisseltype zodat de geschoeide en de ongeschoeide 
zone van elkaar gescheiden worden; 
de omkleedcabines zijn vervaardigd uit hard, niet wateropslorpend, onbederfbaar, niet kwetsend en 
gemakkelijk afwasbaar materiaal. 

Sanitaire voorzieningen 

er zijn afzonderlijke toiletten beschikbaar voor de baders en voor de geschoeide bezoekers. Deze 
toiletten zijn in voldoende aantal aanwezig. Voor elke toilettenruimte wordt er ten minste één was
tafel voorzien; 
de vloer van de sanitaire voorzieningen heeft een helling van I à 2%, waardoor het afvalwater naar 
een afvoer wordt geleid die verbonden is met de lozingsinrichting; 
de toiletten voor de ongeschoeide bezoekers zijn bevestigd aan de muur van de toiletruimten; 
de stortbaden zijn voorzien van water met aangepaste temperatuur, afkomstig van een warmwater
installatie met water van ten minste 65°C. Het mengventiel is in de onmiddellijke nabijheid van het 
stortbad geplaatst; 
de waadbakken zijn doorlopend gevuld met vers behandeld zwembadwater; de turnover mag ten 
hoogste tien minuten bedragen. Het vervuilde waadbakwater wordt rechtstreeks afgevoerd naar de 
lozingsinrichting of naar de zwembadwaterbehandelingsinstallatie. 

Recreatieve voorzieningen 

elke recreatieve voorziening bestaat uit duurzaam en corrosieweerstandig en dampdicht materiaal. 
Hun oppervlak is onbederfbaar, gemakkelijk afwasbaar en niet kwetsend. De recreatieve voorzie
ningen mogen de veiligheid van de baders niet in gevaar brengen; 
de constructie van de recreatieve voorzieningen strookt met de normen opgesteld door het Euro
pees Comité voor Normalisatie (CEN); 
aanwezigheid van bijkomend toezichthoudend personeel in de onmiddellijke nabijheid. 
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5.1.3. Temperatuur zwembaden 

Richtlijnen voor de watertemperatuur zijn weergegeven in tabel A.5.1. Richtlijnen voor de luchttempe
ratuur en circulatievoud zijn weergegeven in tabel A.5 .2. 

Tabel A.5.1: Richtlijnen watertemperatuur 

Ruimte temperatuur [0 C) 

wedstrijd-, verenigings-en trimzwemmen 24-26 

recreatief zwemmen 28-30 

bejaarden- en moeder-en-kind-zwemmen 31-32 

hot whirpools 32-37 

peuter- en kleuterbaden 30-32 

Tabel A.5.2: Richtlijnen luchttemperatuur en circulatievoud 

Ruimte temperatuur [0 C) circulatievoud [-] 

entree (tochtsluis) 15 -

wachthal publiek 18 3 

kassaruimte 20 3 à 10 
I 

toiletten nabij entree 15 75m3 I uur 

personeelsverblijf 22 3 
I 

pantry 20 4 

kantoor 20 -

restaurant 20 6 

keuken 18 afh. van keukeninr. 

individuele kleedruimten 24 8 

groepskleedruimten 24 8 

individuele douches 24 15-20 

groepsdouches 24 15-20 

toiletten nabij bassin 24 75m3 / uur 

bergingen voor materiaal 15 -

werkkasten 15 75m3 I uur 

techniekruimtes - -

opslag chemicaliën - -

Bijlage A Wetgeving A9 



;:"' ·~·_:J ~~-\~~~ ~.Ï..;:- . I - , . -- ••. • • -..11\-- 1 , ' o. =-· •. • . - -=~;i"r-~,.1(9; •T~-oo ~ I• - .;;;" ~ 

. _BJïliJRe. A: Aliemene m{o/marie ·.- . . . ; . ~ : · ~ Afstudeerversb;f ~ 

5.2. Bouwbesluit ten aanzien van brand 181 

5.2.1. Bezettingsgraad 

De bezettingsgraad van de verschillende onderdelen moeten bepaald worden, omdat de eisen m.b.t. de 
brandwerendheid hiervan afhankelijk zijn. De verschillende klassen zijn weergegeven in tabel A.5 .3. 

Tabel A.5.3: Bezettingsgraad 

klasse bezettingsgraad 

in m2 gebruiksoppervlakte in m2 vloeroppervlakte aan verblijfsgebied 
per persoon per persoon 

B1 > 0,8 s 2 >0,5s1,3 
82 > 2 s 5 > 1,3s3,3 

83 > 5 s 12 > 3,3 s 8 
84 > 12 s 30 > 8 s 20 

85 > 30 > 20 

De functies in het zwembadcomplex zijn van verschillende aard. De volgende functies worden er onder
gebracht: 

zwembad; 
kantoren; 
kantine ter ondersteuning van de kantoren; 
horeca ter ondersteuning van het zwembad. 

In het bouwbesluit zijn deze functies ondergebracht onder de volgende onderdelen: 
zwembad 7 sportfunctie; 
kantoren 7 kantoorfunctie; 
kantine 7 bijeenkomstfunctie; 
horeca 7 bijeenkomstfunctie bij het aanschouwen van sport. 

Bezettingsgraad verschillende onderdelen 

Zwembad: bezettingsgraad 82. 
Kantoren: bezettingsgraad B 1 
Kantine: bezettingsgraad B2 
Horeca: bezettingsgraad B1 

5.2.2. Brandwerendheid 

Voor zowel het zwembad, de kantoren, de kantine als de horeca geldt: 
een uiterste grenstoestand van een bouwconstructie waarvan het bezwijken leidt tot het onbruik
baar worden van een rookvrije vluchtroute, wordt gedurende 30 minuten niet overschreden bij de 
bepaalde bijzondere belastingscombinaties die kunnen optreden bij brand; 
onverminderd de voorgaande eis, wordt een uiterste grenstoestand van de hoofddraagconstructie 
van een gebruiksfunctie waarvan een vloer van een verblijfsgebied hoger ligt dan 5 m 1 boven het 
meetniveau, gedurende 90 minuten niet overschreden bij de bepaalde bijzondere belastingscombi
naties die kunnen optreden bij brand; 
in afwijking van het vierde en vijfde lid, wordt de aangegeven tijdsduur met 30 minuten bekort, 
indien de bepaalde permanente vuurbelasting van het bouwwerk waarvan de hoofddraagconstructie 
deel uitmaakt niet groter is dan 500 MJ/m2• 
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5.2.3. Brandcompartimenten 

Voor zowel het zwembad, de kantoren, de kantine als de horeca geldt: 
de getalwaarde van de breedte van de totale vrije doorgang in mm1 van de toegangen van een ver
blijfsgebied of van een verblijfsruimte, is ten minste de getalwaarde van de op die toegangen aan
gewezen vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied of die verblijfsruimte in m2, vermenigvuldigd met 
de in tabel A.5.4 aangegeven waarde, met een minimum van 600 mm 1 voor elke toegang. 

Tabel A.5.4: Breedte van de totale doorgang 

Zwembad Kantoren Kantine Horeca 

BI -7 I3,75 B17 13,75 BI -7 13,75 BI 7 13,75 
B2 7 5,5 B2 -7 5,5 B27 5,5 B2 -7 5,5 
B3 -7 2,2 B3 -7 2,2 B3 -7 2,2 B3 -7 n.t. 
B4 -7 0,92 B4 -7 0,92 B4 -7 n.t. B4 -7 n.t. 

B5 -7 0,37 B5 -7 n.t. B5 -7 n.t. B5 -7 n.t. 

De deur van een toegang van een verblijfsgebied of een verblijfsruimte draait bij het openen niet tegen 
de vluchtrichting in, indien de op die toegang aangewezen vloeroppervlakte van dat verblijfsgebied of 
van die verblijfsruimte groter is dan de in tabel A.5.5 aangegeven waarde [m2] . 

Tabel A.5.5: Vloeroppervlak verbhjfsgebied ofverbhjfsruimte 

Zwembad Kantoren Kantine Horeca 

Bl-7 20 Bl-720 B17 20 Bl-720 

B27 50 B27 50 B2750 B27 50 
B3 -7 125 B3 -7 I25 B3 -7 125 B3 -7 n.t. 
B4 -7 375 B47 275 B4 -7 n.t. B4 -7 n.t. 
B5 -7 750 B5 -7 n.t. B5 -7 n.t. B5 -7 n.t. 

de loopafstand tussen een punt in een verblijfsruimte en ten minste een toegang van die ruimte is 
niet groter dan de in tabel A.5.6 aangegeven waarde; 
met een toegang wordt bedoeld; 
een toegang van het rookcompartiment waarin die ruimte ligt; 
een toegang waarbij een route begint die niet door een verblijfsruimte, een toiletruimte, een bad
ruimte of een technische ruimte naar een toegang van het rookcompartiment voert; 
een toegang van een andere verblijfsruimte, indien die een verblijfsruimte ten minste twee toegan
gen heeft, zoals onder a) of b) beschreven. 

Tabel A.5.6: Maximale JoopafStand 

Zwembad Kantoren Kantine Horeca 

B17 20 BJ-720 B17 20 Bl ~20 
B2720 B27 20 B2720 B2 -720 
B37 20 B37 20 B37 20 B3 -7 n.t. 
B47 30 B47 30 B4 -7 n.t. B4 -7 n.t. 
B5 -7 40 B5 -7 n.t. B5 -7 n.t. B5 -7 n.t. 

de loopafstand tussen een punt in een ruimte die bestemd is voor de opslag van of waar gewerkt 
wordt met bij' ministeriële regeling aangegeven brandbare, brandbevorderende, bij brand gevaar op
leverende stoffen of voor de gezondheid schadelijke stoffen, en ten minste een toegang van die 
ruimte, is ten hoogste 20 m1; 

indien er twee toegangen zijn vereist, is de afstand tussen een punt van de ene toegang en een punt 
van de andere toegang ten minste 5 m 1; 
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de loopafstand tussen de toegang van een verblijfsruimte die in een rookcompartiment ligt en de 
toegang van dat rookcompartiment is ten hoogste 15 m 1, indien dat rookcompartiment niet meer 
dan een toegang heeft. 

5.2.4. Grootte brandcompartiment 

Voor zowel het zwembad, de kantoren, de kantine als de horeca geldt: 

een brandcompartiment en een subbrandcompartiment met een gebruiksoppervlakte die groter is 
dan de toelaatbare gebruiksoppervlakte, zijn zodanig ingericht dat het uitbreiden van brand wordt 
beperkt; 
de loopafstand tussen een punt in een brandcompartiment en het aansluitende terrein is zodanig dat 
bij brand het aansluitende terrein snel en veilig kan worden bereikt; 
een brandcompartiment heeft zodanige voorzieningen dat een brand kan worden bestreden. 

5.2.5. Beperken van uitbreiden van brand 

Voor zowel het zwembad, de kantoren, de kantine als de horeca geldt: 
een besloten ruimte ligt in een brandcompartiment. Dit geldt niet voor een toiletruimte, een bad
ruimte, een meterruimte en een opstelplaats voor een verbrandingstoestel niet gelegen in een stook
ruimte en een liftschacht die wat betreft de klasse van de brandvoortplanting en de mate van rook
productie voldoet aan de eisen van een brand- en rookvrije vluchtroute. 
onverminderd de voorgaande eis, liggen een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van 
meer dan 50 m2, een ruimte voor de opslag van bij ministeriële regeling aangegeven brandbare, 
brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stoffen en een stookruimte in een brandcom
partiment. 
in afwijking van de eerste eis, ligt een ruimte waardoor een brand- en rookvrije vluchtroute voert, 
niet in een brandcompartiment. 
een brandcompartiment strekt zich uit over niet meer dan een perceel. 
een brandcompartiment heeft een gebruiksoppervlakte die niet groter is dan grenswaarde van 1000 
m2. 

een stookruimte is een brandcompartiment. 
een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m2 is een brandcompartiment. 

een ruimte voor de opslag van bij ministeriële regeling aangegeven brandbare, brandbevorde

rende of bij brand gevaar opleverende stoffen, is een brandcompartiment. 
de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander 
brandcompartiment, een besloten ruimte waardoor een van rook en van brand gevrijwaarde vlucht
route voert, en een niet besloten veiligheidstrappenhuis is niet lager dan 60 minuten. 
in afwijking van de voorgaande eis, kan worden volstaan met 30 minuten, indien: 

het brandcompartiment en de besloten ruimte op hetzelfde perceel liggen; 
in een gebouw geen vloer van een verblijfsgebied hoger boven het meetniveau ligt dan de 
grenswaarde van 5 m1• Dit geldt niet voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag 
naar een veiligheidstrappenhuis; 
bij het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brand compar-
timent van de gebruiksfunctie naar een brandcompartiment, een besloten ruimte waardoor 
een van brand en van rook gevrijwaarde vluchtroute voert, en een niet besloten veiligheids
trappenhuis van een gebouw op een aangrenzend perceel, wordt voor het gebouw op het aan
grenzende perceel uitgegaan van een identiek doch spiegelsymmetrisch ten opzichte van de 
perceelsgrens gelegen gebouw. Deze spiegeling heeft plaats ten opzichte van het hart van de 
openbare weg, het openbaar water of het openbaar groen indien het perceel grenst aan die weg, 
dat water of dat groen; 

de laatst genoemde eis geldt niet voor een brandcompartiment bestemd voor de opslag van bij mi
nisteriële regeling aangegeven brandbare, brandbevorderende of bij brand gevaar opleverende stof
fen. 
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5.2.6. Rookcompartimenten 

Voor zowel her zwembad, de kantoren, de kanrine als de horeca geldt: 
een rookcompartimenr heeft een of meer roegangen, met een minimum van 2 indien de gebruiks
oppervlakre van her rookcompartimenr groter is dan de in tabel A.5.7 gegeven grenswaarde [m2] . 

Tabel A.5.7.· Grenswaarden rokcompartiment 

Zwembad Kantoren Kantine Horeca 

BI~ I20 Bl-7120 BI~ I20 BI -7 120 

B2 ~BOO B2 ~ 300 B2 -7 300 B2 ~ 300 

B3 ~ 750 B3 ~ 750 B3 ~ 750 B3 ~ n.r. 

B4 ~ IOOO B4 ~ IOOO B4 ~ n.r. B4 ~ n.r. 

B5 ~ IOOO B5 ~ n.t. B5 ~ n.t. B5 ~ n.t. 

de getalwaarde van de breedte van de totale vrije doorgang in mm1 van de toegangen van een rook
compartiment, is ten minste de getalwaarde van de op die toegangen aangewezen gebruiksopper
vlakte van dat rookcompartiment in m2, vermenigvuldigd met de in tabel A.5.8 aangegeven waarde, 
met een minimum van 600 mm 1 voor elke toegang. 

Tabel A.5.8: Breedte totale vrije doorgang 

Zwembad Kantoren Kantine Horeca 

BI~ 9,2 Bl ~ 9,2 BI~ 9,2 Bl-7 9,2 

B2 ~ 3,7 B2 ~ 3,7 B2 ~ 3,7 B2 ~ 3,7 

B3 ~ I,5 B3 -7 I,5 B3 ~ I ,5 B3 ~ n.t. 

B4~ 0,6 B4 ~ 0,6 B4 -7 n.t. B4 ~ n.t. 

B5 ~ 0,2 B5 ~ n.t. B5 ~ n.t. B5 ~ n.t. 

een deur van een toegang van een rookcompartiment draait bij het openen niet tegen de vlucht
richting in, indien de op die toegang aangewezen gebruiksoppervlakte van dat rookcompartimenr 
groter is dan de in tabel A.5.9 aangegeven grenswaarde. 

Tabel A.5.9: Grootte gebruiksoppervlakte rookcompartiment 

Zwembad Kantoren Kantine Horeca 

BI~ 30 Bl-730 BI~ 30 Bl -7 30 

B2775 B2 ~ 75 B2775 B2 ~ 75 

B3 ~ I87,5 B3 ~ I87,5 B3 ~ I87,5 B3 ~ n.t. 
B4 ~ 450 B4 ~ 450 B4 ~ n.t. B4 ~ n.t. 

B5 ~ II25 B5 ~ n.t. B5 ~ n.t. B5 ~ n.t. 

een deur van een toegang van een rookcompartiment draait bij het openen niet tegen de vlucht
richting in, indien de deur van een toegang van een in dat compartiment gelegen verblijfsgebied of 
verblijfsruimte niet indraait tegen de vluchtrichting in; 
daarnaast geldt voor kantoren nog de volgende extra eis: 
een besloten ruimte waardoor een verkeersroute voert heeft tussen twee toegangen een loopafstand 
die niet groter is dan de in tabel A.5.I 0 aangegeven grenswaarde. 

Tabel A.5. JO: Maximale loopafstand 

Kantoren 

BI~ 40 
B2~ 40 

B3~ 40 

B4~ 40 

B5~40 
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5.2. 7. Resumé 

Ten aanzien van brand is een aantal eisen aan een gebouw gesteld: 
de brandwerendbeid van de hoofddraagconstructie bedraagt minimaal I20 minuten; 
de brandwerendbeid van de wanden en de vloeren van een brandcompartiment bedraat minimaal 
60 minuten; 
de brandwerendbeid van de schachten bedraagt minimaal 60 minuten; 
de brandwerendbeid van de deuren van de trappenhuizen bedraagt minimaal 60 minuten; 
er moet gevlucht kunnen worden binnen 30 m1; 

de maximale oppervlakte van een brandcompartiment bedraagt maximaal IOOO m2• Hierop zijn een 
aantal uitzonderingen; afhankelijk van de aard, het gebruik en de bestemming van het gebouw, kan 
deze grootte vergroot worden; 
er zijn voorportalen bij het trappenhuis vereist; 
er is een brandweerlift vereist; 
er is een ontruimingsalarminstallatie type BIE vereist; 
er is een handbrandmeldinstallatie vereist; 
er is noodverlichting I transparantverlichting vereist; 
er zijn brandslanghaspels vereist. 

5.2.8. Conclusies 

Na aanleiding van het gesprek met dhr. W. Zeiler van de capaciteitsgroep FAGO kunnen de volgende 
conclusies getrokken worden t.a.v. de gebouwveiligheid van het ontworpen gebouw: 

er moeten minimaal twee vluchtwegen toegepast worden. Dit geldt ook voor de appartementen; 
deze twee trappenhuizen dienen gelijkwaardig aan elkaar te zijn; 
zorg ervoor dat de chloorlucht niet bij de appartementen kan komen; breng een bufferzone aan; 
de installaties die voor het zwembad nodig zijn, zullen zo groot zijn, dat zij niet geplaatst kunnen 
worden op de vierde verdieping. Er moet hierbij gedacht worden aan boilers en waterbuffers. Het is 
wel mogelijk om deze te plaatsen in bijvoorbeeld de kelder onder het gebouw. Naast de lift kan dan 
een leidingschacht worden aangebracht die de leidingen omhoog en naar beneden transporteert. 

5.3. Overige eisen bouwbesluitf81 

5.3.1. Toiletten 

Zwembad 

een toiletruimte kan een gemeenschappelijke toiletruimte zijn; 
een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 m x I ,2 m2; 

een vloeroppervlakte heeft een hoogte boven de vloer van ten minste de grenswaarde van 2,I m1; 

een toiletruimte is afsluitbaar; 
een gebruiksfunctie heeft een zodanig aantal toiletruimten dat op een toiletruimte niet meer is aan
gewezen dan de in tabel A.S. II aangegeven gebruiksoppervlakte aan gebruiksfunctie, met een mi
nimum van twee toiletruimten. 

Tabel A.511: Maximaal aangewezen gebruiksoppervlakte per toilet 

Zwembad 

BI -7 60 
82760 
B3 -7 ISO 
B4 -7 360 
BS -7 > 360 

in afwijking van de vorige eis, kan worden volstaan met één toiletruimte, indien de totale gebruiks
oppervlakte van een of meer op deze toiletruimte aangewezen gebruiksfuncties niet groter is dan de 
in tabel A.S.l2 aangegeven gebruiksoppervlakte. 
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Tabel A.5.12: Maximaal aangewezen gebruiksoppervlakte per toilet 

Zwembad 

BI -7 30 

B2 -7 30 

B3 -7 75 

B4 -7 I80 

BS -7 I80 

indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, vermeerderd met het totaal aan gebruiks
oppervlakte van een of meer gebruiksfuncties van dezelfde soort, gelegen op hetzelfde perceel, gro
ter is dan of gelijk aan 400m2 , is het aantal integraal toegankelijke toiletruimten ten minste gelijk 
aan de getalwaarde van het aantal toiletruimten, bedoeld in voorgaande eis, gedeeld door tien, op 
een geheel getal naar boven afgerond; 
een integraal toegankelijke toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van minimaal I ,65x 2,2 m2• 

Kantoren 

een toiletruimte kan een gemeenschappelijke toiletruimte zijn; 
een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 m x I ,2 m; 
een vloeroppervlakte heeft een hoogte boven de vloer van ten minste de grenswaarde van 2,I m1; 

een toiletruimte is afsluitbaar; 
een gebruiksfunctie heeft een zodanig aantal toiletruimten dat op een toiletruimte niet meer is aan
gewezen dan de in tabel A.3.I3 aangegeven gebruiksoppervlakte aan gebruiksfunctie, met een mi
nimum van twee toiletruimten. 

Tabel A.5.13: Maximaal aangewezen gebruiksoppervlakte per toilet 

Kantoren 

Bl ~. 60 

B2 -7 60 

B3 -7 ISO 

B4 -7 360 

BS -7 n.t. 

in afwijking van de vorige eis, kan worden volstaan met één toiletruimte, indien de totale gebruiks
oppervlakte van een of meer op deze toiletruimte aangewezen gebruiksfuncties niet groter is dan de 
in tabel A.S.I4 aangegeven gebruiksoppervlakte. 

Tabel A.514: Maximaal aangewezen gebruiksoppervlakte per toilet 

Kantoren 

Bl~ 30 
B2 -7 30 

B3 -7 75 

B4 -7 180 

BS -7 n.t. 

indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, vermeerderd met het totaal aan gebruiks
oppervlakte van een of meer gebruiksfuncties van dezelfde soort, gelegen op hetzelfde percee1, gro
ter is dan of gelijk aan 400m2, is het aantal integraal toegankelijke toiletruimten ten minste gelijk 
aan de getalwaarde van het aantal toiletruimten, bedoeld in voorgaande eis, gedeeld door tien, op 
een geheel getal naar boven afgerond; 
een integraal toegankelijke toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste I,65 m x 2,2 m2• 
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Kantine I horeca 

een toiletruimte kan een gemeenschappelijke toiletruimte zijn; 

een toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 0,9 x 1 ,2 m2; 

een vloeroppervlakte heeft een hoogte boven de vloer van ten minste de grenswaarde van 2,1 m 1; 

een toiletruimte is afsluitbaar; 

een gebruiksfunctie heeft een aantal toiletruimten, dat niet kleiner is dan de grenswaarde van 2 m2; 

indien de gebruiksoppervlakte van een gebruiksfunctie, vermeerderd met het totaal aan gebruiks

oppervlakte van een of meer gebruiksfuncties van dezelfde soort, gelegen op hetzelfde perceel, gro

ter is dan of gelijk aan 400 m2, is het aantal integraal toegankelijke toiletruimten ten minste gelijk 

aan de getalwaarde van het aantal toiletruimten, bedoeld in voorgaande eis, gedeeld door tien, op 

een geheel getal naar boven afgerond; 

een integraal toegankelijke toiletruimte heeft een vloeroppervlakte van ten minste 1,65 x 2,2 m2; 

een toiletruimte is niet rechtstreeks toegankelijk vanuit een verblijfsruimte. 
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6. Zwembaden 17-10-21-22-n-24-251 

6.1. Inspectieruimte 

Een zwembad dient zodanig te worden geconstrueerd dat er geen lekkage aan het bassin kan optreden. 
De kwetsbare zaken waaraan extra aandacht moet worden besteed, zijn voornamelijk de wanddoorvoe
ren en de leidingwerken. Wanddoorvoeren omdat ze enerzijds aan een leiding zijn aangesloten die kan 
verzakken en anderzijds aan een vaste constructie vast zitten. Afscheuren kan dus gebeuren als de lei
dingen in de grond liggen; grond beweegt altijd. Leidingen dienen dus van voldoende dikte en sterkte te 
zijn. Goed verdichten van leidingsleuven is een eerste vereiste. Het grondpakket dat op de leidingen 
wordt aangebracht mag niet worden aangetrild met trilplaat en moet schoon zijn van puin. Het aan
brengen van de grond in lagen en bij iedere laag inwateren van grond is de juiste methode. Leidingen 
die rondom een overdekt zwembad liggen dienen bereikbaar te blijven. Er dient dus in kruipruimtes te 
worden voorzien. Dus geen vloeren storten op leidingen, want daardoor worden ze onbereikbaar. 

Hoewel bij dit ontwerp de leidingen niet in de grond zullen worden weggewerkt, verdient het aanbeve
ling toch een soort van kruipruimte te maken om eventuele lekkages in een vroegtijdig stadium te kun
nen signaleren. 

Het aan de onderzijde inspecteren van een zwembad hoeft niet. Is de onderzijde van het zwembad wel 
bereikbaar, dan is de inspectie en eventuele reparatie eenvoudig. Omdat de constructie in hout uitge
voerd wordt, heeft het de voorkeur ook aan de onderzijde te kunnen inspecteren, omdat bij het geval 
van lekkage de houtsterkte direct wordt aangetast en dit tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden. 

6.2. Ontvochtigen 

Ontvochtigen van zwembadhallen is belangrijk om een aantal redenen: 
een hoge relatieve vochtigheid wordt door personen als onaangenaam ervaren en kan ervoor zorg
dragen dat het lichaam de geproduceerde warmte niet goed af kan staan aan de omgeving. een on
behaaglijk gevoel voor de badgasten en medewerkers is het resultaat; 
een hoge relatieve vochtigheid kan schade veroorzaken aan de bouwkundige constructie. Als de 
oppervlakte temperatuur van de bouwkundige constructie daalt, kan er condensvorming optreden 
met alle nadelige gevolgen van dien (schimmelvorming, schade aan de constructie door inwendig 
bevriezen van constructiedelen en condensvorming op de ramen). 
Door ventileren kan een goed binnenklimaat worden gehandhaafd. 

6.3. Geluidabsorptie 

De nagalm is vaak de oorzaak van problemen op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid in 
recreatiebaden. In combinatie met grote aantallen Qonge) bezoekers, muziek en decoraties zorgt de 
akoestische hardheid van de ruimten voor hoge geluidsniveaus, een vermoeiend akoestisch klimaat, 
moeilijke spraakverstaanbaarheid en problemen bij het lokaliseren van geluid. 
De grenswaarden waaraan het personeel volgens de ARBO-richtlijnen bloot mag staan, bedraagt 80 
dB(A). De geluirlswaarde in het zwembad overschrijdt deze grens. Een verlaging is enkel te realiseren 
door het reduceren van de reflectie d.m.v. het aanbrengen van geluidsabsorberende materialen, in de 
regel aan het plafond en eventueel de wanden, omdat oplossingen aan de bron niet aan de orde zijn, 
vanwege de aard en de functie van deze bronnen. 
Één manier om dit te verzorgen is door het aanbrengen van baffles. 

6.4. Verschillendematerialen zwembaden 

Zwembaden kunnen worden opgebouwd uit verschillende materialen. Hoewel de meeste zwembaden in 
beton worden uitgevoerd, kunnen zwembaden ook worden opgebouwd uit staalplaten of hout. Dit kan 
wellicht een gunstig effect hebben op het gewicht van de waterbak. 
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6. 4.1. Beton I Tegelblad 

Het grote voordeel om een bad in beton uit te voeren, is de grote vormdiversiteit die mogelijk is. Beton 
is een speels materiaal met ongekende mogelijkheden. Deze baden worden vrijwel altijd afgewerkt met 
tegels. 
Het onderhoud van dit type bad is te regelen met een filtersysteem dat het zwembadwater automatisch 
circuleert en reinigt. Door het toevoegen van chemicaliën is het water in optimale conditie te houden. 

6.4.2. Bouwkundige foliebaden 

Bouwkundige foliebaden zijn duurzame baden. Het bouwkundige gedeelte kan op verschillende manie
ren worden uitgevoerd. De bak kan bijvoorbeeld gemetseld, gestort of met bouwstenen gebouwd wor
den. Deze zwembaden worden afgewerkt met een folie, die meestal ter plaatse in de bak gemaakt word. 
Het grote voordeel van dit soort baden is dat de keus van maatvoering vrij is, evenals de vorm, diepte en 
kleur van de folie. 

6.4.3. Prefab polyester baden 

Bij een prefab polyester bad wordt er vaak standaard bodemisolatie toegepast. Zo vormen eventuele on
effenheden zoals scherpe steentjes in de betonvloer geen gevaar voor het bad. Door de isolerende eigen
schappen van de gebruikte materialen is wandisolatie niet nodig. 

6.4.4. Houten zwembaden 

Meer dan welk ander materiaal is hout een natuurlijk isoleermiddel, dat helpt de temperatuur van het 
zwembad op te peil houden. Aan de binnenzijde wordt een folie aangebracht; zie A.6.4.2. 

6.5. Perronruimtes zwembaden 

De vrije hoogte in een zwembadruimte bedraagt minimaal 4,5 m1• Aan de breedte van de perrons 
rondom de baden worden de volgende minimale eisen gesteld: 
- perrons langszijden: 1·5 m1; 1·2 m1; 

-perrons start I finish: 1·5 m 1; 1·2 m 1• 

In de bijlage F; hoofdstuk 3 zijn de perronruimtes rondom de bassins weergegeven. 
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7. Eigenschappen hout !3-5-10-14-15-17-18! 

Hout is een natuurproduct en heeft daardoor geen constante eigenschappen over de doorsnede of over 
de hele lengte van een plank of balk. Zoals bij elk materiaal treden ook bij het materiaal hout, onder 
invloed van de aangebrachte belasting spanningen en vervormingen op. Op buiging belaste elementen 
geven in de gebruiksfase een lineair plastisch gedrag te zien. In de bezwijkfase reageert gedrukt hout 
plastisch en het getrokken hout bros. 

7.1. Voordelen houtconstructies 

Hout heeft een aantal voordelen t.o.v. andere materialen: 
hout heeft een gering eigen gewicht, zodat bij grote overspanningen een groot deel van de sterkte 
en stijfheid kan worden benut voor de overige belastingen; de sterkte- gewichtsverhouding is gun
stig; 
hout is bestand tegen de meeste chemische stoffen en dampen; 
hout is brandwerend, de inbrandsnelheid is ongeveer I mm1 per minuut. De eigenschappen van het 
niet-verkoolde hout blijven intact. Zolang de resterende doorsnede groot genoeg is om de optre
dende spanning te kunnen opnemen, bezwijkt de constructie niet; 
hout, mits afkomstig uit productiebossen waar de kap en de herbeplanting goed zijn geregeld. is 
milieuvriendelijk: 

de bewerking vraag slechts weinig energie; 
het is na sloop opnieuw te gebruiken; 
het is een natuurproduct; 
onbehandeld hout bevat geen giftige stoffen voor het milieu, zodat het afval milieuvriendelijk 
verwerkbaar is. 

hout is flexibel. d.w.z. eenvoudig te verwerken en in te korten; 
hout is nagenoeg ongevoelig voor thermische uitzetting. 

7.2. Nadelen houtconstructies 

Hout heeft een aantal nadelen t.o.v. andere materialen: 
Doordat hout een natuurproduct is. is het anisotroop: de eigenschappen zijn in de vezelrichting 
anders dan loodrecht op de vezel. De sterkte-eigenschappen worden bovendien sterk beïnvloed 
door natuurlijke onvolkomenheden, als kwasten en dergelijke, de standaardafwijking van de sterkte 
is groot; 
hout kan worden aangetast door een aantal groepen organismen. de belangrijkste zijn: 

schimmels. hierbij speelt temperatuur een belangrijke rol; 
insecten; 
bacteriën; 
mariene organismen. 

door de opname en afgifte van vocht wisselt het volume, hout krimpt en zwelt; 
lagere trek- en druksterkte t.o.v. staal en beton, dus hogere constructiehoogten; 
gevaar voor rotting door condensvorming en lekkage. Houtrot treedt m.n. op als aan onderstaande 
voorwaarden voldaan wordt: 
o vochtgehalte van 20% of hoger; 

het hout aan zuurstof wordt blootgesteld; 
de temperatuur niet te laag is (5-40"C). 

7.3. Mechanische eigenschappen 

De mechanische eigenschappen van hout worden beïnvloed door een aantal factoren: 
vocht; 
volumieke massa; 
vezelverloop. vezelrichting; 
temperatuur, brand; 
onvolkomenheden. 
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Wanneer er gesproken wordt over de sterkte van hout, moet er onderscheid gemaakt worden naar het 
type belasting dat op het hout werkt. Hout heeft verschillende sterkte-eigenschappen bij verschillende 
typen belastingen. Onderscheidt moet gemaakt worden in trek, druk en buiging. 
Door het samenvoegen van verschillende delen tot een samenwerkend geheel ontstaat een meer homo
geen materiaal; gelamineerd hout. Hierdoor zijn bij gelamineerd hout hogere spanningen mogelijk dan 
voor het uitgangsmateriaaL 

7.4. Relatie vezelrichting en sterkte 

De richting van aangrijpen van de belasting t.o.v. de vezelrichting van hout speelt een belangrijke rol bij 
de uiteindelijke sterkte van het materiaal. Hout blijkt het sterkste te zijn evenwijdig aan de vezelrich
ting. Loodrecht hierop is het hout aanzienlijk minder sterk. 
Dit kan verklaard worden uit het feit dat de cellulose moleculen in hun lengteas de belasting goed op 
kunnen nemen. De chemische binding tussen de moleculen onderling is echter vele malen zwakker. De 
relatie tussen sterkte en de hoek a niet lineair maar exponentieel, zoals in figuur A.7.1 is weergegeven. 

"100 

0 15' JO" 

HOEK ~: VEZELRICHTING EN BELASTING 

Figuur A. 7.1: Relatie sterkte, hoek a bij druk, trek en buiging: algemeen 
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7.5. Klimaatklasse en belastingsduurldasse 

k;moo = modificatiefactor, afhankelijk van de belastingsduurklasse en de klimaatklasse 

Belastingsduurldasse 

Uiterste grenstoestand: 

Voor alle belastingen de klasse waartoe de kortst durende der belastingen in die combinatie be
hoort. 

Bruikbaarheidsgrenstoestand: 
Voor elk van de belastingen de bijbehorende klasse. 

M.b.t. de vervormingen geldt dat de modificatiefactor alleen afhankelijk is van de klimaatklasse: 

I 

1,00 

klimaatklasse 
II 

0,90 

lil 

0,80 

Voor het berekenen m.b.t. de uiterste grenstoestand (sterkteberekeningen) geldt dat de belastingsduur
klasse III aangehouden moet worden. Hiertoe behoren alle extreme waarden van de veranderlijke belas
tingen (m.u.v. bijzondere belastingen). 

Klimaatklasse 

Voor de klimaatklasse-indeling (I, II of III) m.b.t. vochtgehalte in hout, doch gekarakteriseerd door de 
relatieve vochtigheid en de temperatuur van het milieu waarin het hout zich doorgaans bevindt, moet 
de volgende indeling zijn aangehouden: 

Klasse I: indien 1(1 ~ 0,65 + (0,003 x (T -20)) 
Klasse IJ: indien 1(1 ~ 0,80 + (0,002 x (T-20)) 
Klasse III: bij hogere waarden van 1(1 

\11 =de getalwaarde van de relatieve vochtigheid die niet meer dan enkele weken per jaar wordt over
schreden in o/o. 
T = de getalwaarde van de temperatuur van de ruimte waarin het hout zich bevindt in ·c. 

T=24·C - 32"C. 
De relatieve luchtvochtigheid = 50% - 60%. 
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De Jiggers in de ruimte van het zwembad vallen in klimaatklasse I 
~ 0,60 < 0,65 + (0,003 x (24-20)) = 0 ,66 (zie figuur A.7.2) . 

• I 0,50 

relatieve 
vochtigheid 

0 20 1.0 

temperatuur ___ ..,. 

60 

Figuur A.72: Relatie tussen relatieve vochtigheid en de temperatuur 
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Even wiehtsvochtgehalte 

Het evenwichtsvochtgehalte is het vochtgehalte van hout dat bij een bepaalde temperatuur in even
wicht is met de relatieve vochtigheid van de omringende lucht. 

Bij een relatieve luchtvochtigheid tussen de 50% en 60%, bedraagt het evenwichtsvochtgehalte ca. 12% 
(zie figuur A.7.3). Dit komt ook overeen met de waarden die aangehouden worden voor een vochtige 
binnenruimte, volgens het centrum hout (ca. 14%)1321. 
Hieruit blijkt dat de grens voor schimmelaantasting niet bereikt wordt, deze ligt namelijk op 21 o/o. 
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Figuur A.7.3: Relatie tussen relatieve vochtigheid en het even wiehtsvochtgehalte 
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Krimpen en zwellen van hout 

Wijzigingen in het houtvochtgehalte leiden tot vormveranderingen van het hout. Deze veranderingen 
treden alleen op beneden het vezelverzadigingspunt. 

Bij verwerking van het hout heeft het hout een gemiddeld vochtgehalte van 1()%. 

Hierdoor zal een zwelling optreden in het hout, omdat het hout vocht zal adsorberen (in de zwembad
ruimte). 

In de ruimte onder het zwembad (t.p.v. de kantoren) zal het hout juist desorberen omdat het even
wiehtsvochtgehalte hierbij op ca. 8% ligtl321. 

Door de grote lengtes van de gelamineerde liggers ontstaat er relatief grote krimp en zwelling. Er zijn 
twee manieren om deze verschillen op te vangen, namelijk door de detaillering erop aan te passen of 
door het vochtgehalte aan te passen waarbij het hout wordt aangevoerd. 

De laatste mogelijkheid heeft de voorkeur, omdat er zware verbindingen worden toegepast. 
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8. Funderingsadvies 1341 

8.1. Uitgangspunten advies 

Voor het realiseren van het complex is door MOS GRONDMECHANICA B.V. een grondonderzoek uit
gevoerd. Hieruit is een funderings- en bemalingsadvies uit voort gekomen. De conclusies uit dit onder
zoek zijn in onderstaande paragraven terug te vinden. 

8.2. Grondopbouw 

De maaiveldhoogte ter plaatse van de sondeerlocaties varieert van NAP+ 16,5 m 1 tot NAP+ 17,1 m 1• van
af maaiveld tot aan de verkende diepte zijn hoofdzakelijk zandlagen aangetroffen, waarin conusweer
standen zijn gemeten van 4 tot 30 MPa en hoger. De plaatselijk voorkomende terugvallen in de conus
weerstand tot 1 à 4 MPa worden veroorzaakt door leemlagen en! of siltige zandlagen. 

8.3. Keuze /Underingstype 

Gelet op de projectgegevens en de opbouw en de samenstelling van de ondergrond is een fu ndering op 
staal mogelijk, zij het dat afhankelijk van het aanlegniveau van de parkeerkelder plaatselijk een grond
verbetering noodzakelijk zal zijn. 

In het ontwerp dat gemaakt is in het kader van het afstuderen, is de belasting ter plaatse van het zwem
bad vele malen groter. Dit gedeelte wordt gefundeerd op palen; zie bijlage C. 

8. 4. Bemalingsadvies 

Ten behoeve van de aanleg van de kelder dient de grondwaterstand ten minste 0,5 m 1 beneden het diep
ste ontgravingniveau te staan. Hiertoe dient de grondwaterstand met ca. 2,4 m1 te worden verlaagd. 
Door de bemaling zal ook de grondwaterstand in de omgeving worden verlaagd. Daarnaast wordt de 
stromingsrichting van het grondwater in een gebied rondom de bemaling beïnvloed. De beïnvloeding 
kan gevolgen hebben op de omgeving zoals het optreden van zettingen, het beïnvloeden van aanwezige 
verontreinigingen en het optreden van droogteschade. 
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Bijlage B 

Het ontwerp 
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1. Eisen aan parkeergarages 119-201 

maximale belasting per parkeerplaats: 2500 kg; 
maximale helling in parkeergarage: ~ 14%; 
kleine garages: ~ 100m2 effectieve ruimte; 
middelgrote garages: 100-1000 m2 effectieve ruimte; 
grote garages: ;, 1000 m2 effectieve ruimte; 
bij grote garages dienen de ingang en uitgang gescheiden te zijn; 
middelgrote en grote garages moeten een minimale vrije hoogte hebben van 2,00 m 1• 

In figuur 8.1.1 is de benodigde ruimte voor een parkeerplaats weergegeven. 
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Figuur B.l.l : Benodigde parkeerruimte inclusief manoeuvreerruimte 

... ... Aantal voertuigen 

De parkeergarage wordt geplaatst onder een gedeelte van de appartementen. Dit is weergegeven in bij
lage F; hoofdstuk 4. 

--------------·-------------------·---------------------------------------
BijlageB Eisen aan parkeergarages B3 



2. Vlekkenplannen 

In onderstaande schema's zijn verschillende vlekkenplannen weergegeven. De vlekkenplannen doen 
geen uitspraak over de indeling van de ruimte. Zij geven de handelingen aan die verschillende groepen 
personen achtereenvolgens verrichten. Het belang van een handeling is weergegeven door de grootte en 
lijndikte van het desbetreffende vak. 

2.1. Vlekk.enpllli1I1.en zwembad 

2.1.1. Bezoekers van het zwembad 

binnen
komen 

betalen 
om

kleden 

om
kleden 

zwemmen 

eten I 
drinken 

weggaan 

De bezoekers van het zwembad doorlopen de ruimtes zoals in bovenstaand schema is weergegeven. 
Na het betreden van het pand, kopen zij een kaartje aan de kassa. Vanuit de kassa gaan zij naar de kleed
ruimten. Voor het betreden van de kleedruimten hebben zij de mogelijkheid gebruik te maken van het 
toilet dat met schoenen betreden mag worden. Na het omkleden betreden zij, via de toiletten en de dou
ches, het zwembadgedeelte. Deze toiletten zijn zogeheten schone toiletten, die alleen voor personen in 
zwemkleding bedoeld zijn. In de zwembadruimte kunnen de bezoekers gebruik maken van de aanwezi
ge bar. 
Bij het verlaten van de zwembadruimte kunnen de bezoekers gebruik maken van de douche. Vervolgens 
kleden zij zich om en kunnen zij gebruik maken van het toilet dat met schoenen betreden mag worden. 
Eventueel kunnen zij nog gebruik maken van de kantine en het pand verlaten. 

2.1.2. Werknemen van het zwembad 

binnen
komen 

om
kleden zwemmen 

om
kleden 

weggaan 

De werknemers kunnen op een andere plaats het complex binnenkomen als de bezoekers. De werkne
mers van het zwembad hebben na binnenkomst de mogelijkheid om gebruik te maken van het toilet dat 
met schoenen betreden mag worden en zich om te kleden en de spullen op te bergen. Het is wenselijk 
de kleedruimte gescheiden te houden van de kleedruimte van de bezoekers. Na het omkleden hebben zij 
toegang tot het zwembad. De toiletten waar zij gebruik van kunnen maken, kunnen dezelfde zijn als die 
van de badgasten. 
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Zij kunnen gebruik maken van de kantine voor personeel (waar ook de beheerder, de fysiotherapeuten, 
de werknemers van de sauna, de werknemers van de sport-, spel- en recreatieruimte en het kantoorper
soneel gebruik van maken). Na het werken kunnen zij gebruik maken van de douches, zich omkleden 
en van het toilet gebruik maken. Ten slotte kunnen zij nog gebruik maken van de kantine en het pand 
verlaten. 

2.1.3. Bezoekers van de sauna 

De bezoekers van de sauna doorlopen een aantal ruimten zoals in bovenstaand schema weergegeven. 

binnen
komen 

betalen 

eten I 
drinken 

om
kleden 

om
kleden 

eten I 
drinken 

sauna 

weggaan 

Na het betreden van het pand, kopen zij een kaartje aan de kassa. Vanuit de kassa lopen zij door naar de 
kleedruimten. Voor het betreden van deze ruimte hebben zij de mogelijkheid gebruik te maken van het 
toilet dat met schoenen betreden mag worden. Na het omkleden kan via toilet en douches de sauna be
reikt worden. Deze toiletten zijn zogeheten schone toiletten, die alleen voor personen in zwemkleding 
bedoeld zijn. De saunabezoekers hebben aparte kleedruimten, zodat privacy gewaarborgd blijft. Ook de 
douches en toiletten zullen gescheiden blijven van die van het zwembad. Na het saunabezoek kunnen 
zij van de douches gebruik maken en vervolgens omkleden. Daarna hebben zij nog de mogelijkheid ge
bruik te maken van het toilet en de kantine om vervolgens het pand te verlaten. 

2.1.4. Werknemers van de sauna 

binnen
komen 

om
kleden 

sauna 

om- I 

kleden 
eten I I 

weggaan 

De werknemers kunnen op een andere plaats het complex betreden dan de bezoekers. De werknemers 
van de sauna moeten na binnenkomst de mogelijkheid hebben om zich om te kleden en de spullen op te 
bergen. Dit kan in dezelfde ruimte gebeuren als de ruimte waarin de werknemers van het zwembad 
omkleden, wel is het wenselijk deze gescheiden te houden van de kleedruimte van de gasten. Na het 
omkleden hebben zij directe toegang tot de sauna. De toiletten waar zij gebruik van kunnen maken, 
kunnen dezelfde zijn als die van de saunagasten. Zij kunnen gebruik maken van de kantine voor perso
neel (waar ook de beheerder, de fysiotherapeuten, de werknemers van het zwembad, de werknemers 
van de sport-, spel- en recreatieruimte en het kantoorpersoneel gebruik van maken). Na het werken 
kunnen zij gebruik maken van de douches en het toilet. Na een eventueel kantine bezoek kunnen zij het 
pand verlaten. 
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2.1.5. Bezoekers van de fYsiotherapie 

De bezoekers van de fysiotherapie moeten bij binnenkomst meteen de ruimte kunnen bereiken voor het 

binnen
komen 

' om
kleden 

om
kleden 

fysio 

eten/ 
drinken 

weggaan 

omkleden en het toilet. Vanuit de kleedruimte moet de fysiotherapieruimte bereikt kunnen worden. Na 
de fysiotherapie is er de mogelijkheid om van de douches gebruik te maken. De toiletten, kleedruimtes 
en de douches kunnen dezelfde zijn als voor de bezoekers van de sport-, spel- en recreatieruimte. Na het 
omkleden kan nog een bezoek gebracht worden aan de kantine en vervolgens wordt het pand verlaten. 

2.1.6. Werkneme.T3" van de fYsiotherapie 

binnen
komen 

om
kleden 

eten I 
drinken 

fysio 

om
kleden 

eten I 
drinken 

weggaan 

De werknemers kunnen op een andere plaats het complex betreden dan de bezoekers. De fysiothera
peuten moeten na binnenkomst de mogelijkheid hebben om zich om te kleden en de spullen op te ber
gen. Dit kan in dezelfde ruimte gebeuren als de ruimte waarin de werknemers van het zwembad, de 
sauna en de sport-, spel- en recreatieruimte omkleden, wel is het wenselijk deze gescheiden te houden 
van de kleedruimte van de gasten. Na het omkleden hebben zij directe toegang tot de ruimte voor fysio
therapie. De toiletten waar zij gebruik van kunnen maken, kunnen dezelfde zijn als die van de gasten. 
Zij kunnen gebruik maken van de kantine voor personeel (waar ook de beheerder, de werknemers van 
de sauna, de werknemers van het zwembad, de werknemers voor sport, spel en recreatie en het kan
toorpersoneel gebruik van maken) . Na het werken is er de mogelijkheid van de douches gebruik te ma
ken en om te kleden. Hierna kan nog van het toilet en de kantine gebruik gemaakt worden om daarna 
het pand te verlaten. 
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2.1.7. Bezoekers van de sport-, spel- en recreatieruimte 

binnen
komen 

om
kleden 

om
kleden 

sporten 

weggaan 

De bezoekers van de sport-, spel- en recreatieruimte moeten bij binnenkomst meteen de ruimte kunnen 
bereiken voor het omkleden en het toilet. Vanuit de kleedruimte moet de sport-, spel- en recreatieruim
te bereikt kunnen worden. Na de lichamelijke inspanning is er de mogelijkheid om van de douches en 
het toilet gebruik te maken. Daarna kan men nog van de kantine gebruik maken voor men het pand 
verlaat. 

2.1.8. 

binnen
komen 

Werknemers van de sport-, spel- en recreatieruimte 

om
kleden 

sporten 

om
kleden 

weggaan 

De werknemers kunnen op een andere plaats het complex betreden dan de bezoekers. De werknemers 
van de sport-, spel- en recreatieruimte moeten na binnenkomst de mogelijkheid hebben om zich om te 
kleden, van het toilet gebruik te maken en de spullen op te bergen. Dit kan in dezelfde ruimte gebeuren 
als de ruimte waarin de werknemers van het zwembad en de sauna omkleden, wel is het wenselijk deze 
gescheiden te houden van de kleedruimte van de gasten. Na het omkleden hebben zij directe toegang tot 
de ruimte voor sport, spel en recreatie. De toiletten waar zij gebruik van kunnen maken, kunnen dezelf
de zijn als die van de gasten. Zij kunnen gebruik maken van de kantine voor personeel (waar ook de 
beheerder, de werknemers van de sauna, de werknemers van het zwembad, de fysiotherapeuten en het 
kantoorpersoneel gebruik van maken) . Na het werken kunnen zij gebruik maken van de douches en het 
toilet en kunnen voordat zij het pand verlaten nog de kantine bezoeken. 

2.1.9. Werknemers kantoren 

I 

1 

binnen-
~ werken % eten I r weggaan 

komen drinken 

De werknemers kunnen op een andere plaats het complex betreden dan de bezoekers. De werknemers 
van de kantoren moeten direct na binnenkomst de kantoren kunnen betreden. Zij kunnen gebruik ma
ken van de kantine voor personeel (waar ook de beheerder, de werknemers van de sauna, de werkne
mers van het zwembad, de werknemers voor sport, spel en recreatie en de fysiotherapeuten gebruik van 
maken). 

BijlageR Vlellenplannen B7 



2.1.10. Toeschouwers 

binnen
komen 

betalen 
eten I 

drinken 
kijken 

De toeschouwers moeten direct na binnenkomst toegang krijgen tot de ruimte waarin zij naar de zwem
badbezoekers kunnen kijken. Bij belangrijke evenementen moet er de mogelijkheid zijn de toeschou
wers langs een kassa te leiden voor het betalen van entree. De toeschouwers kunnen in de kantine eten 
en drinken en vanuit deze ruimte kan ook de tribune bereikt worden die overzicht heeft over de bassins. 

2.1.11. Beheerder 

instal
laties 

binnen
komen 

toezicht 
betalen 

toezicht 
sauna 

toezicht 
omkleden 

De beheerder moet na binnenkomst een ruimte kunnen betreden van waaruit hij I zij overzicht heeft 
over alle ruimtes, of op een eenvoudige manier toegang heeft tot deze ruimtes . 
Hij I zij kan gebruik maken van de kantine voor personeel (waar ook de werknemers van de sauna, de 
werknemers van het zwembad, de werknemers voor sport, spel en recreatie en de fysiotherapeuten ge
bruik van maken). 

2.1.12. Leveranciers 

binnen- r-- afleveren - bon --8- eten I - weggaan 
komen aftekenen drinken 

De leverancier moet bij aankomst bij het complex de mogelijkheid hebben om direct de plaats te berei
ken voor het leveren van de goederen. Het is niet wenselijk dat het gehele gebouw doorlopen moet 
worden voor het bereiken van de plaats van levering. Vervolgens moet hij /zij de bon laten aftekenen en 
kan hij /zij gebruik maken van het toilet en de kantine voordat het pand verlaten wordt. 
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2.2. Vlekkenpl8I1I1en bioscoop 

2.2.1. Bezoekers bioscoop 

binnen
komen 

betalen bioscoop eten I 
drinken 

weggaan 

De bezoekers van de bioscoop moeten een aantal ruimten kunnen doorlopen. Deze zijn in bovenstaand 
schema weergegeven. 
Na het betreden van het pand, kunnen ze een kaartje kopen aan de kassa. Vanuit de kassa kunnen zij 
doorlopen naar de bioscoopzaaL Voor het betreden van deze ruimte hebben zij de mogelijkheid gebruik 
te maken van het toilet. Vanuit de bioscoopzaal is er de mogelijkheid voor de bezoekers om aan een bar 
eten en drinken te bestellen en gebruik te maken van het toilet. Daarna wordt het pand verlaten. 

2.2.2. 

binnen
komen 

Werknemen bioscoop 

bioscoop eten I 
drinken 

weggaan 

De werknemers kunnen op een andere plaats het complex betreden dan de bezoekers. Zij hebben toe
gang tot de ruimtes die ondersteuning verlenen aan de bezoekers. 
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BiiftJNe B: Het ontwerp A/Studeenrerslllf{ 

3. Het ruimtelijk ontwerp 

Om tot het uiteindelijk ontwerp te komen, zijn verschillende varianten ontwikkeld. In onderstaande 
paragraven zijn de belangrijkste stappen weergegeven om tot het uiteindelijk ontwerp te komen. 

3.1. Ontwerp 1 

Figuur B.3.1: Ontwerp 1 

3.2. Ontwerp 2 

Figuur B.3.2: Ontwerp 2 

BijlageB 

• 

de drie verschillende functies krijgen een ei
gen identiteit; 
appartementen nemen een dominante plaats 
in; 

de boogvorm van het zwembad trekt niet de 
beoogde aandacht naar zich toe; 
de bioscoop wordt (letterlijk) ondergescho-
ven; 
appartementen gelegen aan kant van wonen, 
bioscoop en zwembad aan zijde van recreatie; 
compacte manier van plaatsing op het terrein; 
zie figuur B.3.1 . 

bioscoop 

zwembad 

appartementen 

de appartementen omarmen de bioscoop en 
het zwembad; 
appartementen gelegen aan kant van wonen, 
bioscoop en zwembad aan zijde van recreatie; 
appartementen kolossaal aanwezig; 
boogconstructie zwembad komt niet tot zijn 
recht; 
bioscoop en zwembad krijgen geen eigen 
identiteit; 
zie figuur B.3.2. 

zwembad + bioscoop 

appartementen 

Het ruimtelijk ontwerp BlO 



3.3. Ontwerp 3 

Figuur B.3.3: Ontwerp 3 

3. 4. Ontwerp 4 

Figuur B.3.4: Ontwerp 4 

BijlsgeB 

• • 

omarming zwembad en bioscoop door appar
tementen; 
appartementen nadrukkelijk aanwezig; 
i.v.m. daglichttoetreding geen appartementen 
aan binnenzijde omarming; 
appartementen gelegen aan kant van wonen, 
bioscoop en zwembad aan zijde van recreatie; 
zie figuur B.3.3 . 

bioscoop 

zwembad 

appartementen 

appartementen gelegen aan kant van wonen, 
bioscoop en zwembad aan zijde van recreatie 
gaat niet meer op; 
eigen identiteit bioscoop door afschuiven; 
zwembad en bioscoop gelijkwaardig aan elkaar; 
uitnodigend gebaar bezoekers zwembad en bios
coop vanuit centrum; 
door bioscoop en zwembad verder naar voren te 
plaatsen ontstaat een gebaar aan de bewoners 
naar centrum toe; 
zie figuur B.3.4 . 

• bioscoop 

• zwembad 

appartementen 

Het ruimtelijk ontwerp BIJ 



3.5. Ontwerp 5 

appartementen gelegen aan kant van wonen, 
bioscoop en zwembad aan zijde van recreatie; 
appartementen, bioscoop en zwembad eigen 
identiteit; 
door afschuiving ontstaat een entree, die zowel 
voor zwembad als bioscoop gebruikt kan wor
den; 
open ruimte voorzijde heeft sociale functie; 
zie figuur B.3.5 . 

• bioscoop 

Figuur B.3.5: Ontwerp 5 zwembad 

3.6. Ontwerp6 

Figuur B.3.6: Ontwerp 6 

BijlageB 

appartementen 

appartementen gelegen aan kant van wonen, 
bioscoop en zwembad aan zijde van recreatie; 
appartementen, bioscoop en zwembad eigen 
identiteit; 
door afschuiving ontstaat een entree, die zowel 
voor zwembad als bioscoop gebruikt kan wor
den; 
binnenplein heeft sociale functie; 
hoekige structuur terug te vinden nabij gelegen 
bebouwing; 
grote constructieve uitdaging door zwembad op 
hoogte te plaatsen (overspanning & belasting); 
bioscoop steekt als luifel over de weg op 7 m1 

hoogte; 
zie figuur B.3.6. 

bioscoop 

zwembad 

appartementen 

Het ruimtelijle ontwerp Bl2 



• BiJ1tWe B: !let ontw-erp ~ _ AIJ:tudeervers/81! . 

3.7. Ontweip 7 

Figuur B.3.7: Ontwerp 7 

3.8. OntwemB 

Figuur B.3.8: Ontwerp 8 

BijlageR 

• • 

appartementen kolossaler om benodigde opper
vlakte te realiseren; 
bioscoop verplaatst naar andere zijde; 
bioscoop niet meer zichtbaar voor voetgangers 
vanuit centrum; 
alle onderdelen hebben eigen identiteit; 
zie figuur B.3.7 . 

bioscoop 

zwembad 

appartementen 

appartementen worden beter in de omgeving 
geïntegreerd; 
twee van de vier kolommen die de bioscoop 
dragen zijn vervangen door een dichte construc
tie; toegang tot de bioscoop aan die zijde; 
entree zwembad andere zijde; 

open structuur plein blijft behouden; 
duidelijker accent overgang woon- I winkelge
bied; 
zie figuur B.3.8. 

bioscoop 

zwembad 

appartementen 

Het ruimtelijk ontwerp B13 
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3.9. Ontwei]J 9 

Figuur B.3.9: Ontwerp 9 

3. I 0. Ontwe!]J JO 

Hguur B.3.10: Ontwerp JO 

B1j'lageB 

grote wateraccumulatie op dak zwembad; 
plaatsen van kolommen onder het zwembadge
deelte om overspanning te reduceren, vanwege 
grote belasting zwembad; 
door het plaatsen van kolommen blijft de open 
structuur gehandhaafd; 
binnenplein heeft sociale functie; 
terrassen en winkeltjes aan binnenzijde plein; 
plein is duidelijk overgangsgebied van woonge
bied naar recreatiegebied; 
zie figuur 8.3.9 . 

• bioscoop 

• zwembad 

appartementen 

uiteindelijk ontwerp; 
hellend dak zwembadgedeelte i.v.m. waterac
cumulatie; 
bioscoop komt als blok onder zwembad; 
appartementen kolossaler dan in eerdere ont
werpen; 
doordat het zwembadge.deelte terugligt t.o.v. de 
appartementen en de bioscoop ontstaat er een 
aantrekkingskracht naar het plein toe; 
zie figuur 8.3.10. 

bioscoop 

zwembad 

appanementen 

Het ruimtelijk ontwerp BJ4 



4. Indeling plattegronden 

4.1. Indelingplattegronden zwembad 

Onderstaande figuren zijn een selectie van de schetsen die het doorlopen proces weergegeven. De kre
ten die op de ingescande bladen geplaatst zijn, staan beschreven onder de verschillende schetsen. 

4.1.1. Mogelijkheid 1 
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Figuur B.4.1: Plattegrond 6e verdieping 
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peuterbad is dicht geplaatst bij diepere baden; kan gevaarlijke situaties opleveren; 
constructie kan doorlopen (aangegeven met de donkere lijnen); 
maximale overspanning in Y-richting bedraagt 33 ml; overspanning in X-richting 22 m 1; 

tribune kan geplaatst worden boven kleedkamers; hierdoor geen zicht recreatiebassin en 
sportbassin; 
veel ongebruikte ruimte; 
gehele verdieping voor constructie. 
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Figuur B.4.3: Doorsnede 

zwembadbakken geplaatst tussen constructie; 
inspectie onderzijde waterpakken niet mogelijk; 
inspectie rondom baden geen probleem; 
plaats bioscoopzalen; 
maximale diepte zwembad is maximale constructiehoogte. 

B1jlageB Indeling plattegronden 
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4.1.2. Mogelijkheid 2 

l 

s 
,, 

p 

' --··-----·--1 - ___ ____ D ________ _,_ _ _j ______ _ 

-(1.ti11f~Nc OOI~~) IW~ 

tllll1.51u.ik•r cp pio.n.J1 koiV"'""'-
cJ r {l."f'-.:IL 

t-xt'.-c-1.(!; !)1' '"' •' •) 
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constructie kan in langsrichting niet doorlopen; 
tribune heeft zicht op alle bassins; 
maximale overspanning in Y -richting bedraagt 33 m1; overspanning in X-richting 32 m1; zijn deze 
overspanningen, in combinatie met grote belastingen, over te brengen?; 

4.1.3. Mogelijkheid 3 
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Figuur B.4.7: Plattegrond 5e verdieping 
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Figuur B.4.8: Doorsnede 

plaats kleedkamers; 
peuterbassin beter gescheiden diepe gedeelte; 
door tribune boven kleedkamers te plaatsen; zicht vanaf de tribune op alle drie de bassins; 
sportgedeelte in lager gedeelte naast de lift geplaatst; 
onder dragende delen waterbassins kolommen tot maaiveld; overspanningen gereduceerd;. 
bassins geplaatst tussen constructie; 
geen inspectie onderzijde. 
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4.1.4. 

I 
I 

Mogelijkheid 4 
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Figuur B.4.9: Plattegrond 8' verdieping 
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Figuur B. 4. 10: Doorsnede 

duidelijke structuur in gebouw door hele verdieping te reserveren voor constructie en leidingen; 
inspectie onderzijde en naast de baden mogelijk; 
kantoren onder kleedkamers; 
kolommen tot maaiveld; 
peuterbassin gescheiden van diepere bassins; recreatiebassin en doelgroepenbassin gecombineerd. 
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4.1.5. Mogelijkheid 5 
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Figuur B.4. 11: Plattegrond 5" verdieping 
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ruimte voor sport-, spel- en recreatie twee verdiepingen hoog; 

twee trappenhuizen. 
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Figuur B.4.12: Plattegrond ff verdieping 

goede opzet plattegrond; 
eenduidige constructie; 
ruimtegebrek kleedkamers; 
overzicht over alle bassins. 

B1jlageB Indeling p!Jlttegronden B20 



~- ... __ __ ---\ 
} 

1< ~ 
·--·--·-.. ----· -

Figuur B.4.13: Plattegrond {I verdieping 

meer ruimte kleedkamers. 
Omdat er één trappenhuis aanwezig is, moeten de toeschouwers en de gebruikers van het zwembad 
gebruik maken van dezelfde trap /lift. Hierdoor is het moeilijk om het vrij toegankelijke deel en de 
betalende bezoekers te scheiden. Een oplossing is wellicht het gebruik maken van een passysteem. 

4.1.6. Mogelijkheid 6 
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Figuur B.4.14: Plattegrond Y verdieping 
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Figuur B.4.15: Plattegrond fF verdieping 

sauna en kantine personeel in verdieping waar ook waterbakken van bassin gelegen zijn, onder de 
kleedkamers; 
sauna en zwembassins gescheiden; 
toegang naar de sport-, spel-, en recreatieruimte is d.m.v. een trap; 
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Figuur B.4.16: Plattegrond? verdieping 

kantoren afgesloten voor publiek d.m.v. passysteem. 
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4.1.7. Mogelijkheid 7 

A A 

Figuur B.4.19: Begane grond Figuur B.4.20: Eerste verdieping 

A A 

Figuur B.4.21: Tweede verdieping Figuur B.4.18: Derde verdieping 

A 

Figuur B.4.24: Vierde verdieping Figuur B.4.23: Vijfde verdieping 

Figuur B.4.22: Zesde verdieping 

BijlageB Indeling plattegronden B24 



- l 
' 1 1 

1 111 1 ~ 1 1 ~I I~ ~ I f r\J:: ;t;_\.l!~[\~t,.../f~J:/ ~\ /;:· \::/;'/ '\: I -; \l/1\ 
LDD m m a::::r:::Jl D DO 

0 
=-I ==:a liL a::::::r:::J l I a::::::r:::J•a::::::r:::J B:::I::::J • a::::::r:::J I EEEEB I I! 1 ~ 1 

noordgevel zuidgevel 
Aanzicht noord- en zuidgevel 

000000 
0 IC] IC] 

oostgevel westgevel 
Figuur B.4.25: Aanzicht oost- en westgevel 
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Figuur B.4.26: Doorsnede A-A & B-B 

De definitieve plattegronden, aanzichten en doorsneden. Deze zijn ook terug te vinden in de bijlage F; 
hoofdstuk 1. 

het principe van de indeling is hetzelfde gebleven als bij mogelijkheid 6; 
de plaats van de bassins is verschoven, zodat deze tussen twee vakwerken geplaatst kunnen worden; 
de bioscoop komt als één 'blok' op het maaiveld. 
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4.2. Indeling plattetJionden bioscoop 

Onderstaande figureren zijn gescande schetsen die het doorlopen proces weergegeven. 
Er is een keuze gemaakt uit verschillende schetsen. 
De kreten die er bij geschreven zijn, zijn beschreven onder de verschillende schetsen. 

4.3. Mogelijkheid 1 
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Figuur B.4.27: Plattegrond 2' verdieping 

kolommen in zwembadruimte moeten doorlopen tot maaiveld; en mogen niet door de bioscoopzaal; 
door kolommen op bovenstaande wijze te plaatsen, kunnen twee bioscoopzalen tussen kolommen 
geplaatst worden; 
op begane grond en eerste verdieping openbare functies. 

4.3.1. Mogelijkheid 2 
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Figuur B.4.28: Plattegrond 2' verdieping 

BijlageB Indeling plattegronden B26 



kolommen op bovenstaande manier geplaatst; kolommen kleinere h.o.h.-afstand; niet door bios
coopzalen; 
op begane grond en eerste verdieping openbare functies. 

4.3.2. Mogelijkheid 3 

De definitieve plattegronden en doorsneden zijn terug te vinden in de bijlage F; hoofdstuk 1. 

De plattegronden van de bioscoop z1jn niet zo uitgebreid bekeken als de plattegronden van het 
zwembad, omdat het bij de bioscoop alleen van belang is of de verseluilende ruimtes ondergebracht 
kunnen worden in het ruimtelijk ontwerp. 
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5. Controle vlekkenplannen 

De vlekkenplannen, zoals weergegeven in de figuren in bijlage B; hoofdstuk 2, geven de ideale routing 
in het gebouw weer. Deze ideale situatie is vastgesteld voordat het ruimtelijk ontwerp en de indeling 
van de plattegronden vaststonden. 
In het ontwerp is zoveel mogelijk rekening gehouden met deze relaties. Onderstaand is de controle op 
de vlekkenplannen beschreven. 

5. 1. Controle vlekkenplan zwembadcomplex 

5.1.1. Bezoekers van het zwembad 

De bezoekers van het zwembad kunnen alle handelingen in die relatie met elkaar verrichten, zoals 
weergegeven in het vlekkenplan. Het enige nadeel dat zij ondervinden is dat zij, als ze na het gebruik 
van het zwembad, gebruik willen maken van de kantine, ze eerst terug moeten naar de entree van het 
zwembad op de 5• verdieping (één verdieping lager). Vanaf deze verdieping kunnen zij de lift of trap 
nemen naar de 7• verdieping, waar de kantine gevestigd is. 

5.1.2. Werknemers van het zwembad 

De werknemers van het zwembad kunnen alle handelingen in die relatie met elkaar verrichten, zoals 
weergegeven in het vlekkenplan. Bij het omkleden kunnen zij gebruik maken van de kleedruimtes aan
grenzend aan de kantine voor het personeel. De kantine van de werknemers is gelegen naast de sauna, 
op de 5• verdieping. 

5.1.3. Bezoekers van de sauna 

De bezoekers van de sauna kunnen alle handelingen in die relatie met elkaar verrichten, zoals weerge
geven in het vlekkenplan. De toiletten van de sauna bevinden zich in de kleedkamers, op de 5• verdie
ping. Na het bezoek aan de sauna kunnen de bezoekers gebruik maken van de kantine op de 7• verdie
ping. 

5.1.4. Werknemers van de sauna 

De werknemers van de sauna kunnen alle handelingen in die relatie met elkaar verrichten, zoals weer
gegeven in het vlekkenplan .. Bij het omkleden kunnen zij gebruik maken van de kleedruimtes aangren
zend aan de kantine voor het personeel. De kantine van de werknemers is gelegen naast de sauna, op de 
5• verdieping. 

5.1.5. Bezoekers van de fYsiotherapie 

De bezoekers van de fysiotherapie kunnen alle handelingen in die relatie met elkaar verrichten, zoals 
weergegeven in het vlekkenplan. Zij komen door dezelfde ingang binnen als de bezoekers van het 
zwembad. Op de 5• verdieping, waar de bezoekers van het zwembad een entreebewijs kunnen kopen, 
hebben zij toegang tot de fysiotherapieruimte. Na het bezoek kunnen zij gebruik maken van de kantine 
op de 7• verdieping. 

5.1.6. Werknemers van de fjrsiotherapie 

De werknemers van de fysiotherapie kunnen alle handelingen in die relatie met elkaar verrichten, zoals 
weergegeven in het vlekkenplan. Indien nodig kunnen zij gebruik maken van de kleedkamers voor de 
bezoekers. De kantine voor de werknemers is gelegen op dezelfde verdieping. 

5.1.7. Bezoekers van de sport-, spel- en recreatieruimte 

De bezoekers van de sport-, spel- en recreatieruimte kunnen alle handelingen in die relatie met elkaar 
verrichten, zoals weergegeven in het vlekkenplan. Zij komen door dezelfde ingang binnen als de bezoe
kers van het zwembad. Op de 5• verdieping, waar de bezoekers van het zwembad een entreebewijs kun
nen kopen, hebben zij toegang tot de sport-, spel- en recreatieruimte. 
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Er zijn kleedkamers gereserveerd voor de bezoekers. In de kleedkamers zijn toiletten en douches aanwe

zig. 
Na het bezoek kunnen zij gebruik maken van de kantine op de 7• verdieping. 

5.1.8. Werknemers van de sport-, spel- en recreatieruimte 

De werknemers van de sport-, spel- en recreatieruimte kunnen alle handelingen in die relatie met elkaar 
verrichten, zoals weergegeven in het vlekkenplan. Indien nodig kunnen zij gebruik maken van de 
kleedkamers voor de bezoekers. 
De kantine voor de werknemers is gelegen op dezelfde verdieping. 

5.1.9. Werknemers kantoren 

De kantoren bevinden zich op de vierde verdieping. 
Zij kunnen gebruik maken van de kantine die ook beschikbaar is voor de andere werknemers. 

5.1.10. Toeschouwers 

De toeschouwers kunnen alle handelingen in die relatie met elkaar verrichten, zoals weergegeven in het 
vlekkenplan. Zij komen door dezelfde ingang binnen als de bezoekers van het zwembad. Op de 5• ver
dieping wordt er een scheiding gemaakt tussen de bezoekers van het zwembad en de toeschouwers. Bij 
evenementen kan op deze plaats entree gevraagd worden aan de toeschouwers. 
De kantine is gelegen naast de toeschouwersruimte op de 7• verdieping. 

5.1.11. Beheerder 

De beheerder komt via dezelfde ingang binnen als de werknemers. De eerste plaats waar zij uit kunnen 
stappen is op de 5• verdieping. Op deze plaats vindt ook de verkoop van entreebewijzen plaats en zal dus 
altijd personeel aanwezig zijn. De beheerder heeft uiteraard toegang tot alle delen van het gebouw en 
kan gebruik maken van de kantine voor personeel. 

5.1.12. Leveranciers 

De leverancier moet vanaf de begane grond zijn goederen meenemen naar de 5• verdieping. Hier kun
nen ze overgenomen door het personeel van het zwembad. Zij kunnen ook de bon aftekenen. 
Er zal geen aparte toegang komen voor de goederen. 

5.2. Controle vlekken12,lan bioscoopcomplex 

5.2.1. Bezoekers bioscoop 

De bezoekers kunnen alle handelingen in die relatie met elkaar verrichten, zoals weergegeven in het 
vlekkenplan. Na binnenkomst kunnen zij een kaartje kopen en gebruik maken van de horecagelegen
heid. Van daaruit kunnen zij met de trap of lift naar de 2• verdieping. Ook hier zal een bar geplaatst 
worden waar de bezoekers gebruik van kunnen maken. 

5.2.2. Werknemers bioscoop 

De werknemers komen op dezelfde plaats het pand binnen als de werknemers van het zwembad Alle 
handelingen die relatie met elkaar hebben, kunnen verricht worden zoals weergegeven in het vlekken
plan. 
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6. De toeschouwersruimte 

In het prospectus van de gemeente Uden over het complex zijn geen eisen opgenomen m.b.t. het gedeel
te waar de toeschouwers kunnen verblijven. Op de oorspronkelijke tekeningen, afgebeeld in het pros
pectus, is echter wel een tribune weergegeven; deze heeft een oppervlakte van ca. 120m2. 

De ideale plaats is van de tribune is dusdanig dat alle zwembaden zichtbaar zijn. Het gedeelte boven de 
kleedruimten wordt daarom gebuikt als toeschouwersruimte. 

In de toeschouwersruimte worden demontabele tribunes geplaatst. 
Om een goed zicht te hebben op het zwembad moet rekening gehouden worden met een oppervlakte 
van 500 · 800 mm1 per stoel en een stijging van 250 mm1 per rij. 

Het aantal toeschouwers is afhankelijk van de activiteiten in de zwembaden. Ervan uitgaande dat 
zwemwedstrijden het drukst bezocht worden door het grote aantal deelnemers (denk bijvoorbeeld aan 
clubkampioenschappen). zal hier het bezoekers aantal op worden vastgesteld. 
Als er 10 verschillende wedstrijdonderdelen zijn, met elk 8 deelnemers, dan zijn er 80 deelnemers die in 
korte tijd achter elkaar moeten competeren. Stel verder dat zij ieder 2 tot 3 personen meenemen naar 
die wedstrijd (vader, moeder en een derde persoon). dan moeten er 160 tot 240 zitplaatsen zijn. 

De tribune heeft een lengte van ca. 36 m1; elke 0,5 m1 kan een persoon zitten -7 36 I 0,5 = 72 zitplaatsen 
per laag: 4 lagen -7 4 · 72 = 288 zitplaatsen. 

In de toeschouwersruimte wordt ook een kantine geplaatst. Vanuit de kantine is er zicht op de bassins. 
Door de hellingshoek van het dak van het zwembadgedeelte, wordt het voor de toeschouwers aangena
mer. Het dak volgt nagenoeg de zichtlijn vanuit de tribune (zie bijlage F; hoofdstuk 2). 

-·--.. ·--·--.. --------· 
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7. Overspanningsrnogelijkheden 

7.1. Overspanningen in houtfJ-2-1-5-6-JJf 

Overspanningen kunnen op een aantal manieren gerealiseerd worden. 
In onderstaande paragraven worden een aantal mogelijkheden besproken. 

7.1.1. Ligger 

Voor de toepassing van een ligger zijn verschillende vormen mogelijk: 
rechthoek 
I-vorm; 
T-vorm; 
Raatligger. 

Een I -vormige (T -vormige of raatligger) doorsnede heeft meer materiaal bij de uiterste vezel dan bij de 
neutrale lijn en is zodoende efficiënter dan een rechthoekige doorsnede. Door de gelijkmatig verdeelde 
belasting ontstaan er buigspanningen in de constructie. 

Niet-gelamineerde liggers hebben als vuistregel voor de hoogte: h = 1ho; 

Zie figuur B.7.l. 

( , 

Figuur B.7.1: Figuur B.7.1: Ligger 

Voordelen 

geen moeilijke bewerkingen. 

Nadelen 

grote massa; 
hout wordt zowel op trek als druk belast. 

7.1.2. Onderspannen ligger {met zeeg) 

Bij deze ligger wordt een combinatie van materialen toegepast. Waarbij elk materiaal in zijn gunstigste 
belastingsvorm wordt belast. Door de gelijkmatige belasting ontstaat er trek in de kabel en druk in de 
stijl tussen de kabel en de ligger. De ligger wordt als het ware in het midden ondersteund. Door de ligger 
en de kabel op meerdere punten te verbinden, ontstaan voor de ligger meer steunpunten, zodat het 
moment en de spanningen in de ligger afnemen en de ligger kleinere dimensies kan krijgen. 

voorspannen; 
niet-voorspannen. 

Zie figuur B.7.2. 

Figuur B.7.2: Onderspannen ligger 
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Voordelen 

hout wordt op druk belast, staal wordt op trek belast. 

Nadelen 

twee verschillende materialen nodig. 

7.1.3. Vakwerk 

Bij een vakwerk wordt gebruik gemaakt van staven die de verschillende belastingsvormen opvangen. In 
de meest gangbare gevallen wordt de onderstaaf belast op trek en de bovenstaaf op druk. De constructie 
is dus opgebouwd uit afzonderlijke staven. Deze staven worden enkel op trek of druk belast. Daardoor 
ontstaat materiaalbesparing en kunnen leidingen makkelijker worden doorgevoerd. Hoe groter de hoog
te van het vakwerk hoe groter de materiaalbesparing. 

Voorwaarden vakwerkspant 

krachten in het vlak; 
enkel belasting in de knooppunten; 
vormvast. 

Soorten vakwerken 

vierkant; 
driehoeksspant; 
polonceau; 
driedimensionaal vakwerk. 

Zie figuur B.7.3. 

1S ISJ>W121Z1 
4 dn,.~hoekig spant 

5 P nlcn oau sp nt 

FiguurB.7.3: Verschillende vakwerken 

Verbindingsmiddelen spelen een belangrijke rol bij houten vakwerken 

genagelde verbindingen: maximale overspanning ca. 15 m1; 

kramplaten: maximale overspanning ca. 30 m1; 

ringdeuvels: maximale overspanning ca. 45 m1• 

Houten gezaagde vakwerken met een evenwijdige boven- en onderrand hebben als vuistregel voor de 
hoogte: h = 1/w · l. 
Houten gelamineerde vakwerken met een evenwijdige boven- en onderrand hebben als vuistregel voor 
de hoogte: h = 1/!2 • l. Bij hoge belastingen kan de hoogte zelfs 1/s van de overspanning worden. 

De diagonalen worden onder een hoek tussen 45° en 60" met de regels verbonden. Op deze manier 

treedt er de meest gunstige krachtswerking op. Wordt een vakwerk met een kleinere hoogte toegepast, 
dan zal het aantal diagonalen toenemen en daar mee ook het aantal verbindingen. 
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Voordelen 

goede mogelijkheden voor het doorvoeren van leidingen e.d. 

Nadelen 

verbindingen zijn relatief duur. 

7.1.4. Vierendeelligger 

Bij een vierendeelligger zijn alle hoeken van het spant momentvast verbonden onder een hoek van 90°. 
Daardoor ontstaan er momenten in de staven, waardoor de afmetingen van de staven en de verbindin
gen toenemen ten opzichte van het vakwerk. Hierdoor zijn grote openruimten in de ligger mogelijk. 

Zie figuur 8.7.4. 

[ I I I I l l 
' .' ~ . ..__. ~ 

Figuur B.7.4: Vierendeelligger 

Voordelen 

grote openingen (bijvoorbeeld verdiepingshoog) eenvoudig te realiseren. 

Nadelen 

momentvaste hoeken zijn, zonder het toepassen van andere materialen, niet te maken in hout; 
momenten in de staven, waardoor relatief veel materiaal benodigd is. 

7.1.5. Driescharnierspant 

Bij een driescharnierspant zijn de momenten in midden scharnier nul. De twee voet scharnieren zijn 
vaste steunpunten. Het andere scharnier is een inwendig scharnier van de constructie. Dat wil zeggen 
dat het scharnier kan verplaatsen. Het driescharnierspant heeft het voordeel dat de delen aan weerszijde 
van het inwendig scharnier kunnen doorbuigen zonder de constructie te beschadigen; Zie figuur B.7.5. 
Figuur B.7.5: Driescharnierspant 

t 1 t t r' '' ' '' • 1 

F F . t 

Voordelen 

relatief grote overspanningen mogelijk; 
momenten worden door het inwendige scharnier gereduceerd; 
verschillende onderdelen kunnen scharnierend aan elkaar verbonden worden. 
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Nadelen 

de vorm van het gebouw wordt erg bepaald door de constructie. 

7.1.6. Bogen 

Boogspanten komen als twee en drie scharnier constructies voor. Een boogspant met drie scharnieren 
heeft als voordeel dat beide helften apart kunnen worden vervoerd. Het De vorm van de boog kan geba
seerd zijn op een cirkel. een parabool of een kettinglijn. Wordt de parabool gekozen dan zullen er druk
krachten in de boog en worden de optredende momenten geminimaliseerd, bij een gelijkmatig verdeel
de belasting. Door a-symmetrische belastingen ontstaan er wel momenten in de boog. Bij deze construc
tie ontstaan er spatkrachten bij de oplegging. 

Zie figuur B.7.6. 

F t 
Figuur B.7.6: Boogconstructie 

Bogen hebben als vuistregel voor de hoogte: h = 1/ 4o à 1/ 45. 

Een optimale nokhoogte is 1/s van de overspanning. 

Voordelen 

relatief grote overspanningen mogelijk; 
momenten worden door de vorm van de ligger gereduceerd; 
zeer geschikt om gelijkmatig verdeelde belasting te dragen; 
de boog heeft een 'natuurlijk' scharnier. 

Nadelen 

de vorm van het gebouw wordt erg bepaald door de constructie. 

7.1.7. Getuide constroede 

Een combinatie van de ligger en het hangdak is de getuide constructie. 
Door het toepassen van een uitwendige constructie waarvan de tuien gebaseerd zijn op een treksysteem 
ontstaan er extra steunpunten in de toegepaste ligger. 

voorspannen; 
niet-voorspannen. 

Zie figuur 8.7.7. 
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Figuur B.7.7.· Getuide constructie 

Voordelen 

q 

grote overspanningen mogelijk. 

Nadelen 

de constructieve delen worden op trek belast; 
de constructie is koud, of moet ingepakt worden. 

7.1.8. Schalen 

i l 

I 
t 

Door de vorm van de constructie ontstaat er een gunstige verdeling van de gelijkmatig verdeelde belas
ting. Door de vorm ontstaat voornamelijk druk in de constructie. Bij deze constructie ontstaan er spat
krachten bij de oplegging. 

Zie figuur B.7.8. 
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Voordelen 

boog is een ideale vorm voor het afdragen van belastingen; 
belasringafdracht is in alle richtingen gelijk. 

Nadelen 

in hout moeilijk te realiseren; 
relatief grote spatkrachten bij de oplegging; 
boven liggende constructie is moeilijk aan te sluiten. 
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8. Vloeren 

Er kunnen verschillende vloeren toegepast worden in het project. In dit hoofdstuk worden verschillen
de vloertypen uiteengezet. Na de vergelijking wordt een keuze gemaakt voor de toe te passen verdie
pingsvloerenen de dakvloer. 

8.1. Verschillende vloertypes 

Vloertypes kunnen in de volgende groepen worden onderverdeeld: 
in het werk gestorte vloeren; 
half geprefabriceerde vloeren; 
prefab betonvloeren; 
gecombineerde vloeren; 
stalen vloeren. 

8.1.1. In het werk gestorte betonvloeren 

Massieve plaatvloer (breedplaatvloer) 

De massieve plaatvloer is voor een groot deel geprefabriceerd. Door de massieve opbouw is de massieve 
plaatvloer zeer geschikt voor meerverdiepingsbouw. Het nadeel is echter dat deze vloer relatief zwaar is 
door zijn massiviteit. De maximale overspanning bedraagt 9 m 1 (niet voorgespannen). 

In figuur B.8.1 is een doorsnede van de massieve plaatvloer weergegeven. 

d 

Figuur B.B.l: Massieve plaatvloer 

Balkenvloer 

Bij deze vloer zal behalve de vloer, ook balken worden meegestort op de stramienen. De te behalen 
overspanning is ook gering, maximaallO m1, en de vloer is ook relatief dik, namelijk 1/10 á 1/12 van de 
overspanning (t.p.v. de balken). Tussen de balken bedraagt de dikte van de vloer ca. 1/30 van de over
spanning. 

In figuur B.8.2 is een doorsnede van de balkenvloer weergegeven. 

d 
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Figuur B.8.2: Balkenvloer 
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8.1.2. Halfgeprefábriceerde vloeren 

Combinatievloer 

De combinatievloer, ook wel broodjesvloer genoemd, is opgebouwd uit geprefabriceerde betonnen lig
gers, afzonderlijke vulelementen (isolatie) en een in situ betonlaag. Door de isolatie is deze vloer een 
typische begane grondvloer. De overspanning is zeer gering, namelijk 4 tot 6 mi. 

In figuur B.8.3 is een doorsnede van de combinatievloer weergegeven. 

lh = 
110 
140 
170 

Figuur B.8.3: Combinatievloer 

Bollenplaatvloer 
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Een vlakke, gewapende betonvloer zonder balken en kolomkoppen. Het kenmerkende aan de vloer is 
dat deze is voorzien van holle kunststof bollen (HDPE). Deze kunststof bollen leiden tot een gewichts
besparing tot 35% t.o.v. een even dikke, massieve betonvloer. 
De bollenplaatvloer draagt in vier richtingen. Door het ontbreken van balken en kolomkoppen ontstaat 
een grote ontwerpvrijheid. 
De vloer bestaat uit een fabrieksmatig samengestelde wapeningskorf, bestaande uit door tralieliggers 
gekoppelde constructieve onder- en boven wapening, waar tussen kunststof bollen van gerecycled HDPE 
zijn aangebracht. Doordat de bollen niet aan het beton hechten is recycling mogelijk. Het geheel wordt 
voorzien van een betonnen onderschiL 
Op de bouwplaats moet de vloer tijdelijk worden onderstempeld, waarnaar de vloer afgestort wordt. De 
bollenplaatvloer heeft geen balken en verdikte kolomkoppen: t.p.v. de kolommen worden 'bollen' weg
gelaten om ponswerking tegen te gaan. 

In tabel B.8.1 staan de eigenschappen van de bollenplaatvloer vermeld. In figuur B.8.4 is een doorsnede 
van de bollenplaatvloer weergegeven. 

Tabel B.B.l: Eigenschappen bollenplaatvloer 

Eigenschappen 

Toe_E_assingsgebied 

Massa (kg/m2) 

Breedte (mmi) 

Hoogte zonder dekvloer (mmi) 

Maximale overspanning (mi) 

Geluidsisolatie 

• ' . .0 

I ~O 100 150 

Figuur B.8.4: Bollenplaatvloer 
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Verzwaarde strokenvloer 

Wanneer de overspanning voor de breedplaatvloer te groot wordt, is er een mogelijkheid om de over
spanning op te delen door het creëren van een platte ligger. De verzwaarde stroken bestaan uit breed
platen, met daaroverheen de normale breedplaten worden gelegd. Hierdoor wordt de balk geïntegreerd 
in de vloer en zal de totale hoogte (balk+ vloer) kleiner worden. 
In figuur B.8.5 is een doorsnede van de verzwaarde strokenvloer weergegeven. 

, . . 

Figuur B.8.5: Verzwaardestrokenvloer 

8.1.3. Prefab betonvloeren 

Kanaalplaatvloer 

1...1 

F·----"r---......... 
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Vrijdragend voorgespannen systeemvloer. Sparingen kunnen fabrieksmatig in de plaat worden opgeno
men. De vloer wordt afgewerkt met een afwerklaag. Door het aanbrengen van de kanalen bestaat een 
gewichtsbesparing t.o.v. massieve betonvloer met dezelfde dikte. 

Het is mogelijk de vloer schijfwerking te laten verlenen. Afhankelijk van de optredende schuifspanning 
in de voeg, kan volstaan worden met een constructieve druklaag of het toepassen van hamerkoppen. De 
benodigde vloerdikte is ongeveer 1/35 á 1/40 van de overspanning. 

In tabel B.8.2 staan de eigenschappen van de kanaalplaatvloer vermeld. In figuur B.8.6 is een doorsnede 
van de kanaalplaatvloer weergegeven. 

Tabel B.8.2: Eigenschappen kanaalplaatvloer 

Eigenschappen 

Toepassingsgebied Verdiepingsvloerenen dakvloeren 

Massa (kg/m2) 225 - 530 

Breedte (mm 1) 600-1200 

Hoogte zonder dekvloer (mm1) : 120-400 

Maximale overspanning (m 1) 16 

,j 

Figuur B.8.6: Kanaalplaatvloer 

--- ·-· ·--··-------
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T!IT-vloer 

Dit is eveneens een lichte voorgespannen vloer, overspanningen zijn mogelijk tot 30 mi. Binnen de utili
teitsbouw wordt deze vloer vooral toegepast wanneer er sprake is van hoge belastingen en grote over
spanningen. Het verschil tussen de T-vloer en de TT-vloer is dat de T-vloer maar één oplegpunt heeft en 
daardoor niet stabiel is tijdens montage en transport. Een constructieve druklaag is alleen noodzakelijk 
wanneer de vloer eèn stabiliteitsfunctie vervult (evt. versterkt door lasplaten), of wanneer er sprake is 
van grote puntlasten. De benodigde vloerdikte is ongeveer 1/30 van de overspanning. 

In tabel B.8.3 staan de eigenschappen van de Tm-vloer vermeld. In figuur B.8.7 is een doorsnede van 
de Tm-vloer weergegeven. 

Tabel B.8.3: Eigenschappen T/IT-vloer 

Eigenschappen 

Toepassingsgebied : Verdieping- en dakvloer 
Massa (kglm2) : 360 - 600 

Breedte (mmi) 1800-2400 

Hoogte zonder dekvloer (mmi) 370-870 

Maximale overspanning (mi) 30 

u· .,..,---: _, ' __ ;;-- 1 
~ l

ïfj; 
IJ 
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Figuur B.8.7- T/IT-vloer 
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STI-vloer 

De zeer dunne STI-plaat is 25- 50% lichter dan andere betonplaten. Door het toepassen van cassetten is 
er minder materiaal benodigd. Daarnaast is de plaat onderhoudsvrij en goed bestand tegen een hoge 
vochtigheidsgraad. Tussen de ribben kan akoestische isolatie geplaatst worden; dit werkt positief voor de 
geluidsreductie. 

In tabel B.8.4 staan de eigenschappen van deSTI-vloer vermeld. In figuur B.8.8 is een doorsnede van de 
STI-vloer weergegeven. 

Tabel B.8.4: Eigenschappen STT-vloer 

Eigenschappen 

Toepassingsgebied : Verdieping- en dakvloer 

Massa (kg/m2) 205 
Breedte (mm1) 2400 
Hoogte zonder dekvloer (mm1) 490-900 
Overspanning (ml) : 20-40 
Brandwerendbeid (min) : 30 (de ribben 60), zonder bijzondere maatregelen 

Figuur B.B.B: STT-vloer 
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Ribcassettevloer 

De ribcassettevloer is een vloer waarvan de langsribben op het einde verbonden worden door dwarsrib
ben. Deze hebben als functie om de nuttige belasting in de kortste richting te spreiden naar de langsrib
ben. De ribcassettevloer wordt zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw toegepast. De over
spanning ligt tussen de 4 en de 12 m1, en de benodigde vloerdikte is ongeveer 1/20 á 1/25 van de over

spanning. 

In figuur B.8.9 is een doorsnede van de ribcassettevloer weergegeven. 

Figuur B.8.9: Ribcassette vloer 

Gasbetonplaten 

Gasbetonplaten hebben als groot voordeel dat ze relatief weinig gewicht hebben. Bovendien hebben ze 
een relatief goede geluidsisolatie. Het nadeel is echter dat ze slecht bestand zijn tegen vocht en dat de 
bevestigingen moeilijk te maken zijn. 

In tabel B.8.5 staan de eigenschappen van de gasbetonplaten vermeld. 

Tabel B.8.5: Eigenschappen gasbetonplaten 

Eigenschappen 

Toepassingsgebied : Verdiepingsvloer en dakvloer utiliteitsbouw 
Massa (kg/m2) : 80-210 

Breedte (mm1) : 600-750 

Hoogte zonder dekvloer (mm 1) : 80-300 

Maximale overspanning (m1) 7 
-
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8.1.4. Gecombineerde vloeren 

Infra+-vloer 

Een vloer op de kop. Hierdoor zijn de leidingen onafhankelijk van de draagstructuur en afbouw te plaat
sen. De vloer bestaat uit een 70 mm1 dikke betonplaat met naar bovenstekende stalen ribben (meestal 
stalen IPE-profielen), in plaats van naar onderen. Tussen de ribben resteren flexibele leidingruimten. De 
vloer kan afgedekt worden met een flexibele topvloer naar keuze. Door de vloer af te dekken met een 
plaatmateriaal, blijven alle leidingen bereikbaar. Onderstempelen tijdens de uitvoeringsfase is niet over
bodig. 

In tabel B.8.6 staan de eigenschappen van de infra+-vloer vermeld. In figuur B.8.10 is een doorsnede van 
de infra+-vloer weergegeven. 

Tabel B.8.6: Bgenschappen infra+-vloer 

Eigenschappen 

Toepassingsgebied : Begane grond- of verdiepingsvloer in de woning- en utiliteits-
bouw en renovatiesector 

Massa (kg/m2) : 250, bij een hoogte van 250 mm 1 

Breedte (mml) 2400, overig breedten op aanvraag 
Hoogte en overspanning 250-7 5400 
zonder dekvloer (mm 1) 450-7 7600 

Dwarskanalen : Aanwezig vanaf dikte van 160 mm1 

Maximale overspanning (m 1) : 14,40 met geïntegreerde ligger 

Geluidsisolatie llu;k;?: +10 dB, lco;?: +5 dB 

Figuur B.8.10: lnfra+-vloer 
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8.1.5. Stalen vloeren 

Geprofileerde staalplaten 

Metalen dakplaten worden door hun geringe eigen massa veel toegepast in industriële gebouwen. 
Meestal worden deze platen op stalen profielen toegepast. 

In tabel B.B. 7 staan de eigenschappen van de stalen vloer vermeld. In figuur 8 .8.11 is een doorsnede van 
de stalen vloer weergegeven. 

Tabel B.8.7: Eigenschappen staalplaatvloer 

Eigenschappen 

Toepassingsgebied : Dakvloeren utiliteitsbouw 

Massa (kg/m2) : ca. 13 

Breedte (mm 1) : 1200 
Hoogte staalplaat (mm1) : ca. 150 

Maximale overspanning (m1) 2-7 m1 

Dikte staalplaat (mm 1) : 25- 120 

... u 
Figuur B.B.ll: Staalplaat 

Daarnaast is het mogelijk om op de staalplaten een betonlaag te storten en deze als verdiepingsvloer te 
gebruiken. 

·------··---·----
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8.2. Verschillende daktypes 

De meeste vloertypen kunnen ook als dakvloer worden toegepast. Er zijn echter een aantal typen ont
wikkeld speciaal voor daken: 

sandwich panelen; 
stressed skin panelen. 

8.2.1. Sandwichpanelen 

Unidek dakplaten 

Daksysteem bestaande uit een sandwich dakelement met een kern van geëxpandeerd polystyreen (EPS) 
brandvertragend gemodificeerd en een losse stalen I-ligger 
Het PD 3.5 ILS-systeem kan gemonteerd worden op een onderconstructie van staal of hout, waarbij de 
constructie van voldoende afschot voorzien moet zijn. De constructie dient voldoende sterk, stijf en sta
biel te zijn. Elke ligger moet op de eindondersteuning ten minste 50 mm opliggen. Tussenondersteunin
gen dienen ten minste 100 mm breed te zijn; oplegging minimaal50 mm. 

Bij het PD 3.5 ILS-systeem wordt in het vlak alleen de ligger aan de onderconstructie bevestigd, waarbij 
de panelen tussen de liggers ingeklemd worden. De toe te passen bevestigingsmiddelen zijn afhankelijk 
van het type ondergrond. De stalen liggers dienen op elke ondersteuning te worden bevestigd met zelf
tappende bouten. De ligger wordt eerst tussen twee elementen geplaatst en strak ingeklemd. Nadat de 
gaten zijn geboord worden de zelftappende bouten ingedraaid. 

De opbouw van het element is als volgt: 
Bovenzijde: 4 mmspaanplaat V 100 El voorzien van een waterkerende toplaag. 
Onderzijde: 0,45 mm verzinkte staalplaat, optisch geprofileerd met een polyesterlak. 
In tabel B.8.8 staan de eigenschappen van de Unidek dakplaten vermeld. In figuur B.8.12 is een door
snede van de Unidek dakplaten weergegeven. 

Tabel B.8.8: Eigenschappen Unidekplaten 

Eigenschappen 

Toepassingsgebied : Dakvloer 
Massa (kg/m2) 8,7 

Werkende breedte (mm1) : 1250 (incl. ligger) 
Lengte (mml) 3600 - 5990 

Re-waarde : 3,5 m2 K/W 

Kerndikte (mm1) 144 

Totaal dikte (mm1) 149 

Figuur B.8.12: Unidek dakplaat 

De maximale overspanning is afhankelijk van de constructieopbouw en de omgeving. Zie tabel B.8.9. 
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Tabel B.8.9: Maximale overspanning Unidek dakplaten 

Zonder ballast 

1-veld 
2-veld 

onbebouwd 

3920 
4450 

meerveld 4450 
Pg.rep=0,25 kN/m 2 (utiliteit) windgebied 1. Veiligheidsklasse 3. 

Met ballast 

1-veld 
2-veld 

onbebouwd 

3600 
4100 

Pg.rep=0.70 kN/m 2 (woningen) windgebied 1. Veiligheidsklasse 3. 

8.2.2. Stressed sldn panelen 

Dacotherm dakplaten 

bebouwd 

3920 
4900 
4850 

bebouwd 

3600 
4100 

De opbouw van de prefab dakelementen is op basis van een houten frame van vurenhout. 
Als binnenbeplating kan uit een verscheidenheid van materialen worden gekozen: 
11 mm M.U.F. verlijmde houtspaanplaat; 
11 mm Naturspan-0 V313 verlijming met formaldehydegehalte van max. 2 gr/m2 droge stof; 
9 mm multiplex (Fins Vuren II-III); 
11 mm M.U.F. verlijmde houtspaanplaat (wit gegrond); 

Tussen het frame en de binnenbeplating bevindt zich een dampremmende laag, die tevens als luchtdich
te laag fungeert. De dampremmende laag loopt over het hele oppervlak. Als isolatie wordt minerale wol 
toegepast voor een optimale en brandveilige warmte- en geluidsisolatie. Aan de buitenkant beschermt 
een bovenbeplating en/of dampopen folie tegen water en wind. Deze niet-capillaire diffusiefolie heeft 
een waterdampdoorlatendheid van minimaal 1000 gr/m2• 

In tabel B.8.10 staan de eigenschappen van de Dacotherm dakplaten vermeld. In figuur B.8.13 is een 
doorsnede van de Dacotherm dakplaten weergegeven. 

Tabel B.B.JO: Eigenschappen Dacotherm dakplaten 

Eigenschappen 

Toepassingsgebied 

Massa (kg/m2) 

Werkende breedte (mm1) 

Lengte (mm1) 

Kerndikte (mml) 

\ ... 
I 

. I 
•• I 

"\ 

I
(\ 

~ .. 
.. . 

: Dakvloer I Verdiepingsvloer 

ca. 10 kg/m2 

: 1200 
: tot ca. 6000 

Afhankelijk van ligger overspanning 

/\ ... ( 

.: 
f 

..... 
..... 

Figuur B.8.13: Dacotherm dakplaten 
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8.3. Overzicht verschillende vloertypes 

In tabel B.8.11 zijn de belangrijkste eigenschappen van de vloeren weergegeven. 

Tabel B.B. 11: Belangrijkste eigenschappen vloeren 

vloertype Maximale Verhouding dil Overspannings-
overspanning [mi] richting 

In het werk gestorte betonvloeren 

Massieve plaatvloer 9 1/35 2-zijdig 

Balkenvloer 10 1/10-1/12 1-zijdig/2-zijdig 

Half geprefabriceerde vloeren 

Combinatievloer 4-6 1-zijdig 

Bollenplaatvloer 13 1/30 2-zijdig 

Verzwaarde strokenvloer 10 1/30-1/40 1-zijdig/J-zijdi& 
Prefab betonvloeren 

Kanaalplaatvloer 15 1/35-1/40 1-zijdig 

Tm-vloer 30 1/30 1-zijdig 

STT-vloer 40 1-zijdig 

Rib( cassette)vloer 12 1/25 2-zijdig 

Massieve plaatvloer 7 1135 2-zijdig 

Kant & klaar-vloer 7 1/30-1/40 1-zijdig 

Gasbetonplaten 6 1-zijdig 
Gecombineerde vloeren 

Infra•-vloer 14 1/20 1-zijdig 

Stalen vloeren 

Geprofileerde staalplaten 2-7 1/40 - 1/70 1-zijdig 

Sandwichpanelen 
Unidek dakplaten 3,6 - 4,9 1-zijdig 

Stressed skin panelen 

Dacotherm dakplaten 6 1-zijdig 

De verschillende vloertypen kunnen ingedeeld worden a.d.h.v. het toepassingsgebied van de vloer; zie 
tabel B.8.12. 

Tabel B.8.12· Indeling vloeren naar toepassingsgebied 

vloertype begane grond verdieping dak 

Balkenvloer x 
Bollenplaatvloer x x 
Combinatievloer x 
Gasbetonplaten x x 
Geprofileerde staalplaten x x x 
Infra•-vloer x x 
Kanaalplaatvloer x x 
Massieve plaatvloer x x 
Ribcassettevloer x 
STT-vloer x x 
Tm-vloer x x 
Verzwaarde strokenvloer x 
Unidek dakplaten x 
Dacotherm panelen x x x 
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8.4. Vloerkeuze 

8.4.1. Uitgangspunten 

Punten waarop de keuze voor zowel de verdiepingsvloer als de dakvloer is gemaakt: 
gewicht; 
overspanning; 
de te vervullen functie ; 
isolatiewaarde. 

Het gewicht en de overspanning 

Het gebouw heeft relatief grote overspanningen. Hierdoor is het van belang het gewicht zoveel mogelijk 
te reduceren; omdat door het toepassen van een zware vloer ook de hoofddraagconstructie zwaarder 
uitgevoerd moet worden; dit heeft ook weer consequenties voor de fundering. In de zwembadruimte 
kunnen slechts op een aantal plaatsen kolommen toegepast worden. De overspanningen om het dak te 
dragen zal d.m.v. spanten I vakwerken overbrugd moeten worden. 
De h.o.h. van deze spanten I vakwerken is van een aantal dingen afhankelijk: 

welke eisen worden er aan het dak gesteld; 
de relatie tussen de gekozen vloer en de h.o.h.-afstand van de spanten I vakwerken; 
het gewicht van het gekozen vloertype; 
de plaats waar de spanten I vakwerken de krachten kunnen afdragen. 

De belastingen die de spanten I vakwerken afdragen op de fundering, omdat de belastingen in de grond 
ook weer gespreid moeten worden 

De functie 

Bepaalde gebruiksfuncties vereisen speciale vloertypen, zoals vloeistofdichte vloeren. In dit geval is dat 
niet van toepassing. 

De isolatiewaarde 

Omdat in het zwembad een hoge temperatuur, gecombineerd met een hoge relatieve lucht vochtigheid, 
heerst, is het van belang dat er voldoende geïsoleerd wordt. Vooral de vloer boven het zwembad dient 
een goede isolerende werking te hebben, omdat men moet proberen zo min mogelijk warmte verlies te 
lijden. 

8.4.2. Keuze verdiepingsvloeren 

Zoals uit bovenstaande tabellen blijkt, kunnen een aantal vloersystemen gekozen worden als verdie
pingsvloer: 

Gasbetonplaten; 
infra•-vloer; 
kanaalplaatvloer; 
STI-vloer; 
Tm-vloer; 
staalplaten met betonlaag. 
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In principe kunnen alle vloeren als verdiepingsvloer gekozen worden. 
Bij de infra'-vloer kunnen de leidingen tussen de ribben geplaatst worden. Hierbij kunnen de leidingen 

tussen de ribben geplaatst worden. De leidingen moeten nog geïnspecteerd kunnen worden en mogen 
daarom niet geheel weggewerkt worden. De SIT-platen en de T/IT-platen kunnen de breedte van het 
gebouw in één keer overspannen dit is niet nodig. De kanaalplaten kunnen een grotere lengte overspan
nen dan de gasbetonplaten en een hogere belasting opnemen. De gasbetonplaten hebben echter een veel 
lager eigen gewicht, maar zijn erg slecht bestand tegen vocht. Daarnaast zou ook stressed skin panelen 
toegepast kunnen worden. Het eigen gewicht van deze panelen is laag. terwijl de realiseerbare over
spanning tot 5 - 6 m 1 is. 
Kanaalplaten kunnen de schijfwerking van de vloer niet verzorgen zonder aanpassingen. Een vloer die 
relatief licht van gewicht is én de schijfwerking kan verzorgen is de met beton gevulde staalplaat 

8.4.3. Keuze dakvloer 

Zoals uit bovenstaande tabellen blijkt, kunnen een aantal vloerensystemen gekozen worden als dak
vloer: 

gas betonvloer; 
geprofileerde staalplaten; 
kanaalplaatvloer; 
SIT-vloer; 
Tm-vloer; 
verzwaarde strokenvloer; 
sandwichpanelen (Unidek); 
stressed skin panelen (Dacotherm). 

In principe kunnen alle bovenstaande vloeren als dakvloer gekozen worden. 
De kanaalplaten en de verzwaarde strokenvloer hebben een relatief hoog eigen gewicht ten opzichte 
van andere mogelijke vloeren. De SIT-platen en de T/TT-platen kunnen de breedte van het gebouw in 
één keer overspannen, dit is echter niet nodig. 

De overige drie vloersystemen kunnen ongeveer dezelfde overspanning maken, waarbij moet worden 
opgemerkt dat de gasbetonplaten relatief een veel hoger gewicht hebben en slecht bestand zijn tegen 
vocht. 
De keuze moet gemaakt worden tussen de sandwichpanelen, de stressed skin panelen en de geprofileer
de staalplaten. De stressed skin panelen en de sandwichpanelen hebben een lager eigen gewicht. De 
overspanning die de platen kunnen maken is nagenoeg gelijk aan elkaar. Het voordeel van de stressed 
skin panelen is dat ze beter in staat zijn de schijfwerking te verzorgen doordat de liggers in de platen 
doorlopen over de gehele hoogte; dit is bij sandwichpanelen niet het geval. 
De voorkeur voor de dakplaten gaat uit naar de stressed skin panelen. Hierbij moet wel opgemerkt wor
den dat de dampremmende lagen in de panelen met grote zorg aangebracht dienen te worden. 

---------------------- ····-------
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9. De stabiliteit 

De stabiliteit van het gebouw kan door verschillende systemen verzorgd worden. De meest voorkomen
de zijn in figuur B. 9.1 terug te vinden. 

BijlageB 

Optie 1 

• Alle verbindingen kunnen scharnierend worden uitgevoerd. 
• De kolommen en de schoren worden op druk belast. 
• De ligger wordt op buiging, druk en dwarskracht belast. 

Optie2 

• Er moeten momentvaste verbindingen worden gemaakt. 
• In zowel de ligger als de kolommen komen momenten, druk

krachten en dwarskrachten. 
• Het optredende moment in de ligger is kleiner dan bij optie 1. 

De drukkracht in de kolommen is groter dan bij optie 1. 

Optie 3 

• Ter plaatse van de fundering moet een inklemming gemaakt 
worden, de andere verbindingen kunnen als een scharnier 
worden uitgevoerd. 

• De kolommen worden op druk belast. 
• De ligger wordt op een (relatief groot) moment en een dwars

kracht belast (vergelijkbare grootte als bij optie 1). 
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Optie 4 

• Alle verbindingen kunnen scharnierend worden uitgevoerd. 
• De kolommen en de schoren worden op een drukkracht belast. 
• De ligger wordt op een moment en een drukkracht belast. 

Optie 5 

• Alle verbindingen kunnen scharnierend worden uitgevoerd. 
• De schoren worden belast op een trekkracht. 
• In de kolommen treedt zowel een moment, als een (relatief kleine) 

dwarskracht als een trekkracht op. 
• In de ligger treedt een moment, een dwarskracht en een drukkracht 

op. 

Optie 6 

• Alle verbindingen kunnen scharnierend worden uitgevoerd. 
• In zowel de kolommen als de schoren treedt een trekkracht op. 
• In de ligger treedt zowel een moment als een dwarskracht op. 

Figuur B.9.1: Mechanicaoplossingen stabiliteit 

Ook de daken en de gevels moeten vormvast zijn. Dit kan gerealiseerd worden d.m.v. stabiliteitsverban
den in de gevels en daken; zie figuur B.9.2. 

Figuur B.9.2: Mogelijke stabiliteitsverbanden dak en gevel 

-----------------------------
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Uit de uit één zetting van de verschillende opties blijkt dat een aantal oplossingen niet geschikt zijn om 
toe te passen bij een houtconstructie. 
Momentvaste verbindingen zijn in hout zeer moeilijk te realiseren en moeten waar mogelijk vermeden 
worden; hierdoor vallen de opties 2 en 3 af. Van de overgebleven constructies hebben, hebben in eerste 
instantie de opties 1 en 4 de voorkeur, omdat daar geen trek in de constructie ontstaat en dit bij de op
ties 5 en 6 wel het geval is. De opties 5 en 6 hebben echter het voordeel dat de benodigde ruimte be
perkt blijft. Om zo min mogelijk last te hebben van de constructie ter plaatse van het maaiveld, zal toch 
gekozen worden voor de optie 5 of 6. Hierbij heeft optie 5 de voorkeur, omdat dan de doorgang het min
ste belemmerd wordt. Doordat de schoren krachten afdragen op de kolommen, worden de kolommen 
zwaarder belast (en ontstaan er momenten en dwarskrachten in de kolommen). 

·-------------·--·---------
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1. Gewichtsberekening 1211 

In figuur C.l.l is de verdeling te zien van de veranderlijke vloerbelasting. 

Vierde verdieping 

Zesde verdieping 

dakbelasting 

belasting kantine 

kantoorbelasting 

sportgebouwbelasting 

tribune belasting 

Figuur C.1.1: Verdeling veranderlijke vloerbelasting 

1.1. Dakvloer 

1.1.1. Permanente belasting 

stressed skin panelen 
dakdichting, plafond, verlichting, etc. 
e.g. gezaagd hout K21 
e.g. gelamineerd hout LH27 

BijlageC 

0,25 kN/m2 

0,20 kN/m2 

5,00kN/m3 
5,00kN/m3 

Gewichtsberekening 

Vijfde verdieping 

Dak 

C3 



1.1.2. Veranderlijke belasting 

Verdeelde veranderlijke dakbelasting (Ijl= 0) 

op 10m2 

op 0,1 · 0,1 m2 

op 1,0 · 0,1 m1 

Windbelasting (Ijl = 0) 

De dakhelling bedraagt 6 •. 
P •ep = Cdim · Cndex · Ceq · <l> I · pw 

Cdim = 1,0 

1,00 kN/m2 

1,00 kN 
2,00 kN/m2 

Cndex = l-0,71 + 0,3 = 1,0 (zuiging op dakvlak+ inwendige overdruk) 
Ceq = 1 

<lJ1 = 1 
pw = 0,72 kN/m2 

Prep = 1,0 · - 1,0 · 1 · 1 · 0,72 = 

Sneeuwbelasting (Ijl = 0) 

P rep = C; · pso;•ep 

C=0,8 

psn;rep = 0,7 kN/m2 

P,ep = 0,8 · 0,7 = 

1.2. Vloer6e verdieping 

1.2.1. Permanente belasting 

stressed skin panelen 
vloerafwerking, plafond, verlichting, etc. 

1.2.2. Veranderlijke belasting 

- 0,72 kN/m2 (windzuiging) 

0,56 kN/m2 

0,25 kN/m2 

0,20 kN/m2 

Belasting door personen, meubilair en aankleding (Ijl= 0,25) 

tribune (zitplaatsen) 4,00 kN/m2 

kantine 
Sportgebouw 

1.3. Vloer !Je verdiepinc 

1.3.1. Permanente belasting 

met beton gevulde staalplaten 

(200mml +50mml) 

e.g. opvangconstructie waterbak 

zie paragraaf 1.6: Eigen gewicht waterbak 

5,00kN/m2 

5,00 kN/m2 

4,56 kN/m2 

e.g. water 10,00 kN/m3 

De diepte van de verschillende zwembaden verschilt, waardoor ook de belasting per vierkante 
meter van het water verschilt. Er moet per zwembad bekeken worden welke vierkante meter 
belasting aangehouden dient te worden. 

e.g. gelamineerd hout LH27 5,00 kN/m3 
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1.3.2. Veranderlijke belasting 

Belasting door personen, meubilair en aankleding (Ijl= 0,25) 

sportgebouw 5,00 kN/m2 

sporters in het water 

1.4. Vloer# verdiepinG 

1.4.1. Permanente belasting 

met beton gevulde staalplaten 
(200 mm1 + 50 mm1) 

e.g. gelamineerd hout LH2 

1,00 kN/m2 

4,56 kN/m2 

5,00 kN/m3 

Door het toepassen van de staalplaten wordt er 30% bespaard op het benodigde beton. 

1.4.2. Veranderlijke belasting 

Belasting door personen, meubilair en aankleding 

sportgebouwen 
kantoren 
Belasting kantine 

5,00 kN/m2 

2,50 kN/m2 

5,00 kN/m2 

{Ijl= 0,25) 

(Ijl = 0,50) 
(Ijl= 0,25) 

Voor de veranderlijke belasting van de inspectieruimte zal de belasting van de kantoren wor
den aangehouden. 

1.5. Gevel 

1.5.1. Permanente belasting 

glazen gevelinvulling 

1.5.2. Veranderhïke belasting 

Windbelasting langsgevel (Ijl= 0) 

Prep = Glim · Cndex · G,q · Cl>! · pw 
Cdim = 1,0 

Cindex = 1,2 

Cndex = 0,8 + 0,3 = l,] 

Cndex = -0,4 - 0,3 = -0,7 

Ceq = 1 
Cl>! = 1 
pw = 0,72 kN/m2 

Prep = 1,0 · 1,2 ·] '1 '0,72 = 
Prep = 1,0' 1,1 · 1 '1 '0,72 = 
Prep= 1,0' -0,7 ·1 ·} ·0,72 = 

1.6. Eigen gewicht waterbak 

e.g. multiplexplaat 
e.g. zwembadfolie + onderlegvilt 
e.g. balklaag {80 · 400 mm2, h.o.h. 407 mml); 

1,00 kN/m2 

(stabiliteit) 

(druk+ inwendige onderdruk) 
(zuiging +inwendige overdruk) 

0,86 kN/m2 (stabiliteit) 
0,72 kN/m2 (druk+ inwendige onderdruk) 

-0,50 kN/m2 (zuiging + inwendige overdruk)) 

8,00 kN/m3 

0,02 kN/m2 
0,11 kN/ml 

Dit is exclusief belasting e.g. tertiaire en secundaire constructie. 

Bij de berekening van de verschillende onderdelen wordt per onderdeel aangegeven welke 
belastingen op de elementen afdragen. 
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2. Vakwerkvormen 

Een vakwerk kan in verschillende vormen worden uitgevoerd. Elke vorm heeft zijn eigen specifieke 
voor- en nadelen. Onderstaand (C.2.1.1 t/m C.2.1.7) zijn een aantal van deze vormen weergegeven, met 
daarnaast de eigenschappen. De belasting grijpt aan in de knooppunten van zowel de bovenregel als de 
onderregeL Het gaat hierbij om de vorm van het vakwerk. Daarbinnen kan het aantal vakken uiteraard 
nog variëren. 

2.1.1. Vakwerkvorm I 

FiguurC2.1: Vakwerkvorm 1 

2.1.2. Vakwerkvo.rm2 

Figuur C2.2: Vakwerkvorm 2 

2.1.3. Vakwerkvo1111J 

Figuur C 2.3: Vakwerkvorm 3 

Blj1ageC 

Eigenschappen 

diagonalen belast op druk; 
buitenste verticalen belast op druk; 
overige verticalen belast op trek; 
bovenregel belast op druk; 
onrlPrrPPPI hPIHst on trPk: 

Eigenschappen 

twee diagonalen belast op trek; 
tweediagonalen belast op druk; 
drie verticalen belast op druk; 
twee verticalen belast op trek; 
hnvPnrPaPI hPI:lsr nn rln1k: 

Eigenschappen 

Vskwerkvvnnen 

twee diagonalen belast op druk; 
twee diagonalen belast op trek; 
twee verticalen belast op druk; 
twee verticalen belast op trek; 
hnvPnrPoPI hPbsr nn rln1k · 
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2.1.4. Vakwerkvorm 4 

Figuur C2.4: Vakwerkvorm 4 

2.1.5. Vakwerkvorm 5 

Figuur C25: Vakwerkvorm 5 

2.1.6. Vakwerkvorm 6 

Figuur C26: Vakwerkvorm 6 

2.1.7. Vakwerkvorm 7 

FiguurC27: Vakwerkvorm 7 

2.1.8. Keuze vakwerkvorm 

Uitgangspunten 

Eigenschappen 

twee diagonalen belast op trek; 
twee diagonalen belast op druk; 
verticalen belast druk; 
bovenregel belast op druk; 
nnr-IPrrPoPl hPbot nn trPlr · 

Eigenschappen 

bovenste helft diagonalen belast op druk; 
onderste helft diagonalen belast op trek; 
bovenste helft verticalen belast op trek; 
onderste helft verticalen belast op druk; 
hovpnrppp] hPlast on rimk: 

Eigenschappen: 
vier diagonalen belast op trek; 
vier diagonalen belast op druk; 
drie verticalen belast druk; 
twee verticalen belast op trek; 
bovenregel belast op druk; 
onderregel belast op trek; 

Eigenschappen: 
vier diagonalen belast op trek; 
vier diagonalen belast op druk; 
verticalen belast druk; 
bovenregel belast op druk; 
onderregel belast op trek; 
geen nulstaven; 

Verbindingen zijn erg arbeidsintensief en daardoor relatief duur. Deze moeten beperkt worden. Door 
knooppunten gelijkmatig over de regels te verdelen, worden de belastingen gelijkmatig verdeeld over 
het vakwerk. 

Conclusie 

De vakwerkvormen 5, 6 en 7 zijn niet ideaal door de vele knooppunten. Bij de vakwerkvormen 3 en 4 
zijn de knooppunten op de bovenregel niet gelijkmatig verdeeld. 

De vakwerkvormen 1 en 2 zouden beiden toegepast kunnen worden. De voorkeur gaat echter uit naar 
vakwerkvorm 1, omdat het krachtenverloop hierbij eenduidiger is dan bij vakwerkvorm 2. 
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3. Dakconstructie 

3. 1. OntweiJ! dakconstructie 

De dakconstructie is opgebouwd uit een primaire en secundaire vakwerken. De primaire vakwerken 
worden gekoppeld aan de betonnen raamwerken en dragen zo de belasting af naar de fundering. De 
h.o.h.-afstand van de primaire vakwerken bedraagt 26 m 1• 

Tussen de primaire vakwerken worden secundaire vakwerken geplaatst. De h.o.h.-afstand van de secun
daire vakwerken is afhankelijk van het aantal vakken waarin het primaire vakwerk wordt verdeeld met 
een maximum van 6 m1, i.v.m. de overspanningscapaciteit van de dakplaten (Zie bijlage B; hoofdstuk 8), 
zie figuur C.3.1. 

11000 

Figuur C.3.1: Perspectief en bovenaanzicht secundaire en primaire vakwerken dak 

De vrije hoogte in de zwembadruimte bedraagt minimaal 4,5 m1 (zie bijlage A; hoofdstuk 6). De verdie
pingshoogten in de overige ruimtes bedragen 3,5 m1; t.p.v. het middelste steunpunt wordt de onderregel 
op een hoogte hebben van 7 m1 geplaatst. De hoogte van het vakwerk wordt 1/10 • 24500 = 2450 mm1 ~ 

2500 mm1• Het dakvlak heeft een hoek van 6" . Door het dak hellend uit te voeren, kan de wateraccumu
latie op het dak verwaarloosd worden. 

BijlageC Dakconstructie CB 



.BJïlar,e C· Ben:kt.:•nin;:en AfsrudeerverslaJ! 

In figuur C.3.2 zijn de maatgevende hoogtes voor het ontwerp weergegeven. 

24500 
32000 

Figuur C3.2: Maatgevende hoogte ontv.rerp primaire dakconstructie 

7500 

0 
0 
0 
['-.. 

Door de primaire vakwerken te verdelen zoals in figuur C.2.4 weergegeven, wordt de h.o.h.-afstand van 
de secundaire vakwerken van het dak 5361 mm 1• 

3.2. Allllilames berekening draagconstructies f1·2·30J 

Tijdens het onderzoek van de draagconstructie zijn een aantal aannames gedaan. Deze worden hieron
der opgesomd: 

grootste afmeting gezaagd hout: 225 · 225 mm2; 

maximale lengte gezaagd hout: 6 m1; 

gelamineerd hout is ca. 2x zo duur als gezaagd hout; waar mogelijk gezaagd hout toepassen; 
hoogte gelamineerde liggers is een veelvoud van 40; 
breedte gelamineerde liggers 80- 1 00-120-140-160-180-200-220-240-(260) of combinaties daarvan: 
breedte- hoogte verhouding gelamineerde liggers is 1:6 tot 1:8; 
de verschillende onderdelen worden opgebouwd uit standaard bouwhout en standaard constructie
hout (LH 27 of LH 30 én K21 of K24; andere klassen zijn nauwelijks verkrijgbaar in Nederland; 
LH27 (standaard bouw hout) is goedkoper dan LH30 (standaard constructie hout); 
knooppunten zijn relatief duur; geen overbodige knooppunten maken; 
belastingen op vakwerken grijpen in de knopen aan; 
eisen aan de bruikbaarheid zijn bij de constructie onder het zwembad van geen belang, omdat het 
gevoel van veiligheid niet in gevaar komt. 

3.3. Berekeningsecundaire vakwerken dakf2-2I-22J 

De dakbelasting wordt via de secundaire vakwerken afgedragen op de primaire vakwerken van het dak. 

Op de secundaire vakwerken van het dak werken onderstaande belastingen. De grootte van deze belas
tingen is terug te vinden in bijlage C; hoofdstuk I: 

eigen gewicht secundaire vakwerken; 
permanente belasting, bestaand.e uit: 

stressed skin panelen; 
dakdichting, plafond, verlichting, etc. 

windzuiging; 
sneeuwbelasting. 

De fundamentele combinaties van de belastingen zijn terug te vinden in de bijlage E.l.l. 

Uit het onderzoek naar de draagconstructie (bijlage C; hoofdstuk 4) blijkt dat een vakwerk waarbij de 
diagonalen geplaatst worden onder een hoek van 45 · de meest gunstige krachtswerking heeft. De diago
nalen van de secundaire vakwerken van het dak worden geplaatst onder een hoek van 42,3 ·en een hoek 
van 43,9 •. De h.o.h.-afstand van de secundaire vakwerken van het dak bedraagt 5361 mm1• 
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In figuur C.3.3 is de schematisering van de secundaire vakwerken van het dak weergegeven. De diago
nalen worden scharnierend aangesloten. De boven- en onderregels zijn doorlopende staven. 

~ ~ZS~ZSZSZSZS~ZSZSZSZS~ZSd 
5500 5500 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5500 5500 

74000 

Figuur C3.3: Schematisenng secundair vakwerken dak 

3.3.1. Maatgevende staven 

In tabel C.3.1 en figuur C.3.4 zijn de omhullende staafkrachten weergegeven. Deze krachten zijn terug 
te vinden in de bijlage E.1.1 . 

Tabel C3.1: Maatgevendestaven 

trek [kN] druk [kN] 

_Bovell!~S~l. . . ___ 116,98 -
77,99 

staven S2/ S13 S5/ SJO 

.9.E-~err~gel 80,31 188,12 
·-------· .... ___ .,_ ______ 

staven S20/ S24 Sl7/ S27 

. P.-~~8?~en . 121,17 119,12 
······- -· ···-····--·-·-

staven S35/ S54 S36/ S53 

S17 S20 

Figuur C3. 4: Maatgevende staven 

Het vakwerk wordt op drie punten gecontroleerd: 
controle op sterkte; 
controle op stabiliteit; 
controle op stijfheid. 

S24 S27 

Van de onderdelen waarin alleen trek optreedt, wordt de afmeting bepaald op basis van de sterkte-eisen. 
De onderdelen waarin druk optreedt, wordt de afmeting bepaald door de stabiliteit; knik en kip in dit 
geval. Indien het profiel aan de knikstabiliteit voldoet, voldoet het profiel ook op druk, omdat knik een 
reductiefactor geeft in de eis waaraan druk moet voldoen. 
De afmetingen van de verschillende onderdelen worden eerst bepaald t.a.v. sterkte en stabiliteit. Ver
volgens worden de vervormingen van het vakwerk gecontroleerd. 
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3.3.2. Controle op sterkte en stabiliteit 

Uitgangspunten berekening 

kmod = 0,85 (zie bijlage A.7.5) 

YM = 1,2 

Houtsterkteklasse K21 

• 

• 

• 

frn:O:rep = 21 N/mm2 

f m;O;rep 
fm:O;u;d = --- · kmod · kh = 14,875 · b 

YM 
kh afhankelijk van hoogte 

fc:O;,cp = 20 N/mm2 

Houtsterkteklasse LH27 

• 

• 

• 

fgl;m:O:rep = 27 N/mm2 

fgl; m;O;rep 
[gl:m:O:u:d = · k mod · k h = 19,125 N/mm2 

YM 

fgl:c:O;rep = 26 N/mm2 

• 
fcO·rep 

fc:O:u:d = -· -· - · kmod · kh = 14,167 N/mm2 • c fgl;c;O;rep · k · k 18 17 N/ 2 Igl:c:O:u:d = mod h = ,4 mm 

• 

• 

• 

• 

YM 
f~:o:rep = 13 N/mm2 

ft;O;rep 
f~:O;u:d = = --· k mod · kh = 9,208 'kh 

YM 
Ja. afhankelijk van hoogte 

Eo:u:rep = 7000 N/mm2 

Eo·u·rep 
Eo:u:d = -'-'-·kmod = 4958 N/mm2 

YM 

• 

• 

• 

• 

YM 
fgl:t:O:rcp = 22 N/mm2 

fgl;t;O;rep 
fgl:t:O:u:d= ---· kmod ·kh = 15,583N/mm2 

YM 
Ja. 1,0 (gelamineerd hout) 

Egl:O:u:rep = 9200 N/mm2 

E gi;O;u;rep 
Egl:O:u:d = ·kmod = 6516 N/ mm2 

YM 

De diagonalen van het secundaire vakwerk worden uitgevoerd in gezaagd hout, sterkteklasse K21. De 
onder- en bovenregel worden gelamineerd uitgevoerd in sterkteklasse LH27. 

Bovenregel 

Sterkte en stabiliteit 

Voor de stabiliteit is de drukkracht in de staven van belang. De staven worden getoetst op knik en kip 
t.g.v. de optredende drukkracht. 
De kniklente in de zwakke richting (materiaalvrije as; evenwijdig aan het dakvlak) en de kniklengte in 
de sterke richting (materiaal as; loodrecht op het dakvlak) bedraagt de 5500 mm 1• 

De maatgevende drukkracht in de bovenregel heeft een grootte van 77,99 kN. De optredende buiging is 
zo klein dat zij verwaarloosd wordt. 

cr c;O;d () m ;O;d 
- ---'-'---- 2 , hierdoor moet voldaan worden aan: 
k com;y · f gl;c;O;u;d k ins · f gl;m;O;u;d 

cr c;O;d 
----'-"---< 1 
kcom;y · fgl;c;O;u;d 

De maximale kniklengte bedraagt 5500 mm1• 
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Controle stabiliteit van zijdelings gesteunde liggers 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 80 · 200 mm2. 

3 _!:.__ 77,99·IO _ 2 N/ 2 crgl·c ·O·d - - - 4,5 mm 
''' A 80·200 

[ 

2 4 · kE;y l kcom·y = 0,5 · (I+ 20 · lly) · Ç,y - Ç,y - ~I 
· I + (20 · TJ y ) 

lly = 500·ry 

iy = [ÇAY = ){2·80 ·2003 =57,74 mml 
fA' 80 ·200 

wr ~·80 · 200 2 

r =-= 33,33 mm 1 

y A 80·200 

= 
57

•
74 

= 0 00346 
TJ y 500 . 33,33 • 

(. = I + [I + T] . A . (I + 20 . TJ ) . f gl;c;O;rep l· k E;y 
y y y y fgl;m;O;rep I+ (20. lly) 

Ay = lbuc;y = 5500 = 95,26 
iy 57,74 

1t
2 

· Eo;u;rep rt
2 

· 9200 = 0,
38 kE;y = 2 2 

Ay · fgl ;c;o;rep 95,26 · 26 

( 
26) 0,38 

Sy =I+ I+ 0,00346 · 95,26 ·(I+ 20 · 0,00346) · 27 · I+ (
20

. 0,00
346

) = I,482 

kcom·y = 0,5 ·(I+ 20 · 0,00346) · [I,482- I,482 2 
-

4
. 
0

·
38 J = 0,3272 

' I + (20 · 0,00346) 

26 2 
f gl;c;u;d =U· 0,85 = I8,4 N/ mm 

--
4

..:....•
5
-
2
--=0,8I < 1 ~voldoet 

0,3272 · I8,42 

Treksterkte 

De maatgevende trekkracht in de bovenregel heeft een grootte van II6,98 kN. 

CJgi;l;O;d S fgi;~O;u;d 

F II7·I03 

cr gl;t;O;d = A = 80 · 200 

fgl;t;O;u;d = 15,6 N/mm2 

7,31 < 15,6 -7 voldoet 

Conclusie 

7,3I N/mm2 

De afmeting van de bovenregel is 80 · 200 mm2. 
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Onderregel 

Sterkte en stabiliteit 

Voor de stabiliteit is de drukkracht in de staven van belang. De staven worden getoetst op knik en kip 
t.g.v. de optredende drukkracht. 

De maatgevende drukkracht in de onderregel heeft een grootte van l88,I2 kN. De optredende buiging is 
zo klein dat zij verwaarloosd wordt. 

<J c;O;d > (J m;O;d 

k .f -k .f 
com;z gl;c;O;u;d ins gl;m;O;u;d 

(J c;O;d ---==---- ~ I 
kcom;z · fgl;c ;O;u;d 

, hierdoor moet voldaan worden aan: 

Ook in dezelfde fundamentele belastingscombinaties wordt een gedeelte van de onderregel op trek be
last en een deel op druk. De maximale lengte van de onderregel dat op druk belast wordt is I6050 mm 1 

(SI6 = S26 = 5500 + SI7 = S27 = 5350 + SI8 = S28 = 5200 mm1). 

Hierdoor wordt de kniklengte I6050 mm1• 

Controle stabiliteit van prismatische staven belast door druk 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 180 · 200 mm2• 

De onderregel wordt getoetst met de volledige kniklengte (I6050 mm 1); zonder het toepassen van knik
steunen. 

_ !_ _ I88,12 · I 03 _ 
2 O"gt·c·O·d - - - 5,23 N/mm 

''' A 180·200 

kcom;z = 0,5 . (I+ 20. Tlz) { Ç,z - Ç,2- ;z < I 4·kE l 
z I+ (20·TJ

2
) -

iz = {ÇAz = ){2 · 200 · I803 =5I,96 mm' 
V 'A 180· 2oo 

vv ~ · 200·18002 

r = -z = =3000 mm 1 

z A I80·200 ' 

= 5I,96 = 0 00346 
Tlz 500 · 30,00 ' 

Çz =1+(1+TJz ·À.z ·(1+20·TJz)· fgl;c;O;rep l· kE;z 
fgl;m;O;rep 1 + (20 · Tlz) 

À.z = lbuc;z = 16050 = 308 88 
iz 51,96 ' 

2 E 2 
1t • O;u;rep 1t · 9200 = 0,04 kE;z = 2 2 

À.z · fgl;c;o;rep 308,88 · 26 

( 
26) 0,04 çz = 1 + 1 + 0,00346.308,88 . (1 + 20. 0,00346). - . = 1,072 
27 · I + (20 · 0,00346) 

( 

2 4·0,04 ) kcom·z = 0,5 ·(I + 20 · 0,00346) · 1,072- 1,072 - = 0,0352 
. 1 + (20 . 0,00346) 

26 2 
fgl·c·O·u·d =- · 0,85 = 18,4 N/mm , . . . 1,2 
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stabiliteitscontrole: 

spanningscontro Ie: 

5
·
23 

= 8,05 > I ~ voldoet niet 
0,0352 . 18,42 

5
'
23 

= 0,28 < l ~ voldoet 
18,42 

Het blijkt dat de onderregel niet voldoet aan de knikstabiliteit. 

Mogelijkheden tot het vergroten van de stabiliteit: 

kniksteunen toepassen; 

zwaardere profielen toepassen; 

vorm van het profiel aanpassen; 

onderregel als koker uitvoeren. 

Op de knooppunten met de diagonalen worden kniksteunen toe gepast. Dit kan gerealiseerd worden 

door drukstaven (hout) of trekstaven (staal) te plaatsen tussen de verschillende vakwerken 

De maximale kniklengte is dan nog 5350 mm1• (Bij deze overspanning treedt de grootste drukkracht op; 
zie tabel C.3.l ). 

De berekening wordt op éénzelfde wijze uitgevoerd als voorgaande berekening; de kniklengte wordt 

aangepast. 

Ggl:c;O;d =5,23 N/mm2 
i7 = 51,96 mml 

rz = 30,00 mm 1 

f)z = 0,00346 

ç. = 1,421 

kann" = 0,2854 
fgl:c:O;u;d = 18,4 N/mm2 

--
5

.:....'
2
-
3
-- = 0,99 < l ~ voldoet 

0,2854 ·18,42 

Het is niet nodig om over de gehele onderregel knikverkorters toe te passen. Alleen indien er in dezelf

de fundamentele combinatie bij meerdere opeenvolgende staven druk voorkomt, is het noodzakelijk om 

knikverkorters toe te passen. 

In figuur C.3.5 t/m C.3.7 is weergegeven in welke staven van de onderregel er bij de verschillende fun

damentele combinaties druk optreedt. 

~zs~zszszszs~zszszszs~zs~ 
Figuur C.3.5: Staven in onderregel waarin druk optreedt fc. 1 

~ZSZSZSZSZSZS?SZSZSZSZ\?SZSd 
Figuur C.3.6: Staven in onderregel waarin druk optreedt fc. 2 

~zszszszszszszszszszszszszs~ 
Figuur C.3.7: Staven in onderregel waarin druk optreedt fc. 3 

In figuur C.3.8 is weergegeven op welke plaatsen knikverkorters toegepast moeten worden. 

Figuur C.3.8: Plaatsen knikverkorters toe te passen 
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Treksterkte 

De maatgevende trekkracht in de onderregel heeft een grootte van 80,31 kN. 

Ogl;t;O;d ~ fgi;~;O:u;d 

0 gl;r;O;d 

fgl; r;O;rep 
fgl;t ;O;u;d = · k mod ' k h 

Ym 
fgi:I:O;rep = 22 N/mm2 

)'m = 1,2 

kmoo = 0,85 

kh = 1,0 (gelamineerd hout) 

3 _!__ 80,31·10 _ 
3 

I 2 crgl·t ·O·d - - - 2,2 N mm 
·'' A 180 · 200 

22 
fg!TO·u ·d =-· 0,85 ·1,0 = 15,6 N/mm2 

. . . . 1,2 

2,23 < 15,6 -7 voldoet 

Conclusie 

De afmeting van de onderregel is 180 · 200 mm2. 
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Diagonalen 

Sterkte en stabiliteit 

De maatgevende drukkracht in de diagonalen heeft een grootte van II9,I2 kN. De optredende buiging is 

zo klein dat zij verwaarloosd wordt. Dit profiel wordt enkel uitgevoerd in gezaagd hout; sterkteklasse 

K21. 

Controle stabiliteit en sterkte van prismatische staven belast door druk 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting I56 · 156 mm2 (k2I) . 

De onderregel wordt getoetst met de volledige kniklengte (3607 mm 1) . 

a . . =!. = 
119 ,1

2 
'
103 

= 4 89 N/mm2 

c,O,d A I56 · I56 ' 

kcom;z = 0,5 · (I+ 20 · Y],) { ç; - Ç 2 _ ;z < I 4·kE l 
z I + (20 · 11 z) -

. {Ç ){2 ·I56 ·I563 = 45,03 mmi 
I z = fA = I56 · I56 

wz )i · 156 · I562 

r =- =26,00 mm 1 

z A I56 · i 56 

= 
45

·
03 

= 0,00577 11 z 300. 26,00 

[ 
f c·O·rep J k E·z Sz =I+ l+YJz ·À. 2 ·(I+20·Y] 2 ) · - '-'- • ' 

fm ;O;rep I+ (20 'llz) 

À. = lbuc;z = 3607 = 80 IO 
z i

2 
45,03 ' 

2 
1t • Eo;u;rep 

kE;z =~2~~~ 
À.z · fc ;o;rep 

1t2 . 7000 = 0 54 
80,I0 2 . 20 ' 

( 
20) 0,54 Sz =I+ I+ 0,00577 · 80,IO · (I+ 20 · 0,00577) ·- · = I,720 
2I I+ (20 · 0,00577) 

k com;z = 0,5 ·(I + 20 · 0,00577) · (I ,720- I,7202 
-

4
. 
0

•
54 

) = 0,3940 
I + (20 · 0,00577) 

fc ·O·u·d = 
20 

· 0,85 = 14,2 N/mm2 
> > > I,2 

stabiliteitscontrole: 

spanningscontrole: 

.. 
4

•
89 

= 0,88 < I ~ voldoet 
0,3940·I4,2 

4
•
89 

= 0,35 < 1 ~ voldoet 
I4,2 

Dakconstructie CJ6 



Treksterkte 

De maatgevende trekkracht in de diagonalen heeft een grootte van 121 ,17 kN. 

Oc;O;d S: ft:O;u;d 

Fd 
a,,o,d =A 
f - f t;_O;u;rep . k . k 

t;O;u;d - mod h 
YM 

ft:O:rep = 13 N/mm2 
'Ym=l,2 

kmoo = 0,85 

- ( 200)
0
'
4 

kh--
h 

(
200) 0,4 

kh = - = 1,10 
156 

kh = 1,10 (75 s h = 171 < 200 mm1) 

a =i= 121,l? · I0
3 

=498 N/mm2 
t;O;d A 156 ·156 • 

13 
f, ·o·u·d = - · 0,85 ·1,10 = 10.1 N/mm2 

' ' ' 1,2 

4,98 < 10,1 ~ voldoet 

Conclusie 

De afmeting van de diagonalen is 156 · 156 mm2. 

3.3.3. Controle op stijfheid 

Uitgangspunten berekening 

kmoo = 0,85 (zie bijlage A.7.5) 
y M = 1,0 (stijfheid) 

Ijl krp = 1,0 (belastingsduurklasse I) 

-7 alle permanente belastingen en de momentane waarde van de veranderlijke belastingen met 
een referentieperiode groter dan IS jaar 

Houtsterkteklasse K21 
• EO::serp;"'p = 10000 N/mm2 
• Tijdsonafhankelijke doorbuiging (elastisch) 

Eo:u:ser.d = Eo;ser;rep · kmod = 10000 N/mm2 
Ym 

• Tijdsafhankelijke doorbuiging (kruip) 

Eo:u;ser,d = Eo;ser;rep · k mod = 10000 N/mm2 
Ym "IJlkrp 

Houtsterkteklasse LH27 
• Egt:O::serp:rep = 11500 N/mm2 

• Tijdsonafhanke!Jïke doorbuiging (elastisch) 

Egt;O;u;ser,d = E gl;O;ser;rep · k mod = 11500 N/mm2 
Ym 

• Tijdsafhankelijke doorbuiging (kruip) 

E E gl;O;ser;rep . k mod = 11500 N/mm2 gi;O;u;ser.d = 
Ym · IJllap 

De secundaire vakwerken van het dak moeten voldoen aan de bruikbaarheidsgrenstoestand. Er treden 
elastische verplaatsingen (tijdsonafhankelijk) op en verplaatsingen t.g.v. kruip (tijdsafhankelijk). Deze 
verplaatsingen bij elkaar opgeteld vormen de totale verplaatsing. 
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Bijlaf.!e c:· Berekenintfen Afsrudeervers/SJ! 

In deze berekeningen geldt: 
Uel = yr:g • Grep + yr:q · Qrep + E yr;q • tjJ · Qrep 

Ulu = yf.g · Grep + E yr:q · tjJ~ · tjJ · Qrep 

yr.-8 = belastingfàctor permanente belasting (=1,0} 

y<:q = belastingfàctor veranderlijke belasting (=1,0) 

Grep = permanente belasting 

Qrep = veranderlijke belasting 

tf = momentaan fàctor 

tfk = reductiefàctor voor momentane belasting (=0,6 voor kruipberekeningen) 

In bijlage E.l.l zijn de optredende knooppuntverplaatsingen terug te vinden. Voor de bijbehorende 
knopen, zie figuur C.3.9. 

K1 KIS 

~ZS?SZSZSZSZS~ZSZSISZS?SZS~ 
K16 K21 

Figuur C.3.9: Knopen behorende bij de maximale knooppuntverplaatsingen 

De maximaal toelaatbare doorbuiging t.p.v. de overstekken bedraagt: 
0,004 · 2 · 11000 = 88 mm 1• 

De maximaal toelaatbare doorbuiging t.p.v. de middenvelden bedraagt: 
0,004 · 26000 = 104 mm1• 

Overstek 

De onmiddellijk optredende doorbuiging bedraagt: 
De doorbuiging t.g.v. kruip bedraagt: 

Totale doorbuiging: 

32,8 < 88~ voldoet 

Middenveld 

De onmiddellijk optredende doorbuiging bedraagt: 
De doorbuiging t.g.v. kruip bedraagt: 

Totale doorbuiging: 

19,2 < 104 ~voldoet 

BijlageC Dakconstructie 
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Bi}1a;ie C· BerekeninJ[en AfJtudeerversl11f! 

3.4. Berekeningprimaire vakwerken dak/2-21-22/ 

Op de primaire vakwerken van het dak werken de maatgevende oplegreacties van de secundaire vak
werken (zie bijlage E.l.l) én de windbelasting op de gevel (zie bijlage C; hoofdstuk 1). 
De diagonalen van de primaire vakwerken van het dak worden geplaatst onder een hoek van 43,0 •. De 
h.o.h.-afstand van de primaire vakwerken van het dak bedraagt 26 m1• 

In figuur C.3.10 is de schematisering van de primaire vakwerken van het dak weergegeven. 

24500 
32000 

Figuur C.3. JO: Schematisering primaire vakwerken dak 

3.4.1. MBJJtgevende staven 

7500 

0 
0 
0 
['-.. 

In tabel C.3.2 en figuur C.3.11 zijn de fundamentele staafkrachten weergegeven. Deze krachten zijn 
terug te vinden in de bijlage E.l.2. 

Zoals in hoofdstuk C.l.5.2 is gesteld, is de windbelasting op de gevel afhankelijk van de soort bereke
ning. 
Voor het berekenen van de sterkte en stijfheid geldt: Prep = 0,72 kN/m2; 

Voor het berekenen van de stabiliteit geldt: Prep = 0,86 kN/m2• 

Uit bijlage E 1.2 blijkt dat de windbelasting een aantal malen maatgevend is, dit is echter alleen het ge
val bij de trek in de staven. Voor de stabiliteit is de drukkracht in de staven van belang. Voor de controle 
van de stabiliteit is de verandering in de windbelasting niet van belang. 

Tabel C.3.2: Maatgevende staven 

druk [kN] trek [kN] 
moment [kNm] moment [kNm] 

Bovenregel 
793,02 592,11 
11,85 7,84 

··-··-----······----·- -·--·········--·----- -- ·-·-----·- ·----··· .. 
staven S3 S6 
Onderregel 280,06 962,23 

6,78 16,94 
M---~-00''0'-0 ··~--·----·-····-·--· ---
staven S9 S9 

Diagonalen 
695,78 403,67 
0,38 0,31 

· · ·---·-------~----·-··-" --···- ····--·····---- -·- ----------· 
staven S22 S21 

Ondersteuningen 
650,06 463,91 

1,31 2,99 
·-·- -··---·---·- ···-··· ---·--····· --·---~--------

staven S31 S29 
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Biilaf!e C: !JerektmÎnJ!en A /Scudeervers/ap, 

Figuur C3.11: Maatgevende staven 

Het vakwerk wordt op drie punten gecontroleerd: 
controle op sterkte; 
controle op stabiliteit; 
controle op stijfheid. 

Van de onderdelen waarin alleen trek optreedt, wordt de afmeting bepaald op basis van de sterkte-eisen. 
De onderdelen waarin druk optreedt, wordt de afmeting bepaald door de stabiliteit; knik in dit geval. 
Indien het profiel aan de knikstabiliteit voldoet, voldoet het profiel ook op druk, omdat knik een reduc
tiefactor geeft in de eis waaraan druk moet voldoen. 
De afmetingen van de verschillende onderdelen worden eerst bepaald t.a.v. sterkte en stabiliteit. Ver
volgens worden de vervormingen van het vakwerk gecontroleerd. 

3.4.2. Controle op sterkte en stabiliteit 

Uitgangspunten berekening 

kmoo = 0,85 (zie bijlage A.7.5) 

y M = 1,2 (sterkte) 

Houtsterkteklasse LH27 

I • fgl:m:O;rep = 27 N/mm2 ,. fgJ:m;O;u;d = 
f gl;m;O;rep 

·kmod ·kb = 19,125 N/mm2 
YM 

• fgJ:c:O;rep = 26 N/mm2 

• fgJ;c;O:u;d = 
f gl;c;O;rep 

· kmod ·kh = 18,417N/mm2 
YM 

• fgi:c;90:rep = 6,3 N/mm2 

• fgl;c;90:u;d = 
f gl;c;O;rep 

·kmod · kh = 4,46 N/mm2 
YM 

• fgi:~O:rep = 22 N/mm2 

I· f gl;t;O;rep 
= 15,583 N/mm2 [gi;"O;u:d = --- · k rood · k h 

YM 
• Egi:O;u;rep = 9200 N/mm2 

I· Eg~:O;u:d = 
E gl;O;u;rep 

YM 
·kmod =6516 N/mm2 

• Ggl:ser:rep = 630 N/mm2 

• Egl:O.ser:rep = 11500 N/mm2 

! • Eg1;0;u;rep = 9200 N/mm2 
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Alle onderdelen van het primaire vakwerk worden gelamineerd uitgevoerd in sterkteklasse LH27. 
Omdat de regels en de ondersteuningen in hetzelfde vlak geplaatst worden, wordt de breedte van deze 
elementen gelijk gehouden. 

Bovenregel 

Sterkte en stabiliteit 

De staven worden getoetst op knik en kip t.g.v. de optredende drukkracht en op de spanningscombina
ties. 

De maatgevende drukkracht in de bovenregel heeft een grootte van 793,02 kN. De optredende buiging is 
dusdanig groot dat zij niet verwaarloosd kan worden (11,85 kNm 1). 

Het profiel wordt uitgevoerd in houtsterkteklasse LH27. 

Een verklaring voor de optredende momenten is terug te vinden in bijlage D. 

Controle stabiliteit en sterkte van prismatische staver_I belast door druk met buiging 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 260 · 400 mm2 (LH27). 
De bovenregel wordt getoetst met knikverkorters op de knooppunten (kniklengte 5361 mm 1 in beide 
richtingen). 

Om aan de stabiliteitseisen te voldoen geldt: 

a c;O;d a m;O;d 
----'-'-- > , hierdoor moet voldaan worden aan: 
k com;z · fc;O;u;d - k ins · f m ;O;u;d 

a c;O;d a m·O·d 
__ __:_:.::.:.::...__+ • • · kmc ::;1 
k com;z • f c;O;u;d k ins · f m;O;u;d 

a = ~ = 793,02 ·103 = 7 63 N/mm2 
c;O;d A 260 · 400 ' 

_ M _ 11,85 ·106 
_ NI 2 CJm·O·d--- 11 2 -1,71 mm 

. . w /6 ·260·400 

kcom;z =0,5·(1+20·1']·2 )·[/; 2 - ç;- 4
"kE;z ]s1 

1 + (20 "llz) 

I
. __ fiz __ ;{2 · 400 · 260

3 
~"'------ = 75,06 mm 1 

z A 260·400 

wz ~·400 - 260 2 

rz =A 
260

. 400 = 43,33 mm1 

75,06 
11 z = 500 . 43,33 0,0035 

[ 

fc-O·rep ] k E·z Çz =1+ 1+1'] 2 · À2 · (1+20·1'] 2 )·-' - ' - • ' 

fm;O;rep 1 + (20 "llz) 

Àz = lbuc;z = 5361 = 71 ,43 
i2 75,06 
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71:
2 

· Eo;u;rep n2 
· 9200 = O 

68 kE;z = 2 2 ' 
À2 • fc;o;rep 71,43 · 26 

( 
26 ) 068 ~;, . = 1 + 1 + o,oo35 · 71,43 . (1 + 20. o,oo35) . - 1· ' = 1,80 
27 . 1 + (20 . 0,0035) 

kcom;z = 0,5 · (1 + 20 · 0,0035) · (1,80 - 1,802 
-

4
. 
0

•
68 

) = 0,52 
1 + (20. 0,0035) 

indien km ;;, 1, dan geldt: 

km . [ 1 + 0,1. llz · Eo;u;rep l 
V fm;O;rep 

kins = --r========='== ~ 1 
km+ \I 0,5 · kE;z 'llz · "-z · fc;O;rep 

y fm;O;rep 

crm ;cr 
k = --~r--=~====~ 

m f ·[1 0 1· T], . Eo;u;rep .l 
m;O;rep + ' f 

m;O;rep 

_ kE;z ·h fc;O;rep [ ( eJ
2 

[ 1 I2 J [ 4 · l~uc · Gser,rep · Itor 4·Cw] ej 
(J ---·-- · - + - - . +-- + -m;cr 2 I h I 2 h2 h2 h 

'ry 1- -2.. y 7t · Eo;ser;rep · I2 · · Iz 
Iy 

wy ~ -260 · 4002 

r =--= = 6667 mm1 

y A 260· 400 ' 

I = _!_ · b · h3 =_!_· 260 · 4003 = 139 -109 mm4 

y 12 12 > 

I = __!_ · h · b3 = __!_ · 400 · 2603 = 5 86 ·108 mm4 2 12 12 > 

I =b
3 ·h · [.!_ - 0,21·_!:: ·( 1 -~)J tor 3 h 12 · h 2 

I = 260
3 

· 4oo · [.!_ - 0,21· 
260 

· (1 -
2602 

JJ = 1,42 -10
9 

mm4 

tor 3 400 12 · 4002 

c =h3 -(~) = 4003 · ( 2603)=703 ·1012 
w 160 I 160 ' ' 

0,68. 400 26 [ ,....( -20_0_)_2 -(--5-,8-6--1-0-8 -) -:( -4 -. 5-3-61_2_· 6-3-0--1-,4-2--1-0-9 --4--7-,0-3--1-0-12---:-l 200] 

cr m;cr = 2 ·66,67 ·1 - 5,86·108 • 400 + 
1

-1,39·109 . n 2 ·11500·5,86·108 -400 2 + 4002 ·5,86 -108 + 400 

1,39 ·109 

cr m:cr = 180,17 N/mm2 

k = 180,17 = 6 02 

m 27 . (1 + O 1 . 0,003~: . ..9._200) ' 
' 27 

6 02 . ( 1 + 0,1 . _op o35 . 92oo) 
' 27 

kiru = = 1,06 ~ 1,0 aanhouden 
6 02 + 9,5. 0,68. 0,0035.71,43 . 26 

> 27 
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k mc;z = ( ) ( ) - 1 
1,25- 0,25 · kins + 2 · kins · kc;z 

k = kcom;z = 0,52 = 0,76 
c;z k E;z 0,68 

k = 2 + 0,76 - 1= 0 1 
mc;z 1,25- (0,25 · 1)+ (2 · 1 · 0,76) ' 

7
'
63 

+ 
1
'
71 

· 0,1 = 0,81 < 1 -7 voldoet 
0,52 . 18,42 1,0. 19,13 

stabiliteitscontrole: 

Om aan de sterkte-eisen te voldoen geldt: 

a c·O·d a m·O·d - ·- ·- + --· ._ ~ 1 
f c;O;u;d fm;O;u ;d 

spanningscontrole: 
7 

'
63 

+ _!Z!_ = 0,50 < 1 -7 voldoet 
18,42 19,13 

Controle stabiliteit en sterkte van prismatische staven belast door trek en buiging 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 260 · 400 mm2 (LH27). 
De bovenregel wordt getoetst met knikverkorters op de knooppunten (kniklengte 5361 mm1 in beide 
richtingen) . 

De maatgevende trekkracht in de bovenregel heeft een grootte van 592,11 kN. Het optredende moment 
bedraagt 7,84 kNm1• 

Om aan de stabiliteitseisen te voldoen geldt: 

am;O;d 
---'--'---~1 
kins ·fm;O;u;d 

De controle van de stabiliteit wordt op éénzelfde wijze uitgevoerd als bovenstaand; alleen de uitkosten 
worden getoond: 

a m;O;d = 1,13 N/mm2 

iz = 115,47 mm 1 

rz = 66,67 mm1 

TJz = 0,0058 

Àz = 46,43 

kE;z = 0,68 

çz = 1,89 

kcom;z = 0,47 

IY =1,39 ·109 mm4 

r. =5,86·10 8 mm4 

l 10r =1,42 ·109 mm4 

c =703·10 12 
w ' 

a m:cr = 180,17 N/mm2 

km= 5,85 

k ins = 1,07 -7 1 ,0 aanhouden 

stabiliteitscontrole: 
1,13 

0,06 < 1 -7 voldoet 
1,0 ·19,13 

spanningscontrole: 5,69 1,13 0 1 --'" ld --+--= ,42 < -, vo oet 
15,58 19,13 
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Conclusie 

De afmeting van de bovenregel is 260 · 400 mm2• 

Onderregel 

Sterkte en staM}jteh 

De staven worden getoetst op knik en kip t.g.v. de optredende drukkracht en op de spanningscombina
ties. 

De maatgevende drukkracht in de onderregel heeft een grootte van 280,06 kN. De optredende buiging is 
dusdanig groot dat zij niet verwaarloosd kan worden (6,78 kNm1). 

Het profiel wordt uitgevoerd in houtsterkteklasse LH27. 

Een verklaáng voor de optredende momenten js terug te v1'nden jn bijlage D. 

Controle stabiliteit en sterkte van prismatische staven belast door druk met buiging 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 260 · 440 mm2 (LH27). 
De onderregel wordt getoetst met knikverkorters op de knooppunten (kniklengte 5361 mm1 in beide 
richtingen). 

De berekening is gelijk aan de berekening van de bovenregeL Alleen de uitkomsten worden getoond. 

Om aan de stabiliteitseisen te voldoen geldt: 

CJ c;O;d CJ m;O;d 
---'-'-- ~ , hierdoor moet voldaan worden aan: 
k com;z · fc ;O;u;d k ins 'f m;O;u;d 

CJ c;O;d CJ m;O;d _ _ ...:..:..:..:::____ + . k me ~ J 
k com;z · fc ;O;u;d k ins · f m;O;u;d 

(J c;O;d = 2,45 N/mm2 

(J m;O;d = 0,81 N/mm2 

i, =75,06 mm1 

r, = 43,33 mm1 

ll z = 0,0035 

A.,= 71,44 

kE;z = 0,68 

1; , = 1,80 

k com;z = 0,52 

r y = 73,33 mm1 

IY =1,85·109 mm4 

I , = 6,44 ·108 mm4 

I tor = 1,65 ·109 mm4 

c =936·1012 
w ' 

CJ m;cr = 158,64 N/mm2 

km= 5,30 

k ins = 1,05 -7 1 ,0 aanhouden 

k c;z = 0,76 

kmc;z = 0,1 
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stabiliteitscontrole: 
2

,4
5 

+ 
0

•
81 

· 0,1 = 0,26 < I -7 voldoet 
0,52·I8,42 I,O·I9,I3 

Om aan de sterkte-eisen te voldoen geldt: 

a c;O;d + a m;O;d ::; I 

fc ;O;u ;d f m;O;u ;d 

spanningscontrole: 
2

,4
5 + 0

·
81 

= 0 I8 < I -7 voldoet 
I8,42 I9,I3 . 

Controle stabiliteit en sterkte van prismatische staven belast door trek en buiging 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 260 · 440 mm2 (LH27). 
De onderregel wordt getoetst met knikverkorters op de knooppunten (kniklengte 536I mm1 in beide 
richtingen). 

De maatgevende trekkracht in de onderregel heeft een grootte van 962,23 kN. Het optredende moment 
bedraagt I6,94 kNm 1• 

Om aan de stabiliteitseisen te voldoen geldt: 

am;O;d 
_ ___:.c::..::..:.:.___ ::; 1 
k ins · f m;O;u;d 

De controle van de stabiliteit wordt op éénzelfde wijze uitgevoerd als bovenstaand; alleen de uitkosten 
worden getoond: 

a m;O;d = 2,02 N/mm2 

i 2 = 75,06 mm 1 

r2 = 43,33 mm 1 

llz = 0,0058 

À2 = 7I,43 

kE;z = 0,68 

çz = 1,89 

kcom;z = 0,47 

I y = 1,85·109 mm4 

12 = 6,44 ·10 8 mm4 

l 10r =I,65·10 9 mm4 

c =9357·1012 
w ' 

am;cr = I58,66 N/mm2 

km=5,15 

k ins = 1,06 -7 I ,0 aanhouden 

stabiliteitscontrole: 

spanningscontrole: 

Conclusie 

2
·
02 

= O,I 06 < 1 -7 voldoet 
I,O · I9,I3 
8

•
41 

+ 
2

•
02 = 0,65 < I -7 voldoet 

15,58 I9,13 

De afmeting van de onderregel is 260 · 440 mm2• 
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Diagonalen 

Sterkte en stabiliteit 

De staven worden getoetst op knik en kip t.g.v. de optredende drukkracht en op de spanningscombina
ties. De maatgevende drukkracht in de diagonalen heeft een grootte van 695,78 kN. De optredende bui
ging is dusdanig klein dat zij verwaarloosd kan worden (0,38 kNm1). 

Het profiel wordt uitgevoerd in houtsterkteklasse LH27. 

Controle stabiliteit van prismatische staven belast door druk 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 240 · 280 mm2• 

De diagonalen worden getoetst met een kniklengte van 3665 mm 1• 

De berekening is gelijk aan de berekening van de bovenregel van de secundaire vakwerken. Alleen de 
uitkomsten worden getoond. 

Om aan de stabiliteitseisen te voldoen geldt: 

(J c;O;d (J m;O;d 
__ ..:.;:c:.::c...._ ~ , hierdoor moet voldaan worden aan: 
k com;z · fc ;O;u;d k ins · f m;O;u ;d 

(J c;O;d (J m ·O·d 
-~-'--''--- + " · k me S 1 
k com;z · fc;O;u ;d k ins · f m;O;u;d 

De optredende buiging is te verwaarlozen, hierdoor moet voldaan worden aan: 

(J c;O;d --=--s1 
k com;z · fc;O;u;d 

crc;O;d = 10,354 N/mm2 

i 2 =69,28 mm1 

r. = 40,00 mm 1 

11 . =0,0035 

"-. = 52,90 

kE;z = 1,25 

s. = 2,39 

k com;z = 0,73 

ry = 46,67 mm1 

IY = 4,39 ·108 mm4 

I . = 3,23 · 108 mm4 

stabiliteitscontrole: 

spanningscontrole: 

Bijlage C 

10,354 
- ---= 0,77 < 1 ~ voldoet 
0,73 ·18,42 
1 0

•
354 = 0,56 < 1 ~ voldoet 

18,42 
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Treksterkte 

De maatgevende trekkracht in de diagonalen heeft een grootte van 403,67 kN. Het optredende moment 
bedraagt 0,31 kNm 1 en is te verwaarlozen. 

(J t;O;d ~ 1 
f,;O;u;d 

a t;O;d = 6,01 N/mm2 

spanningscontrole: 

Conclusie 

6
•
01 

= 0,39 < 1 -7 voldoet 
15,58 

De afmeting van de diagonalen is 260 · 440 mm2• 

Ondersteuningen 

Sterkte en stabjjkek 

De staven worden getoetst op knik en kip t.g.v. de optredende drukkracht en op de spanningscombina
ties. 

De maatgevende drukkracht in de ondersteuningen heeft een grootte van 650,06 kN. De optredende 
buiging is dusdanig groot dat zij niet verwaarloosd kan worden (1,31 kNm 1) . 

Het profiel wordt uitgevoerd in houtsterkteklasse LH27. 

Een verklaring voor de optredende momenten is terug te vinden in b1jlage D. 

Controle stabiliteit en sterkte van prismatische staven belast door druk met buiging 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 260 · 520 mm2 (LH27). 
De ondersteuningen worden getoetst met een kniklengte van 7640 mm 1• 

De berekening is gelijk aan de berekening van de bovenregeL Alleen de uitkomsten worden getoond. 

Om aan de stabiliteitseisen te voldoen geldt: 

(J c;O;d (J m;O;d 
__ ....:.:..::.:.:....__ .~ , hierdoor moet voldaan worden aan: 
k com;z · fc;O;u;d k ins · f m;O;u;d 

(J c;O;d (J m;O;d 
---'-''----- + . k me ~ 1 
k com ;z · f c;O;u;d k ins · f m;O;u;d 

a c;O;d = 4,81 N/mm2 

a m;O;d = 0,11 N/mm2 

iz = 75,06 mm1 

rz = 43,33 mm 1 

l"Jz = 0,0035 

Àz = 101,79 

kE;z =0,34 

Sz = 1,43 

kcom;z = 0,29 

ry = 150,11 mm 1 
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Ir = 3,05 ·109 mm4 

lz = 7,62 ·108 mm4 

Ito, = 2,11·109 mm4 

c =154·10 13 
w • 

0 m;cr = 95,62 N/mm2 

km =3,19 

k ins = 1,04 -7 1,0 aanhouden 

kc;z = 0,80 

kmc;z = 0,08 

stabiliteitscontrole: 
4

•
81 

+ 
0

•
11 

· 0,08 = 0,97 < 1 -7 voldoet 
0,29 ·18,42 1,0 ·19,13 

Om aan de sterkte-eisen te voldoen geldt: 

Oc·O·d 0 m·O·d 
--'-'-+--'-'-~1 

fc;O;u;d fm;O;u;d 

spanningscontrole: 
4

•
81 

+ ~ = 0,27 < 1 -7 voldoet 
18,42 19,13 

Controle stabiliteit en sterkte van prismatische staven belast door trek en buiging 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 260 · 520 mm2 (LH27). 

De maatgevende trekkracht in de ondersteuningen heeft een grootte van 463,91 kN. Het optredende 
moment bedraagt 2,99 kNm1• 

De ondersteuningen worden getoetst met een kniklengte van 7544 mm1• 

Om aan de stabiliteitseisen te voldoen geldt: 

Om;O;d __ ....:.....;.;:___~1 
k ins · f m;O;u;d 

De controle van de stabiliteit wordt op éénzelfde wijze uitgevoerd als bovenstaand; alleen de uitkosten 
worden getoond: 
om;O;d = 0,255 N/mm2 

i 2 = 75,06 mm 1 

r2 = 43,33 mm 1 

llz = 0,0058 

À- 2 =100,51 

k E;z = 0,35 

çz = 1,50 

kcom;z = 0,28 

IY = 3,05 ·109 mm4 

I 2 = 7,62·108 mm4 

I tor = 2,1 1·109 mm4 

c =1544 ·1013 
w • 

0 m;cr = 96,67 N/mm2 

km = 3,14 

k ins = 1,04 -7 1,0 aanhouden 
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stabiliteitscontrole: 
0,255 

0,013 < 1 ~voldoet 
1,0 ·19,13 

spanningscontrole: 
3

,4
31 

+ 0·
255 

= 0,23 < 1 ~ voldoet 
15,58 19,13 

Conclusie 

De afmeting van de ondersteuningen is 260 · 520 mm2• 

3. 4.3. Controle op stijfheid 

Uitgangspunten berekening 

kmoo = 0,85 (zie bijlage A.7.5) 

y M = 1,0 (stijfheid) 

\jl krp = 1 ,0 (belastingsduurklasse I) 

~ alle permanente belastingen en de momentane waarde van de veranderlijke belastingen met 
een referentieperiode groter dan 15 jaar 

Houtsterkteklasse LH27 

• 
• 

E8i:O;;serp;rep = 11500 N/mm2 

Tijdsonafhankehjke doorbuiging (elastisch) 

Egi:O:u:ser.d = Egl;O;ser;rep · kmod = 11500 N/mm2 

Ym 
I • Tijdsafhankehjke doorbuiging (kruip) 

EgJ:O;u;ser;d = Egi;O;ser;rep · kmod = 11500 N/mm2 

Ym ·\jlkrp I 
De primaire vakwerken van het dak moeten voldoen aan de bruikbaarheidsgrenstoestand. Er treden 

elastische verplaatsingen (tijdsonafhankelijk) op en verplaatsingen t.g.v. kruip (tijdsafhankelijk). Deze 
verplaatsingen bij elkaar opgeteld vormen de totale verplaatsing. 

In deze berekeningen geldt: 

Uel = yr:g · Grep + yf.q · Qep + ~ yr;q · tjl · Q ep 

Ukr = yf.g · Grep + ~ yr:q · tjlk • tjl · Qep 

yf,8 = belastingfactor permanente belasting (=1,0) 

yf,q = belastingfactor veranderlijke belasting (=1,0) 

Grep = permanente belasting 

Qrep = veranderlijke belasting 

if = momentaan factor 

!/Jt = reductiefactor voor momentane belasting (=0,6 voor kruipberekeningen) 

In bijlage E.l.2 zijn de optredende knooppuntverplaatsingen terug te vinden. Voor de bijbehorende 

knoop, zie figuur C.3.12. 
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Figuur C3.12: Knoop behorende bij de maximale knooppuntverplaatsing 

De maximaal toelaatbare doorbuiging bedraagt: 
0,004 · 24500 = 98 mm1• 

De onmiddellijk optredende doorbuiging bedraagt: 
De doorbuiging t.g.v. kruip bedraagt: 

Totale doorbuiging: 

46,0 < 98~ voldoet 

Controle oplegging primaire ligger- secundaire ligger 

30,8 mm 1 

15,2 mm1 

46,0mm1 

+ 

De oplegging van het secundaire vakwerk op het primaire vakwerk moet gecontroleerd worden. Hierbij 
ontstaat druk loodrecht op de vezel. 

De oplegreacties van de fundamentele combinaties zijn terug te vinden in bijlage E.1.1. 

Druk 

Zowel de bovenregel van het secundaire vakwerk als de bovenregel van het primaire vakwerk moet 
gecontroleerd worden (zie figuur C.3.13). 

-~ 
'ij 

§ 
u 
Q) 
Vl 

primair ~ 
~ ----------~~+-------------

Figuur C3.13: Oplegging secundair vakwerk op primair vakwerk 

Het oplegvlak bedraagt 80 · 260 mm2; de oplegreactie bedraagt 196 kN. 
fsl;c91l;u;d = 4,46 N/mm2 

196·103 

agl;c;90;d = 
80

_
260 

9,42 N/mm2 > 4,46 N/mm2 

De bovenregels van de vakwerken zullen bezwijken bij de oplegging door druk loodrecht op de vezel. 
Door de regels te verbreden zal de spanning in het profiel afnemen. Ook is het mogelijk een staalplaat te 
plaatsen tussen het primaire en het secundaire vakwerk. Het oplegvlak wordt hierdoor vergroot. 
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Afmetingen staalplaat 

Door de oplegging te vergroten neemt de optredende spanning af. 
De bovenregels bezwijken niet op druk loodrecht op de vezel indien het oplegvlak een grootte heeft 

van: A= 
196

. 
103 

= 44000 mm2 

4,46 

Afmetingen staalplaat: 44000 I 80 = 550 mm1 
} 170 _550 2 

44000 I 260 = 170 mml mm 

De afmetingen van de staalplaat wordt 170 · 550 mm2; zie figuur C.3.14. 

primair 

Figuur C3.14: Oplegging secundaire vakwerk op primair vakwerk met staalplaat 

De dikte van de staalplaat is afhankelijk van de optredende spanningen in de staalplaat. In figuur C.3.15 
is de schematisering van de staalplaat weergegeven. 

145 260 145 

Figuur C3.15: Schematisering staalplaat 

Optredende q-Jast 

q = 
196 

=356 kNim1 

0,55 

Optredend moment 

M = 1/2 • 356 · 0,2752 = 13,5 kNm 1 

Staalsoort S355; dikte 25 mm1 

13,5 ·106 

cr = 236 Nlmm2 x. 550 . 252 

236 < 355 ~ voldoet 

BijlageC 

11111 \A111111 

275 275 

550 
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In de andere richting treedt er een drukspanning op: 

o = 196·103 = 46 N/mm2 
25 ·170 

46 < 355 -7 voldoet 

Combinatie van spanningen 

236 +~=0,79 
355 355 

0,72 < 1,0 -7 voldoet 

Doorbuiging staalplaat 

De verdeelde belasting op de staalplaat vervormt deze; zie figuur C.3.16. 

I I I I L 7S_l 1..1 l I I 
;--"'' ... , , ... 

, ' , ' 275 275 
550 

Figuur C3.16: Principe verbinding primair en secundair vakwerk 

De doorbuiging aan de randen van de staalplaat bedraagt: 

u= 356·2754 =15 mm' 
5 11 3 • 30. 2.1·10 . / 12 ·170. 25 

In werkelijkheid zal de doorbuiging kleiner z1jn omdat de werkehjke doorbuiging pas zal aanvangen op 
de rand van de houten balk. 

Verbinding secundair vakwerk aan primair vakwerk 

De secundaire ligger die tussen de primaire ligger gehangen wordt, komt niet tot de onderregeL Om 
toch dit vakwerk te kunnen gebruiken als kniksteun, moet deze regel wel gekoppeld worden aan het 
vakwerk. 
t.p.v. de koppeling tussen de twee vakwerken worden op het primaire vakwerk klossen gelijmd. Het 
secundaire vakwerk wordt hier tegenaan gezet. De onderregel van het secundaire vakwerk kan uitvoe
ringstechnisch niet doorlopen over de onderregel van het primaire vakwerk. 
Het koppelprincipe is in figuur C.3.17 weergegeven. Het secundaire vakwerk wordt op het primaire 
vakwerk geplaatst. 

L _j 
Figuur C3.17: Koppelprincipe onderregel met secundair vakwerk 
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4. Draagconstructie waterbak 

4.1. Opbouw draagconstructie waterbak 

Vanuit de waterbak komen grote belastingen. Deze belastingen worden opgevangen door meerdere 
vakwerken. Vakwerken hebben t.o.v. dichte liggers een grote stijfheid die gerealiseerd wordt met wei
nig materiaal. 
De waterbelasting wordt afgedragen op een balklaag met daarop multiplexplaten. De balklaag draagt de 
balklaag af op een tertiaire constructie. De tertiaire constructie draagt de belasting af op een secundaire 
constructie. De secundaire constructie draagt de belasting af op een primaire constructie. De primaire 
constructie draagt de belastingen af op betonnen raamwerken. De betonnen raamwerken dragen de be
lasting af naar de fundering: 
Belasting -7 balklaag -7 tertiair -7 secundair -7 primair -7 betonnen raamwerk. 

In onderstaande paragraven worden de verschillende onderdelen van de draagconstructie berekend. 

De primaire vakwerken worden h.o.h. 16 mi geplaatst. De vrije zwembadbreedte bedraagt 15 mi. 

Zie figuur C. 4.1 voor principe opbouw zwembad. 

betonnen raamwerk 
~ 

15 meter 

~ 
'/ 

~[§J~ / 
I 
I 

~ _ zwembadfolie & onderlegvilt 
betonnen raamwerk - multiplexplaat 

- houten balklaag 
- tertiare constructie 
'------ secundaue constructie 

Figuur C.4.1: H.o.h. -afstand primaire vakwerken en pnncipe opbouw zwembad 
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4.2. Teräaire construcäe 

Zoals in hoofdstuk C.4.1 uiteengezet, wordt de belasting via de balklaag afgedragen op de tertiaire con
structie. 

De verschillende delen van de draagconstructie kunnen in verschillend aantal vakken en velden verdeel 
worden. In tabel C.4.1 zijn de mogelijkheden weergegeven. 

De nummers in deze tabel verwijzen naar de verschillende mogelijke combinaties. 

Tabel C4.1: Verschillende verdelingen draagconstructie 

Q) 

·c 
u 

5 a 
0 
u 

~ 

~ 
~ 
Q) 

"' 1'1 
Q) 

~ 
1 

aantal vakken primaire constructie 

4 6 8 

combinatie 1 combinatie JO combinatie 22 I ............... ----···--+-- ---· - ·····- -·-········--·-
combinatie 2 combinatie 11 combinatie 23 2 

combinatie 12 3 4 - -·--- ···········- .... ·······-·········--······ ···········-
combinatie 3 combinatie 24 4 

oOOOWM"'''' _______ .. _ -------- -----· · ·--•• OOo ______ , "_ __ _ 

combinatie 13 6 
!--·- ··-·····- ·····-·········-· -· ···-·--········1- -------

combinatie 25 8 
combinatie 4 combinatie 14 combinatie 26 I .... .,, __ ....... ___________ - ,,,,_ .. ________ .. __ - -
combinatie 5 combinatie 15 combinatie 27 2 ····- -·---···· ... ····-············----····-····-·----· r----

combinatie 16 3 
6 - -- - -·······- ····· - - ···--·-·--·······-- ···-

combinatie 6 combinatie 28 4 
·····-···-······-·-············-···- -·· ·---- ·--·----·--· --·-········· 

combinatie 17 6 - -- -···-·--····· ... ----- ·--·· ···- - ·- r----

combinatie 7 combinatie 18 

combinatie 8 combinatie 19 
·······-··-·············---;-·····-··- --

combinatie 29 8 
combinatie 30 
combinatie 31 

I 

2 

8 --·---- ---···-·· ·· -· combinatie 20 3 
···-·--·-··- .... ··············-····--·-·····--···· .... ··---

combinatie 32 4 
!- - ---- ·········- -··-····· 

6 

combinatie 9 

combinatie 21 
-··--·-·················-·······~---------+-----···-·-·--·· 

combinatie 33 8 

De veldlengtes van de tertiaire constructie is afhankelijk van de vakverdeling van het primaire vakwerk. 
De h.o.h.-afstand van de tertiaire liggers is afhankelijk van de vakverdeling van de secundaire vakwer
ken. De tertiaire constructie wordt uitgevoerd als een gelamineerde balk. 

De berekening van de tertiaire constructie is te vinden in C.4.2.1. 

--------·-----·· 
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4.2.1. Belastingen tertiaire constructie 

Op de tertiaire constructie van de waterbak werken onderstaande belastingen. De grootte van deze be
lastingen is terug te vinden in bijlage C; hoofdstuk 1: 

eigen gewicht tertiaire constructie; 
permanente belasting, bestaande uit: 

eigen gewicht balklaag; 
eigen gewicht multiplexplaten; 
water; 
zwem badfolie; 
onderlegvilt; 

personen zwembad. 

Belasting: Qs.rep =JO kN/mZ 
Qg;rep = 1 kN/mZ 

De permanente belasting is dusdanig groot dat 1,35 ·permanente belasting altijd maatgevend is t.o.v. 
1,2 · permanente belasting + 1,5 · veranderlijke belasting. 

In figuur C.4.2 is het principe weergegeven van de tertiaire en secundaire constructie. Zoals eerder aan
gegeven, grijpen de belastingen aan in de knooppunten van de vakwerken. 

Figuur C 4.2· Tertiaire (groen) en secundaire (blauw) constructie 
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4.2.2. Verschillende verdelingen draagconstructie 

De draagconstructie wordt uitgevoerd in sterkteklasse LH27. 
De verschillende combinaties verwijzen naar de combinaties weergegeven in tabel C.4.2. 

Tabel C 4.2: Mogelijke combjnatje.s 

.... 
:ij 
§ :::--. 

:::--. 
E; ~ 

:::--. '-.. '(:] 

El El '(:] .... 

~ ·~ ~ t:: i3 
OI ~ ~ !'11 ~ ~ ~ ~ ~~ "i5 -l:i 

~ 
<U ~ ~ ~ ~ C) ei 
~ ...c:: f:l'(J -l:i 

I I 200 1720 D 4 4 Z'>. 4x 

I 
6.5 m1 

2 160 1320 M 4 1:. ~ ~ 2x 
6.5 6.5 

3 140 1240 M 4 1:. ~ ~ ~ ê I x 
6.5 6.5 6.5 6.5 

4 200 1720 D 2,67 1:. ê 4x 
6.5 

5 140 1160 M 2,67 1:. ~ ~ 2x 
6.5 6.5 

6 120 1080 M 2,67 1:. ~ ~ ~ ê I x 
6.5 6.5 6.5 6.5 

7 200 1720 D 2 1:. ê 4x 
6.5 

8 120 1040 M 2 1:. Q ~ 2x 
6.5 6.5 

9 120 1000 M 2 1:. ~ ~ ~ 4 I x 
6.5 6.5 6.5 6.5 

10 200 1720 D 4 ~~ 6x 
4.3 

11 120 1000 M 4 1:. è 4 3x 
4.3 4.3 

12 120 1080 D 4 1:. è è è 2x 
4. 4. 4. 

13 120 1120 D 4 I x 
~ ~ ~ ~ c; ~ ~ 

4. 4. 4 . 4. 4 . 4. 

14 200 1720 D 2,67 1:. ê 6x 
4.3 

15 100 960 D 2,67 :;;·- è ~ 3x 
4.3 4.3 

16 120 1080 D 2,67 1:. è è è 2x 
4. 4. 4. 

17 120 1120 D 2,67 1x 
~ ~ c; ~ ~ ~ ~ 

4. 4. 4 . 4. 4. 4. 

18 200 1720 D 2 
1:. ê 

6x 

4.3 

19 100 %0 D 2 1:. ~ 4 3x 
4.3 4.3 
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20 120 1080 D 2 1:. ~ ~ ~ 

4.~ m' 4.~ m 1 4.~ m 1 

21 120 1120 D 2 
~ f f f ti f ~ 

4.~ 4.~ 4.~ 4.~ 4.~ 4.~ 

22 200 1720 D 4 1:. ~ 
3.25 

23 100 960 D 4 1:. é 4 
3.25 3.25 

24 100 960 D 4 1:. é è é ~ 
3.25 3.25 3.25 3.25 

25 100 960 D 4 " b é " " " è b è 

3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

26 200 1720 D 2,67 1:. ~ 
3.25 

27 100 960 D 2,67 1:. f! 4 
3.25 3.25 

28 100 960 D 2,67 1:. è è f! ~ 
3.25 3.25 3.25 3.25 

29 100 960 D 2,67 " 11 è b b b b b 4 

3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

30 200 1720 D 2 1:. ~ 
3.25 

31 100 960 D 2 1:. é 4 
3.25 3.25 

32 100 960 D 2 
1:. é è f! 4 

3.25 3.25 3.25 3.25 
33 100 960 D 2 1:. è ~ Z!i ~ Z!i ~ ~ ~ 

4.2.3. Condusie tertiaire constructie 

De dwarskracht blijkt in bijna alle gevallen maatgevend te zijn. 
De tertiaire constructie heeft het meeste materiaal nodig als ze uitgevoerd wordt als ligger op twee 
steunpunten. 

Door de tertiaire constructie als ligger op twee steunpunten uit te voeren, kan de ligger tussen de secun
daire vakwerken in geplaatst worden; dit geeft een hoogtebesparing over de gehele constructie. Vanwe
ge de hoogtebesparing wordt de tertiaire constructie uitgevoerd als ligger op twee steunpunten. 

Bij de combinaties 1,4 en 7 wordt de tertiaire constructie uitgevoerd als ligger op twee steunpunten. 
Deze drie mogelijkheden worden in paragraaf C4.3 verder vergeleken. De veldlengte en de h.o.h 
afstand van de tertiaire constructie is afhankelijk van de gekozen secundaire en primaire constructie. 
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4.3. Secundair vakwerk 

4.3.1. Opbouw secundair vakwerk 

Om te bepalen in hoeveel vakken het secundaire vakwerk verdeeld wordt, worden de combinaties 1, 4 
en 7 met elkaar vergeleken; zie figuren C.4.3, C.4.4 en C.4.5. De secundaire vakwerken hebben een 
hoogte van 3500 mm 1• 

Combinatie 1 

F F 

F 

16 meter 

a=41" 
Hoogte vakwerk = 3,5 m 1 

h.o.h.-afstand vakwerken= 6,5 m 1 

F 

F 

Figuur C4.3: Secundair vakwerk combinatie 1 
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Combinatie 4 

F F F F F F F 

F F 

16 meter 

a =60' 

Figuur C4.4: Secundair vakwerk combinatie 4 

Combinatie 7 

F F F F F 

F F 

16 meter 

a= 53' 

Figuur C4.5: Secundair vakwerk combinade 7 
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4.3.2. Berekening secundair vakwerk 

Belastingen secundaire vakwerk 

Zoals terug te vinden is in bijlage C; hoofdstuk I, werken de volgende belastingen op de secundaire con
structie: 

eigen gewicht balklaag & multiplexplaten; 
eigen gewicht tertiaire constructie; 
waterbelasting; 
zwem badfolie; 
onderlegvilt; 

oplegreactie tertiaire constructie 

personen zwembad; 

eigen gewicht secundaire constructie 
eigen gewicht vloer 4• verdieping; 
veranderlijke vloerbelasting 4• verdieping. 

De oplegreacties van de tertiaire constructie geven een puntlast op de bovenregel van de secundaire 
vakwerken. De vloeren van de 4• verdieping onder de waterbak dragen belastingen af op de onderregel 
van de secundaire vakwerken. 

Belastingen uitgaande van combinatie 1: 

Belasting op bovenregel: Fg;rep = 806 kN 
fq;rep = 26 kN (Ijl= 0,25) 

Belasting op onderregel: Fg;rep = 119 kN 
Fq;rcp = 65 kN (Ijl = 0,50) 

Voor de combinaties 4 en 7 zijn de krachten gelden de krachten zoals weergegeven in tabel C.4.3. 

4.3.3. M811tgevende staven 

In tabel C.4.3 zijn de fundamentele staafkrachten weergegeven. Deze krachten zijn terug te vinden in de 
bijlage E.2.1. 

Tabel C4.3: Maatgevende staven 

combinatie 1 (4 velden) I combinatie 4 (8 velden) natie 7 (6 velden) 

[kN/kNm1] kN kN 

Bovenregel 
Fd = -2063 
Md= 160 

Bovenregel 
Fd = -2563 

1Md=l74 

Bovenregel Fd = -2429 
Md= 145 

Onderregel 
Fd = +2756 
Md = 263 

Onderregel Fd = +2741 
f Md= 322 

Onderregel Fd = +2758 
Md = 294 

Diagonaal Fd = -2742 Diagonaal Fd = -2472 Dia anaal Fd = -2522 

Verticaal 
Fd = -567 
Fd = +747 

Verticaal Fd =-173 
Fd=+l02l 

Verticaal Fd = -328 
Fd=+ll82 
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Conclusie vakwerkcombinaties 

Door het aantal vakken te veranderen, verandert de hoek van de diagonalen. Door deze hoeksverande

ring veranderen de staafkrachten. In tabel C.4.3 is te zien dat bij het toepassen van meerdere vakken in 
de meeste gevallen de staafkrachten toenemen, terwijl ook het aantal knooppunten toeneemt. 
De gunstigste krachtwerking ontstaat door de diagonalen onder een hoek van 45 · te plaatsen. Zowel de 
secundaire als de primaire vakwerken onder de waterbak worden in vier vakken verdeeld. 

Uit de vergelijking van de verschillende mogelijkheden van de tertiaire constructie blijkt dat het niet 
uitmaakt welke veldlengte de tertiaire constructie krijgt, als deze wordt uitgevoerd als ligger op twee 
steunpunten. De tertiaire constructie wordt geplaatst tussen de secundaire constructie. Op deze manier 
blijft de benodigde constructiehoogte beperkt. 
De afmeting van de tertiaire constructie bedraagt 200·1720 mm2 (LH27) (combinatie I ; zie tabel C4.2) . 

4.3.4. Controle op sterkte en stabiliteit 

Het vakwerk wordt op rwee punten gecontroleerd: 
controle op sterkte; 
controle op stabiliteit. 

· Aan de stijfheid van het vakwerk worden geen eisen gesteld, omdat het vakwerk zich onder de water
bak bevindt en een eventueel vergrote doorbuiging niet tot praktische problemen of tot 'een onveilig 
gevoel' zal leiden. 

Van de onderdelen waarin alleen trek optreedt, wordt de afmeting bepaald op basis van de sterkte-eisen. 
De onderdelen waarin druk optreedt, wordt de afmeting bepaald door de stabiliteit; knik in dit geval. 
Indien het profiel aan de knikstabiliteit voldoet, voldoet het profiel ook op druk, omdat knik een reduc
tiefactor geeft in de eis waaraan druk moet voldoen. 

F F F 

F F 

16 meter 

Figuur C4.6: Staafnummering 
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Uitgangspunten berekening 

kmod = 0,85 (zie bijlage A.7.5) 

Y M = 1,2 (sterkte) 

I Houtsterkteklasse LH27 

I 

I 
i 

I 
! 

• fsl:m:O:.ep = 27 N/mm2 

• fgl;m:O:u:d = 
f gl;m:O;rep 

YM 
·kmod ·kh = 19,125 N/mm2 

• fgl;c;O;rep = 26 N/mm2 

• fgl;c;O;u;d = 
f gl;c;O;rep 

• kmod • kh = 18,417 N/mm2 
YM 

• fgi:<;O;rcp = 22 N/mm2 

• 
f gl;t;O;rcp 

fgi;<;O;u;d = ---· k mod · k h = 15,583 N/mm2 
YM 

• Egl;O:u:rep = 9200 N/mm2 

• Egl:O:u;d = 
E gl;O;u;rep 

·kmod = 6516 N/mm2 

YM 
Alle onderdelen in het vakwerk worden gelamineerd uitgevoerd in houtsterkteklasse LH27. 

Bovenregel 

Sterkte en stabiliteit 

Voor de stabiliteit is de drukkracht in combinatie met het buigende moment in de staven van belang. De 
staven worden getoetst op knik en kip t.g.v. de optredende drukkracht en het buigende moment. 
De tertiaire constructie wordt tussen de verschillende bovenregels bevestigd en dient daardoor als knik
steun in de zwakke richting voor de bovenregeL Hierdoor wordt de kniklengte om de materiaalvrije as 
gereduceerd tot 4000 mm1• De kniklengte om de materiaalas bedraagt ook 4000 mm 1• 

De bovenregel wordt gekoppeld d.m.v. koppelplaten h.o.h. 1000 mm1. Hierdoor wordt de kniklengte 
van de bovenstaven verkleind en hiermee ook de knikfactor. 

Het koppelen van de staafdelen d.m.v. klossen is alleen mogelijk indien de klosdikte kleiner dan of geli;k 
is aan één van de staafdelen Hieraan wordt niet voldaan en dus moeten koppelplaten wordt toegepast. 

Eisen waaraan de koppelplaten moeten voldoen: 

het aantal velden waarin de samengestelde staaf door de koppelstaven wordt verdeeld, moet ten 
minste drie bedragen; 

koppelplaten moeten z1jn bevestigd m et ten m1nste vier draadnagels per contactvlak; 

aan het uiteJade van de staaf moeten de samenstellende delen eveneens met elkaar zijn verbonden 
door middel van koppelplaten, waarbij per verbinding ten minste vier achter elkaar geplaatste na
gels worden toegepast. 

De bovenregel moet getoetst worden op de maximaal optredende drukkracht gecombineerd met het 
optredende moment en getoetst worden op zowel knik in het vlak als op knik uit het vlak (materiaalas 
en de materiaalvrije as). 

De maatgevende drukkracht in de bovenregel heeft een grootte van 2058 kN. De optredende buiging is 
dusdanig groot dat zij niet verwaarloosd kan worden (160 kNm1) . 

Het profiel wordt uitgevoerd in houtsterkteklasse LH27. 
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Een verklaäng voor de optredende momenten iS terug te Vinden i'n bijlage D. 

Controle stabiliteit en sterkte van prismatische staven belast door druk met buiging 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 2·160·640 mm2 (LH27). 
De twee regels waaruit de bovenregel bestaat worden gekoppeld d.m.v. koppelplaten (h.o.h. 1000 mm1) . 

De koppelplaten hebben een dikte van 21 mm 1• 

Om aan de stabiliteitseisen te voldoen geldt: 

a c;O;d a m;O;d __ ___.;.:.__:__ __ ~ , hierdoor moet voldaan worden aan: 
kcom;z · fc;O;u ;d kins · fm;O;u ;d 

a c;O;d a m;O;d 
__ __:.:_;=---+ •kii\C ~1 
kcom;z • fc;O;u;d kins · fm;O;u;d 

Bij de bepaling van de uiterste grenstoestand bij buiging om de as die alle samenstellende delen snijdt 
(materiaalvrije as), moet gerekend worden met het werkzame axiaal kwadratisch oppervlaktemoment 
1w en de theoretische slankheid Àw. 
Voor de berekeningwordt voor de samenwerkingsfactor ys = 0,6 aan gehouden. 

Voor de berekening van ys kan ook de onderstaande formule volgens 14.2. 4 NEN 6760 worden aange
houden. Dit is echter een zeer ingewikkelde en tijdrovende formule. 

Uit deze formule blijkt dat geldt: ys = 1,0 voor gelijmde verbindingen 

ys = 0,6 voor genagelde verbindingen 

Door in de berekeningen ys = 0,6 aan te houden, wordt een conservatieve aanname gedaan. 

À. = À. +11· - ·À. ~ 2 n 2 
w z 'I 

2 
l 

À. = lbuc 
z . 

1w;z 

· ffw·z I - -·- -w;z - A -
2·?{2 ·h·b3 +y.· 2·b·h·e2 

2·b·h 

I 
_j 

breedte bovenregel = 160 mm1 

breedte diagonaal = 160 mm1 

breedte verticaal = 200 mm1 

' e = 2·1!2'160 + 2·160 + 200 + 5·50 = 880 mm1 

2 . 1112 .640 ·1603 + 0,6 . 2 ·160. 640. ( 112. 880)2 
-'--7~1 __________ ___,12'-=-- = 344 mm1 

2· 160 · 640 
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À = 4000 = 11 63 
z 344 ' 

'1 = 4,5 (koppelplaten) 
n=2 

11 
À1 =-:- ,;; 60 

11 

){12. 640 ·1603 

-'--"-'=------ = 46,19 mm 1 

160·640 

1000 
À 1 = --= 21,65 < 60 ~voldoet 

46,19 

2 2 2 
Àw = 11,63 +4,5·-·21,65 = 47,38 

2 

F 2063 ·103 
2 

<Jco·d =- = = 10,07 N/mm 
· · A 2·160·640 

M }i ·160·106 
2 

<Jm·O·d =- = l/ 2 = 7,32 N/mm . . w / 6 ·160 ·640 

[ 

fc;O; rep ) k E;z 
Ç, = 1+ 1+1]

2 
·Àw ·(1+20·1]

2
) ·-- ·----'--

[ m;O;rep 1 + (20 · Tl z ) 

2 
1t · Ea;u;rep 

k E;z = -2::----'-----'

Àw · fc;o;rep 

1[2 . 9200 = 1,56 

47,382 ·26 

( 
26 ) 1,56 Ç, = 1 + 1 + 0,0026. 47,38 . (1 + 20. 0,0026) . - . = 2,66 
27 1 + (20. 0,0026) 

k com;z = 0,5 · (1 + 20 · 0,0026) · (2,66 - 2,662 
-

4 
'
1
•
56 J = 0,83 

1 + (20. 0,0026) 

indien km ~ 1, dan geldt: 

fm;O;rep 

a m.;cr 
k =---~--~====~ 

m f ·[1 + 01· T] , ·~o;u;repl 
m;O;rep ' f 

m;O;rep 

BijlageC Draagconstructie waterbak C44 



am;« ~ 3. k," . f <;o;<op { 0,25+ )'h 2 -o.s] ~ 3·1.56·26 [ 4000
2 l 0,25 + 2 2 -0,5 "'188,26 

TC ·640 

k "' I88,26 "'1163 

m 27 . (I + O I . 0,0026 · 9200 ) ' 
• 27 

. • 27 
II 63 . (I + O I . 0,0026 · 9200) 

k;ns = "'I,07 7 I,O aanhouden 
II,63 + 0,5 ·1,56 . 0,0026. 47,38. 26 

27 

2 + k c;z 
k mc;z = ( ) ( ) - I I,25- 0,25 · kin.s + 2 · kins · k c;z 

= k com,z = 0,83 = O 53 k c;z 
k E;z I,56 

k "' 2 + 0,53 - I "' 0 22 
mc;z I ,25-{0,25·I)+{2·I ·0,53) ' 

stabiliteitscontrole: 
10,07 732 

--- - + ' ·0,,22 "' 0,74 < I 7 voldoet 
0,83 ·I8,42 I,O ·I9,I3 

Om aan de sterkte-eisen te voldoen geldt: 

cr c·O·d cr m ·O·d - ·-·-+ --· ·-~I 
fc;O; u;d f m;O;u;d 

spanningscontrole: 10,07 7,32 0 93 1 _,. ld --+--"' , < ., vo oet 
I8,42 I9,13 

Conclusie 

De afmeting van de bovenregel is 2 · I60 · 640 mm2; 

gekoppeld d.m.v. koppelplaten h .o.h. IOOO mm 1• 
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Diagonalen 

Sterkte en stabjlitejt 

De staven worden getoetst op knik en kip t.g.v. de optredende drukkracht. 

De maatgevende drukkracht in de diagonalen heeft een grootte van 2742 kN. Er treedt geen buiging op. 
Het profiel wordt uitgevoerd in houtsterkteklasse LH27. 
De kniklengte om zowel de materiaalas als de materiaalvrije as bedraagt 5315 mm 1• De twee staven 
waaruit de diagonaal is opgebouwd worden gekoppeld d.m.v. koppelplaten h.o.h. 886 mm1• Hierdoor 
wordt de kniklengte verkleind en hiermee ook de knikfactor. 

Controle stabiliteit en sterkte van prismatische staven belast door druk 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 2·140·640 mm2 (LH27). 
De twee regels waaruit de diagonaal bestaat worden gekoppeld d.m.v. koppelplaten (h.o.h. 886 mm 1). De 
koppelplaten hebben een dikte van 21 mm 1• 

Om aan de stabiliteitseisen te voldoen moet voldaan worden aan: 

CJ c;O;d -----'-'=---- < 1 
kcom;z · f c;O;u;d 

Indien aan de stabiliteitseisen wordt voldaan, wordt ook aan de sterkte-eisen voldaan. Immers de factor 
koom;z vormt een reductie van de capaciteit van de staaf op druk. 

Bij de bepaling van de uiterste grenstoestand bij buiging om de as die alle samenstellende delen snijdt 
(materiaalvrije as), moet gerekend worden met het werkzame axiaal kwadratisch oppervlaktemoment 
Iw en de theoretische slankheid "Aw. 
Voor de berekening wordt voor de samenwerkingsfactor ys = 0,6 aan gehouden. 

Voor de berekenjng van ys kan ook de onderstaande formule volgens 14.2.4 NEN 6760 worden aange
houden. Djt js echter een zeer jngewj]ckelde en tijdrovende formule. 

Wt deze formule bHjkt dat geldt: ys = 1,0 voor gelijmde verbl'ndjngen 

ys = 0,6 voor genagelde verbjnd1ngen . 

Door in de berekeningen ys = 0,6 aan te houden, wordt een conservatieve aanname gedaan. 

De berekening is gelijk aan de berekening van de bovenregeL Onderstaand worden de waarden van de 
verschillende onderdelen van de berekening getoond. 

iw;z = 184,05 mm 1 

À.= 28,88 
'l = 4,5 (koppel platen) 

n =2 
it = 46,19 mm1 

"At = 19,18 < 60-7 voldoet 
f..w = 49,90 
CJc;O;d = 13,39 N/mm2 
rw;z = 147,28 mm1 

f] z = 0,0025 
hz = 1,40 
ç, = 2,50 
kcom;z = 0,81 

---------------------· 
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stabiliteitscontrole: 
13

·
39 

= 0,90 < 1 -7 voldoet 
0,81 ·18,42 

Conclusie 

De afmeting van de diagonalen is 2 · 160 · 640 mm2; 

gekoppeld d.m.v. koppelplaten h.o.h. 886 mm1• 

Onderregel 

Sterkte en stabiliteit 

In de onderregel treden trek en buiging op (resp. 2756 kN en 263 kNm1). 

Voor stabiliteit is het buigend moment in de staven van belang. 
De kniklengte van de onderregel in het vlak bedraagt 4000 mm 1 (materiaalas) de kniklengte van de on
derregel uit het vlak ( materiaalvrije as) bedraagt 16000 mm1• 

De onderregel wordt uitgevoerd met een dubbele regel. Deze twee regels worden niet met elkaar ge
koppeld. Elk van de regels moet de helft van de belasting opnemen (1/2 · 2756 = 1378 kN en 1h · 263 = 

131,5 kNm1). 

Het profiel wordt uitgevoerd in houtsterkteklasse LH27. 

Controle stabiliteit en sterkte van prismatische staven belast door trek en buiging 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 2·160·880 mm2 (LH27). 
Om aan de stabiliteitseisen te voldoen geldt: 

CJ m;O;d ----"--'----- ~ 1 
k ins · f m;O;u;d 

De controle van de stabiliteit wordt op éénzelfde wijze als eerder getoond uitgevoerd; alleen de uitkom
sten worden getoond: 

om;O;d = 6,39 N/mm2 

i 2 = 46,19 mm 1 

r2 = 26,67 mm1 

YJz = 0,0058 

À2 = 86,60 

kE;z = 0,47 

1;. = 1,64 

kcom;z = 0,35 

IY =9,09· 109 mm4 

I
2 

= 3,00 · 108 mm4 

I10r = 1,06 ·109 mm4 

c = 1 74·1013 
w ' 

0 m;cr = 171,59 N/mm2 

km = 5,57 

k ins = 1,08 -7 1,0 aanhouden 

stabiliteitscontrole: 

spanningscontrole: 

Conclusie 

6,39 

1,0·19,13 
0,33 < 1 -7 voldoet 

9,79 6,39 
- - + -- = 0,96 < 1 -7 voldoet 
15,58 19,13 

De afmeting van de onderregel is 2·160·880 mm2 . 
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Verticalen 

Sterkte en stabiliteit 

In een aantal staven komt een trekkracht voor en in een aantal staven komt een drukkracht voor (zie 
bijlage E.2.1. 

De staven worden getoetst op knik en kip t.g.v. de optredende drukkracht. Daarnaast worden de staven 

die op trek worden belast gecontroleerd op de maximaal optredende spanning. 

De maximale drukkracht in de verticalen heeft een grootte van 547 kN; de maximale trekkracht in de 
verticalen heeft een grootte van 747 kN. 

Het profiel wordt uitgevoerd in houtsterkteklasse LH27. 

De kniklengte om zowel de materiaalas als de materiaalvrije as bedraagt 3500 mm1• 

Controle stabiliteit en sterkte van prismatische staven 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 200 · 280 mm2 (LH27). 

Indien er alleen druk optreedt, geldt de volgende stabiliteitseis: 

0" c;O;d 
--~~--~1 

kcom;z · fc;O;u;d 

Indien aan de stabiliteitseisen wordt voldaan, wordt ook aan de sterkte-eisen voldaan. Immers de factor 
kcom;z vormt een reductie van de capaciteit van de staaf op druk. Onderstaand worden de uitkomsten 

getoond. 

cr gl;c;O;d = 9,77 N/mm24 

iy = 80,83 mm1 

ry = 46,67 mm 1 

TJy = 0,0058 

Ày = 43,30 

kE;y = 0,95 

çy =2,17 

k com;y = 0,57 

stabiliteitscontrole: 

Treksterkte 

9
•
77 

= 0,93 < 1 7 voldoet 
0,57 ·19,13 

De maatgevende trekkracht in de verticalen heeft een grootte van 747 kN. 
Het controleren van de spanning is voldoende: 

13,34 
spanningscontrole: --= 0,86 < 1 7 voldoet 

15,58 

Conclusie 

De afmeting van de verticalen is 200 · 280 mm2. 
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4.3.5. Controle op st:ijfheid 

Uitgangspunten berekening 

krooo = 0,85 (zie bijlage A.7.5) 
Y M = 1,0 (stijfheid) 

Ijl krp = 1 ,0 (belastingsduurklasse I) 

~ alle permanente belastingen en de momentane waarde van de veranderlijke belastingen met 
een referentieperiode groter dan 15 jaar 

Houtsterkteklasse LH27 
• Egl;O;;serp;rep = 11500 N/mm2 

• Tijdsonafhankelijke doorbuiging (elastisch) 

E gl;O;u;ser;d = Egl;O;ser;rep · kmod = 11500 N/mm2 

Ym 
• Jijdsafhankelijke doorbuiging (kruip) 

E Egi;O;ser;rep · kmod =11500 N/mm2 gi;O;u;ser.d = 
Ym·ljlkrp 

De secundaire vakwerken onder de waterbak hoeven niet te voldoen aan de eisen van de bruikbaar
heidsgrenstoestand. Wel wordt bekeken hoe groot de vervormingen zijn. 
Er treden elastische verplaatsingen (tijdsonafhankelijk) op en verplaatsingen t.g.v. kruip (tijdsafhanke
lijk). Deze verplaatsingen bij elkaar opgeteld vormen de totale verplaatsing. 

In deze berekeningen geldt: 

Uel = yr;g · G-ep + yr;q · Qep + L yr;q · Ijl · Qep 

Ukr = Yf.g · G-ep + L yf.q ' \jJk ' Ijl · Qrep 

yt8 = belastingfactor permanente belasting (=1,0) 

yçq = belastingfactor veranderlijke belasting (=1,0) 

GreP = permanente belasting 

Qrep = veranderlijke belasting 

rjJ = momentaan factor 

rf;i = reductiefactor voor momentane belasting (=0,6 voor kmipberekeningen) 

In bijlage E.2.1 zijn de optredende knooppuntverplaatsingen terug te vinden. Voor de bijbehorende 
knoop, zie figuur C 4.7. 

K3 

Figuur C 4.7: Knoop behorende bij de maximale knooppuntverplaatsing 

De maximaal toelaatbare doorbuiging bedraagt: 
0,004 ·16000 = 64 mm1• 

De onmiddellijk optredende doorbuiging bedraagt: 
De doorbuiging t.g.v. kruip bedraagt: 

Totale doorbuiging: 
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50,6 < 64 7 voldoet 

Zoals gesteld in paragraaf C.4.3.4 wordt aan de stijfheid van het vakwerk geen eisen gesteld, omdat het 
vakwerk zich onder de waterbak bevindt en een eventueel vergrote doorbuiging niet tot praktische pro
blemen of tot 'een onveilig gevoel' zal leiden. Het blijkt echter dat de doorbuiging geen probleem ople
vert. 

In figuur C.4.8 is het vakwerk weergegeven met de berekende afmetingen van de profielen. 

Figuur C4.8: Secundair vakwerk onder waterbak 

Omdat de koppelplaten een kleine h. o.h. -afstand hebben, is het wellicht praktischer de koppelplaten te 
vervangen door een doorgaande plaat te plaatsen, waardoor een koker ontstaat. 

De afmetingen van de Jigger maken het mogelijk de gehele ligger geprefabriceerd aan te voeren. Door de 
onderdelen als kokers uit te voeren die al in de fabriek verlijmd worden, mag ook voor de ys een hogere 
waarde (benaderd tot 1) worden aangehouden. 

Op de secundaire Jiggers worden multiplexplaten geplaatst voor het maken van de waterbak. Indien de 
platen op een degelijke wijze bevestigd worden, kunnen ook deze platen de koppelplaten aan de boven

zijde vervangen. De koppelplaten aan de onderzijde en op de diagonalen moeten dan nog wel geplaatst 
worden. 
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Principe verbindingen vakwerk 
In figuur C.4.9. is het principe van de verbinding weergegeven.Op de verschillende onderdelen worden 
aan beide zijden staalplaten bevestigd. Door de staalplaten wordt een as geplaatst. 

In figuur C.4.9 is knooppunt 8 weergegeven. De aansluiting van de verschillende onderdelen in dit punt 
wordt berekend. 

FiguurC4.9: KnooppuntS 

Krachten knooppunt 8 

In bijlage E.2.1 zijn de knoopkrachten weergegeven van de verschillende staven. 
De krachten in de knoop zijn symmetrisch. 

De gebruikte formules gelden voor enkelsnedig belaste verbindingsmiddelen, voor verbindingen van 
staal op hout. 

Benodigde houtdraadbouten staaf 13 

De verticalen worden enkel uitgevoerd. Aan beide zijden van de staaf wordt een staalplaat bevestigd. De 
kracht die door één staalplaat opgenomen dient te worden is de helft van de aanwezige knoopkracht. 
Op te nemen kracht: 1f2 • 269 = 135 kN. 

Door de boutdiameter en de plaatdikte te variëren, verandert ook het aantal benodigde houtdraadbou
ten. In tabel C.4.4 is het benodigde aantal houtdraadbouten weergeven bij verschillende plaatdikten en 
boutdiameters. 
In deze tabel is de modificatiefactor k .. t buiten beschouwing gelaten. Dit is een reductiefactor die moet 
worden toegepast indien meer dan 10 houtdraadbouten achter elkaar zijn geplaatst. 
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BJjïa,ffe C: Berekenin)!en Afstudeerverslap 

Tabel C4.4: Benodigd aantal houtdraadbouten (k"' buiten beschouwing gelaten) 

plaatdikte 

I boutdiameter 
11 

6 I 7 I 8 I 10 I 12 I 16 I 20 I 22 I 24 I 27 I 
6 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 

7 47 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

8 39 36 33 33 33 33 33 33 33 33 

10 29 28 26 27 24 24 24 24 24 24 

12 27 25 23 2lll 18 18 18 18 18 18 

16 21 21 21 18 IS 12 12 12 12 12 

20 18 18 18 18 14 11 8 8 8 8 

Zowel de stalen platen als de houtdraadbouten goed moeten goed handelbaar zijn. Houtdraadbouten 
met een diameter 010 tot 012 en plaatdikten van 8 of 10 mm 1 blijken over het algemeen het beste han
delbaar. Er worden houtdraadbouten met een diameter van 12 mm1 toegepast en platen met een dikte 
van 10 mm 1• 

Met betrekking tot de rand- en tussenafstanden moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 
Se:b ;" 7 · dnom = 7 · 12 = 84 mm 1 

Se:o ;" 4 · dnom = 4 · 12 = 48 mml 
S•;b ;"4·dnom=4 · 12=48mm1 

S<;o ;" 3 · dnom = 3 . 12 = 36 mm 1 

ao ;" 7 · dnom = 7 · 12 = 84 mm1 

a90 ;" 4 . dnom = 4 . 12 = 48 mm I 

Uit tabel C.4.4 blijkt dat er ongeveer 21 houtdraadbouten nodig zijn om de kracht over te brengen in de 
staalplaat. 
Steellengte: lhec;I = 10 mm1 

lbec;2 ;" 4d = 4 · 12 = 48 mml t 

10 

lhec ;" 58 mm1 

- - ---, - - -- -
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I ____ _t ____ _ 

200 
110 110 

10 

Figuur C 4.10: Steellengte houtdraadbouten 

7 Steellengte 10+60=70 mm1; zie figuur C.4.10. 
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De kracht is evenwijdig aan de vezelrichting van het hout: 
fo:cmb;rep = 0,082 · (1 - 0,01 · dnom) · prep 
fo:emb;rep = 0,082 · (1 - O,ül • 12) · 350 = 25,256 

Voor enkelsnedige verbindingsmiddelen moet de kleinste waarde van Fv:u:rcp zijn aangehouden: 

C. S 0,5 · dnom 
la) Fv:u;rep = 0,4 · femb;rcp · lhec · dnom 

Fv;u;rep = 0,4 · 25,256 · 60 · 12 = 7274 N 

2a) Fv;u;rep = ~~ · M u;rep · femb;rep · dnom) 

2a) 

2b) 

Mu;rep =fu;rep · (0,9 ·~nom)
3 

=640 · (0,9 ~12)3 =134369 Nmm 1 

Fv;u;rep = ~(2 ·134369 · 25,256 ·12) = 9025 N 

Fv;u;rep = Femb;rep • ihec · dnom 

fv;u;rep = 25,256 · 60 · 12 = 18184 N 

F v ;u;rep = f emb;rep · I hec · d nom · [ ,..,.[2- +- - -
4
-. M- u-;re-p -

2 
---:-]- 1] 

f emb;rep · d nom · I hec 

Fv·u-rep = 25,256 · 60 ·12 · [ (2 + 
4 

"
134369 

2 J -1] = 10525 N 
' ' 25,256 · 12. 60 

2c) F v;u;rep = ~(4 · M u;rep · femb;rep · d nom) 

Fv;u;rep = ~(4 ·134369 · 25,256 ·12) = 12763 N 

De kleinste waarde voor Fv:u;rep bijt.,;; 0,5 · dnom is 7274 N (la). 
De kleinste waarde voor Fv:u:rep bij t. ~ dnom is 10525 N (2b) . 

Tussen deze twee waarden moet rechtlijnig geïnterpoleerd worden. 

Hieruit volgt: Fv:u:rcp = 9441 N 7 Fv·u·d = 
9441 

· 0,85 = 6687 N 
' ' 1,2 

Er worden 5 rijen houtdraadbouten achter elkaar gezet. De modificatiefactor k,.J hoeft niet te warde 
toegepast. 

~. 269·103 

Het aantal benodigde houtdraadbouten Sl3: = 21 
6687 

Er worden 23 houtdraadbouten toegepast. 
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Toepassing 

Het totaal aantal toegepaste houtdraadbouten bedraagt 23. In figuur C.4.ll is de aansluiting van de ver
ticaal weergegeven. 

....... 
0\ 

• • • • • 
'<t' 
00 

• • • • 
'<t' 
00 

....... 
N ....... ['-.. 

....... 
['-.. 

'<t' 
00 

• • • 
'<t' 
00 

• • • • 
'<t' 
00 

• • t • • 
'<t' 
00 

Figuur C 4.11: Aansluiting verticaal 

Benodigde houtdraadbouten staaf 12 en staaf 14 

De diagonalen worden dubbel uitgevoerd. Aan beide zijden van de staaf wordt een staalplaat bevestigd. 
De kracht die door één staalplaat opgenomen dient te worden is een kwart van de aanwezige knoop
kracht. 
De op te nemen kracht: Y4 · 920 kN. 

Door de boutdiameter en de plaatdikte te variëren, verandert ook het aantal benodigde houtdraadbou
ten. In tabel C.4.5 is het benodigde aantal houtdraadbouten weergeven bij verschillende plaatdikten en 
boutdiameters. 
In deze tabel is de modificatiefactor kra1 buiten beschouwing gelaten. Dit is een reductiefactor die moet 
worden toegepast indien meer dan 10 houtdraadbouten achter elkaar zijn geplaatst. 
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Tabel C 4.5: Benodigd aantal houtdraadbouten (kral buiten beschouwing gelaten) 

plaatdikte 

boutdiamet 6 7 8 10 12 16 20 22 24 27 

6 99 99 99 99 99 99 'I 99 99 99 99 

7 80 73 73 73 73 73 73 73 73 73 

8 66 61 56 56 56 56 56 56 56 56 

10 50 47 44 45 40 40 40 40 40 40 

I I 

~ 
I 

12 45 42 39 31 31 31 31 31 31 

16 36 I 36 36 30 26 20 20 20 20 20 
I 

20 30 I 30 30 30 24 18 14 14 14 14 

Zowel de stalen platen als de houtdraadbouten goed moeten goed handelbaar zijn. Houtdraadbouten 
met een diameter 010 tot 012 en plaatdikten van 8 of 10 mm 1 blijken over het algemeen het beste han
delbaar. Er worden houtdraadbouten met een diameter van 12 mm 1 toegepast en platen met een dikte 
van 10 mm1• 

Met betrekking tot de rand- en tussenafstanden moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 
Se:b :<: 7. dnom = 7. 12 = 84 mm 1 

Se;o :.:4·dnom=4·12=48mm1 

Sr:b :.:4·dnom=4·12=48mm1 

Sr,o :<: 3 ' dnom = 3 ' 12 = 36 mm I 
ao :<: 7 ' dnom = 7 . }2 = 84 mffi I 
a90 :<: 4 . dnom = 4 . 12 = 48 mm I 

Uit tabel C.4.5 blijkt dat er ongeveer 35 houtdraadbouten nodig zijn om de kracht over te brengen in de 

staalplaat. 
Steellengte: lh,'C:I = 10 mm1 

10 

lh.·d :<: 4d = 4 · 12 = 48 mm 1 + 
lhec :<: '58 mm 1 

- - - --,-- - - -
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

___ ___l ___ _ 

160 
90 90 

10 

Figuur C 4.12: Steellengte houtdraadbouten 

7 Steellengte 10+60=70 mm 1; zie figuur C.4.12. 
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De kracht is evenwijdig aan de vezelrichting van het hout: 
fo;emb;rep = 0,082' (1 - 0,01 · dnom) · prep 
fo;emb;rep = 0,082 · (1 - O,Ql · 12) · 350 = 25,256 

Voor enkelsnedige verbindingsmiddelen moet de kleinste waarde van Fv;u;rcp zijn aangehouden: 

C. ~ 0,5 ' dnom 
1 a) Fv;u;rep = 0,4 · femb:rep · lhec · dnom 

Fv;u;rep = 0,4 · 25,256 • 60 · 12 = 7274 N 

1 b) F v;u;rep = ~(2 · M u;rep · f emb;rep · d nom) 

M = f . (0,9. dnom )3 = 640. (0,9 ·12)3 = 134369 N I 
u;rep u;rep 

6 6 
mm 

Fv;u;rep = J(2 · 134369· 25,256·12) = 9025 N 

C.;? dnom 

2a) Fv;u;rep = Femb;rep · lhec · dnom 
Fv;u;rep = 25,256 · 60 · 12 = 18184 N 

2b) Fv;u;rep =femb;rep ·lhec · dnom ·[ r:-[2_+ ___ 
4

-.M- u;r-ep-
2
-l-1] 

femb;rep · d nom · I hec 

F "'"'"' = 25,256 60 12 { ( 2 + 25~51:·:;960 l-Il = 10525 N 

2c) F v;u;rep = ~(4 · M u;rep · femb;rep · d nom) 

Fv;u;rep = .J(4·134369·25,256·12) =12763 N 

De kleinste waarde voor Fv;u;rep bij ta ~ 0.5 · dnom is 7274 N (la). 
De kleinste waarde voor Fv;u;rep bij ta :2 dnom is 10525 N (2b). 

Tussen deze twee waarden moet rechtlijnig geïnterpoleerd worden. 

Hieruit volgt: Fv,u;rep = 9441 N -7 Fv·u·d = 
9441 

· 0,85 = 6687 N 
. . 1,2 

Er worden 7 rijen houtdraadbouten achter elkaar gezet. De modificatiefactor k,., hoeft niet te worde 
toegepast. 

x. 920 · 103 
Het aantal benodigde houtdraadbouten S12 en S14: -'----.!.----

6687 

Er worden resp. 35 en 36 houtdraadbouten toegepast. 
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Toepassing 

Het totaal aantal toegepaste houtdraadbouten bedraagt 71. In figuur C.4.13 is de aansluiting van de dia
gonalen weergegeven. 

/ 

/ 

/ 

let op: 
"'-. maatvoering in de richting van de)l'outen 

"* loodrecht op profielranden 

Figuur C. 4.13: Aansluiting diagonalen 

Benodigde houtdraadbouten staaf 6 en staaf 7 

/ 

De bovenregel wordt dubbel uitgevoerd. Aan beide zijden van de staaf wordt een staalplaat bevestigd. 
De kracht die door één staalplaat opgenomen dient te worden is een kwart van de aanwezige knoop
kracht. 
De op te nemen kracht: 1/.i · 2063 kN. 

Door de boutdiameter en de plaatdikte te variëren, verandert ook het aantal benodigde houtdraadbou
tei1. In tabel C.4.6 is het benodigde aantal houtdraadbouten weergeven bij verschillende plaatdikten en 
boutdiameters. 
In deze tabel is de modificatiefactor k,., buiten beschouwing gelaten. Dit is een reductiefactor die moet 
worden toegepast indien meer dan 10 houtdraadbouten achter elkaar zijn geplaatst. 
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Tabel C4.6: Benodigd aantal houtdraadbouten (kraf buiten beschouwing gelaten) 

plaatdikte 

boutdiameter 6 7 8 10 12 16 20 22 24 27 

6 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 

7 178 164 164 164 164 164 164 164 164 164 

8 148 136 126 126 126 126 126 126 126 126 

10 111 105 99 101 89 89 89 89 89 89 
:-c==:-

12 101 94 88 :78 
I 70 70 70 70 70 70 

I 

16 79 79 : 79 66 57 45 45 45 45 45 

20 67 67 67 67 54 39 31 31 31 31 

Zowel de stalen platen als de houtdraadbouten goed moeten goed handelbaar zijn. Houtdraadbouten 
met een diameter 010 tot 012 en plaatdikten van 8 of 10 mm1 blijken over het algemeen het beste han
delbaar. Er worden houtdraadbouten met een diameter van 12 mm 1 toegepast en platen met een dikte 
van 10 mm1• 

Met betrekking tot de rand- en tussenafstanden moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 
S..:b <'o 7 . dnom = 7 . 12 = 84 mm I 
Se;o <'o 4 . dnom = 4 . 12 = 48 mm I 

Sr:b ;" 4 · dnom = 4 · 12"= 48 mm 1 

Sr,o ;" 3·dnom=3·12 = 36mm1 

ao <'o 7 . dnom = 7 . 12 = 84 mm I 
a90 "' 4 . dnom = 4 . 12 = 48 mm1 

Uit tabel C.4.6 blijkt dat er ongeveer 35 houtdraadbouten nodig zijn om de kracht over te brengen in de 

staalplaat. 
Steellengte: ihec:I = 10 mm1 

lhec;2 ;" 4d = 4 · 12 = 48 mm1 + 
lhec ;" 58 mm1 ~ Steellengte 10+60=70 mm 1; zie figuur C.4.14. 

--- -. ----

___ ___! _ __ _ 

10 160 10 
90 90 

Figuur C 4.14: Steellengte houtdraadbouten 
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De kracht is evenwijdig aan de vezelrichting van het hout: 
fo:emb;rep = 0,082 · (I - 0,01 · dnom) · prcp 
fo:embrep = 0,082 · (I - 0,01 · 12) · 350 = 25,256 

Voor enkelsnedige verbindingsmiddelen moet de kleinste waarde van Fv,u;rep zijn aangehouden: 

t. !'{ 0,5 'dnom 
la) Fv;u;rep = 0,4 · femb:rep · !hec · dnom 

Fv:u;rep = 0,4 · 25,256 · 60 · 12 = 7274 N 

1 b) F v;u;rep = ~{2 · M u; rep · femb;rep · d nam) 

M = f . (0,9 . dnam )3 = 640. {0,9 ·12)3 = 134369 N I 
u;rep u;rep 

6 6 
mm 

Fv;u;rep =~(2·134369·25,256·12)=9025 N 

t. ~ dnom 
2a) Fv:u:rep = Femb;rep · !hec · dnom 

Fv:u;rep = 25,256 · 60 · 12 = 18184 N 

2b) Fv;u;rep = femb;rep .Jhec · dnom · [ [2 + 
4

. Mu;rep 2 ]-1] 
f emb;rep · d nam · I hec 

Fv·u·rep = 25,256 · 60 ·12 · [ (2 + 
4 

'
134369 

2 ) -1] = 10525 N 
. . 25,256 ·12. 60 

2c) Fv;u;rep =.J(4 · Mu;rep ·femb;rep ·dnam) 

Fv;u;rep = ~(4 · 134369 · 25,256 ·12) = 12763 N 

De kleinste waarde voor Fv:u;rep bij ta ~ 0,5 · dnom is 7274 N (la). 
De kleinste waarde voor Fv:u:rep bij ta ~ dnom is 10525 N (2b). 

Tussen deze twee waarden moet rechtlijnig geïnterpoleerd worden. 

Hieruit volgt: Fv:u:rep = 9441 N ~ Fv·u·d = 
9441 

· 0,85 = 6687 N . . 1,2 

Er worden 17 rijen houtdraadbouten achter elkaar gezet. Voor de modificatiefactor krat moet worden 
aangehouden: 

10+(%·(m-Io)) 10+(%·(17 - 10)) 
kl= = =086 

ta m 17 ' 

x ·2063·103 
Het aantal benodigde houtdraadbouten S6 en S7: = 90 

0,86·6687 

Er worden 95 houtdraadbouten toegepast. 
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Toepassing 

Het totaal aantal toegepaste houtdraadbouten bedraagt 190. In figuur C.4.15 is de aansluiting van de 
bovenregelvveergegeven. 

I 

~ 
I 

Figuur C 4.15: Aansluiting bovenregel 
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As 

De as die door de verschillende delen gaat moet gecontroleerd worden op sterkte. 
Als de krachten uit de verschillende onderdelen ontbonden worden, wordt de as zowel in de horizonta
le als de verticale richting belast. 

De staalplaten brengen de belasting op de as over. Het midden van de staalplaat is het aangrijpingspunt 
op de as. 
In figuur C.4.16 zijn de richtingen van de krachten op de as weergegeven. 

25 
. [jji 160 10 50 10 

I I I I 
160 10 5010 •• •• 200 10 50 10 . . . . 160 10 5010 . . . . 

,.. .. 
~~;-i+rl-! u- :Tif~ 
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;+:: . . 

mlmhr~ ~t r;n ~ ft it d ~ ~ '11~: b ft :n fi]i. ;J, i:'' ~ 
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k + "[;,' ::: .. U! :i f b b ll.. 

I 

d 

ff . ~t 
=' 

I I El k k 

11 § I 

' 
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~ R I i 
' ' 

# ~ d ' ~~r~ n F~ ~ li ~ 

' k 
1 , l;;- ctl: ~ -~ ~ ~ A: d CH- IJ 

' ~t H t~ c~t - ' : l ~ -'-- - - :t 
30 170 60 170 60 210 60 170 60 

1190 

Figuur C 4. I 6· Krachten werkend op de as 
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Diagonalen 

De diagonalen hebben een resulterende kracht die op de as werkt. 

Horizontale kracht staaf 12: 

Verticale kracht staaf 12: 

Totale horizontale kracht: 
Totale verticale kracht: 

Bovenregel 

921 . cos 49. = 
921 ·sin 49· = 

695-695 = 

604 + 604 = 

695 kN 
604 kN 

OkN 
1208 kN 

Door de symmetrie van het vakwerk, is de resulterende horizontale kracht van de bovenregel 0 kN. 

Er is horizontaal en verticaal evenwicht. 

Berekening as 

Door de ontbinding van de krachten, ontstaan horizontale en verticale resultanten. 

De horizontale krachten worden veroorzaakt door de diagonalen en de bovenregeL Omdat de krachten 
symmetrisch aangrijpen, ontstaan er geen momenten in de as. 

De verticale krachten geven wel een moment in de as. In figuur C.4.17 zijn de werkende verticale 
krachten op de as weergegeven. 

260 170 

verticaal 
}1*198 

60 

belasting 
1088 

105 105 

1190 

Figuur C 4.17: Verticale krachten werkend op de as 

Het bijbehorende maximale moment bedraagt: 

60 170 

Mmax = 302 · 0,17 + 604 · 0,06 + 544 · 0,105 = 144,7 kNm1; zie figuur C.4.18. 

260 170 

verticaal 

).-1*198 ~ 

belasting 
1088 

tdiagonalen 
%*1208 

60 105 

~ 

105 

1190 

verticaal 

~J.-1*198 

fdiagonalen zs 
%*1208 

60 170 

diagonalen 
1/4*1208 

260 

260 

OkNm OkNm 

~ 87,58 kN 87,58 kNm 

144,7 kNm 

BijlageC Draagconstructie waterbak C62 



Figuur C 4.18: Optredende momenten in as t.g.v. verticale belasting 

Ook de optredende spanning in de as t.p.v. maximale kracht wordt getoetst. Deze kracht treedt op bij 
het aangrijpen van de verticaal (S12 en S14) en bedraagt 921 kN. 

De staalplaat zal slechts aan één zijde tegen de as drukken; zie figuur C.4.19. 

Figuur C 4.19: Drukgebied op de as 

Afmetingen as: 0152,4- 30. 

De omtrek van de as bedraagt: 0 = 2·n-r = 478 mm 1 

-7 lf2 · 0 = 239 mm 1• 

921·103 
2 2 

--- = 65 N/mm < 355 N/mm -7 voldoet 
478 ·30 

Weerstandsmoment as: W"' 0,8 · D2 • s = 0,8 · 152,42 · 30 = 557418 mm3• 

Optredende spanning t.g.v. verticale krachten: cr = 
144

•
7 

·l0
6 

= 260 N/mm 2 

557418 
Staalsoort S355 wordt toegepast: 260 N/mm2 < 355 N/mm2 -7 voldoet. 

De afmetingen van de as: 0152,4-30. 
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Balklaag & multiplexplaat 

4.3.6. Opbouw balklaag 

Tussen de tertiaire constructie wordt een balklaag geplaatst waarop multiplexplaten worden bevestigd. 
De balken van de balklaag worden uit elkaar geplaatst om ventilatie tussen de balken mogelijk te maken; 
zie figuur C.4.20. De multiplexplaten op de balken vangen deze afstand op. 

~L I_ UD ][ ~~~l 
ij~ 

I i I 
~ ~ ~ ~ r~ ft; ~ ~'t ['' 

[.!, 11 balklaag 
11 tertiaire constructie 

Figuur C 4.20: Balklaag tussen teräaire constructie 

De tertiaire constructie wordt 4 m1 h.o.h. geplaatst (zie bijlage C.4.2.3). De lengte van de balklaag be
draagt dus 4 m t. 

4.3.7. Berekening balklaag & multiplexplaat 

Belastingen balklaag & multiplexplaat 

Zoals terug te vinden is in bijlage C; hoofdstuk 1, werken de volgende belastingen op de balklaag & mul
tiplexplaten: 

eigen gewicht balklaag & multiplexplaten; 
water belasting; 
zwembadfolie; 
onderlegvilt; 
personen. 
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De permanente belasting is dusdanig groot dat 1,35 · permanente belasting altijd maatgevend is t.o.v. 1,2 
·permanente belasting+ 1,5 ·veranderlijke belasting. 
De multiplexplaten worden over meerdere balken gelegd. De multiplexplaat zal zich als een ligger op 
twee steunpunten gedragen. Doordat de breedte van de oplegging erg groot is in verhouding met de 
dikte van het multiplex. 

In figuur C.4.21 de opbouw van de balklaag weergegeven en het constructieschema weergegeven voor 
de multiplexplaten. 

11 

15 ll 15 

11 + 2x15 
.-~----------------------. 

Figuur C 4.21: Opbouw balklaag & constructieschema multiplexplaten 

De multiplexplaten worden berekend over een breedte van 1 m1• 

Afmetingen balklaag & multiplexplaat 

H.o.h.-afstand balklaag afhankelijk van: 
afmetingen balklaag; 
multiplexplaatdikte. 

Standaardafmetingen multiplexplaten: 1220 · 2440 mm2. 
ln tabel C.4.7 zijn de mogelijke overspanningen van multiplex (I) weergegeven bij belastingen. 

Tabel C4.7: Maximale overspanning (1) multiplexplaat 

Buigspanning maatgevend Paneelschuifspanning maatgevend 

d Om;rep Um;d l O'YJep Uv;d 1 lmax 
[mml] [N/mm2] [N/mm2] [mm1] [N/mm2] [N/mm2] [mm1] [mm1] 

6,5 19,0 13.4 136 3,2 2,2 483 136 
9 18,3 12,9 185 3,2 2,2 669 185 
12 17,6 12.4 242 3,2 2,2 892 ' 242 
15 16,9 11,9 297 3,2 2,2 1114 I 297 
18 16,3 11,5 349 3,2 2,2 1335 349 
21 15,9 11,2 403 3,2 2,2 1557 403 
24 15,7 11.1 457 3,2 2,2 1778 457 

27 15,6 11,0 512 3,2 2,2 1999 512 

Afmeting bepaald door balkaag (gezaagd) 
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Indien de balklaag in gezaagd hout wordt uitgevoerd, is de maximale afmeting 

225 · 225 mm1, houtsterkteklasse K21. 

Bij een h.o.h.-afstand van de balklaag van 305 mm1 (8 · 305 = 2440 mm 1) en een multiplexplaatdikte van 
6,5 mm1, is de belasting op de balklaag: 

Qep = 9,35 kN/m 1; 

Qi = 12,62 kNm1• 

Md = 25,24 · 1()6 Nmm' 
W = 1,90 · 106 mm3 

Vd = 25,24 · 103 N 
Om;u;d = 13,30 N/mm2 

Ov;u;d = 0,75 N/mm2 
fm;u;d = 14,875 N/mm2 

fv;u;d = 1,4875 N/mm2 

controle buigspanning gezaagde balk: 
controle schuifspanning gezaagde balk: 

13,30 < 14,875 7 voldoet 
0,75 < 1,4875 7 voldoet 

Als de balklaag op bovenstaande manier wordt toegepast, dan geldt voor de multiplexplaten: 

b =80 mm1 

I = 110 mm1 

Uit tabel C.4.7blijkt dat de platen met een dikte van 6,5 mm 1 voldoen aan zowel de buigspanning als de 
paneelschuifspanning. 
De afstand tussen de verschillende balken is dusdanig klein, dat dit geen goede oplossing is. 

Afmeting bepaald door balkaag (gelamineerd) 

Een h.o.h.-afstand van 407 mm 1 is een gebruikelijke maat. De multiplexplaat kan dan precies over zes 
balken gelegd worden (6 · 407 = 2440 mm 1); zie figuur C.4.22. 

Uit tabel C.4.7 blijkt dat de lengte die multiplexplaten met een dikte van 21 mm1 kunnen overspannen 
(=I) maximaal403 mm1 bedraagt. 

De balken worden gelamineerd uitgevoerd (LH27), afmeting: 80 · 400 mm2. 

4000 
1220 1220 1220 340 

- ·-=~-,=-" 

1 1 1 1 
I 

_____ __ ] 
---- --- ---- -- - 1, -

I 

1 1 1 !1 ---- . balklaag 

--·--- 1._ __ ,_ -----

Figuur C4.22: Verdeling multiplexplaten over balklaag 
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De belasting op de balklaag wordt dan: 
Qrep = 15,09 kN/m1; 

Qrt = 20,37 kNm 1• 

Md= 40,73 · 106 Nmm1 

W = 2,13 · 1()6 mm3 

Vd = 40,73 · 1Q3 N 
agl:m:u:d = 19,09 N/mm2 
agl;v;u;d = 1,91 N/mml 

fgJ:m:u:d = 19,125 N/mm2 

fgl;v;u;d = 2,196 N/mm2 

controle buigspanning gelamineerde balk: 
controle schuifspanning gelamineerde balk: 

19,09 < 19,125 ~voldoet 

1,91 < 2,196 ~ voldoet 

Als de balklaag op bovenstaande manier wordt toegepast, dan geldt voor de multiplexplaten: 

b = 327 mm 1 

1=357mm1 

Uit tabel C.4.7 blijkt dat de platen met een dikte van 21 mm1 voldoen aan zowel de buigspanning als de 
paneelschuifspanning. 

Conclusie balkaag & multiplexplaten 

De balklaag wordt gelamineerd uitgevoerd met de afmetingen 80 · 400 mm2; h.o.h. 407 mm1• De dikte 
van de multiplexplaten bedraagt 21 mm1• 

Verbinding multiplexplaten aan balklaag 

De multiplexplaten worden op de balk genageld. Bij verbindingen tussen hout en multiplex geldt: 
dnom ~ 1/J · tkt 

doom~ 1h · 21 = 7 mm 1 

De dikte van het dunste te verbinden onderdeel bedraagt 21 mm 1• 

Toepasbare nagels zijn d = 2,2 of d = 2.4 mm 1• 

Draadnagels nr. 13 worden toegepast. Deze hebben een diameter van 2.4 mm 1• 

In figuur C.4.23 is de aansluiting van de multiplexplaten op de balken weergegeven. 
De afstand van de rand van de plaat tot de nagel ;;,: 3d. 

De afstand van de rand van de balk tot de nagel ;;,: 4d. 

1 1 
.. 

1 1 

I 

/ 
I 1 1 """ \ 
---- -- --- ---- ---- -----. . . . . . . . . . . . . . 

\ 

\-- --- ---- --- ------ ----7 

1 / 
/ 

\ 1 
/ 

Figuur C 4.23: Aansluiting multiplexplaten op balklaag 
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4.3.8. Wanden 

In de wanden wordt hetzelfde principe doorgezet. De breedte van de stijlen in de wanden bedraagt 71 
mm1• De hoogte van de stijlen wordt 246 mm 1• De stijlen worden in gezaagd hout uitgevoerd. Hout
sterkteklasse K21. 
Door de belasting van het water op de wanden ontstaan de volgende belastingen; 
zie figuur C.4.24. 

Optredende spanningen 

9,13 ·106 

<J m = 
1 

12,75 N/mm 2 
< 14,875 N/mm2 ~ voldoet 

-· 71 · 2462 

6 

cr = 
3 "

15
•
57 

'
103 

= 1,34 N/mm 2 < 1,488 N/mm2 

V 2·71·246 

4.4. PriiJ1Jlir vakwerk & betonnen raamwerk 

4. 4.1. Opbouw primair vakwerk 

~voldoet 

In bijlage C; hoofdstuk 4 wordt de opbouw van het secundaire vakwerk onderzocht. Hieruit blijkt dat de 
diagonalen het beste onder een hoek van 45 • geplaatst kunnen worden. Dit geldt ook voor het primaire 
vakwerk waterbak. 
De diagonalen van de primaire vakwerken waterbak worden geplaatst onder een hoek van 45,0" en 
40,2". De h.o.h.-afstand van de primaire vakwerken bedraagt 16 m1• De h.o.h.-afstand van de betonnen 
raamwerken bedraagt 26 m1• 

In figuur C.4.25 is de opbouw van het primaire vakwerk weergegeven. De primaire vakwerken steunen 
op het betonnen raamwerk. 

74000 

aansluiting 

Figuur C 4.25· Opbouw primair vakwerk 
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Belastingen primair vakwerk & betonnen raamwerken (zwakke richting) 

T. p.v. het wedstrijdbad zijn de oplegreacties vanuit de secundaire vakwerken (zie bijlage E.2.1) bere
kend. T.p.v. de andere baden wordt de belasting op de vakwerken bepaald vanuit de vierkante meter 
belasting (zie hoofdstuk C; hoofdstuk 1). 

eigen gewicht balklaag & multiplexplaten; 
eigen gewicht tertiaire constructie; 
eigen gewicht secundaire constructie; 
eigen gewicht vloer 4• verdieping; 
waterbelasting; 
zwembadfolie; 
onderlegvilt; 
veranderlijke vloerbelasting 4• verdieping; 

_ _ .P:.:sonen zwembad; 

eigen gewicht vloer 5• verdieping; 
eigen gewicht vloer 4• verdieping 
veranderlijke vloerbelasting 4• verdieping; 
veranderlijke vloerbelasting 5• verdieping. 

oplegreactie secundaire vakwerken 

Naast de oplegreactie vanuit de secundaire vakwerken draagt ook een gedeelte van de vloeren de belas
ting af op de primaire vakwerken. 
In figuur C.4.26 is het gebied weergegeven dat belasting afdraagt op het primaire vakwerk. 

Figuur C 4.26· Belastingafdragend gebied op primaire Jigger 

De oplegreacties van de secundaire constructie geven een puntlast op de primaire vakwerken (bovenre
gel). De vloeren van de 4• verdieping onder de waterbak dragen belastingen af op de onderregel van de 
primaire vakwerken en de vloeren van de 5• verdieping dragen de belasting af op de bovenregel van de 
primaire vakwerken; zie bijlage C; hoofdstuk 4. 

De betonnen raamwerken en de primaire vakwerken waterbak worden als één geheel berekend. De 
betonnen raamwerken worden bij de fundering met een veer ingeklemd (zie hoofdstuk C.4.4.6). Dit is 
echter geen volledige inklemming maar een veer. De veerstijfheid heeft invloed op de krachtswerking in 
het primaire vakwerk. 

BijlageC Draagconstructie waterbale C69 

' 



K27 

Figuur C 4.27: Schematisen"ng 

Belastingen betonnen raamwerken (sterke richting) 

co 
v 
(/) 

K1B 

In figuur C.4.28 is het betonnen raamwerk weergegeven. 

32000 

~I - ,-------

1500 ........_ 

4000 8000 8000 8000 4000 

Figuur C 4.28: Betonnen raamwerken 

1<29 

De betonnen raamwerken worden zowd in de sterke als in de zwakke richting belast. De primaire vak
werken dragen de belastingen af op de betonnen raamwerken. 

In de berekening van de betonnen raamwerken in de sterke richting worden alleen de belastingen van 
de primaire vakwerken t.p.v. het zwembad meegenomen. Deze zijn dusdanig groot dat de oplegreacties 
van de andere primaire vakwerken (nagenoeg) geen invloed hebben op de maximale spanningen in het 
beton; zie figuur C.4.29. 

1 Fd lfd 
.___ ,.---

L- - - ~ 

Figuur C 4.29: Belastingen betonnen raam werken sterke n"chting 
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Naast de belasting vanuit de verdiepingen én de primaire vakwerken waterbak wordt ook de windbelas
ting op de langsgevel afgedragen op de betonnen raamwerken. 
(Zie figuur C.4.30 en bijlage C; hoofdstuk 1). 
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Figuur C 4.30: Windbelastingsgebied opgevangen door raamwerk 
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Schematisering betonnen raamwerken zwakke richting 

In figuur C.4.31 is de schematisering van de betonnen raamwerken weergegeven in de zwakke richting. 

K27 

co 
'<:!" 
(/) 

K2B 

Figuur C4.31: Schematisering betonnen raamwerk zwakke richting 

Schematisering betonnen raamwerken sterke richting 

K29 

In figuur C.4.32 is de schematisering van de betonnen raamwerken weergegeven in de sterke richting. 

F F 

Figuur C4.32: Schematisering betonnen raamwerk sterke richting 

4.4.2. Berekening primair vakwerk waterbak 

Het primaire vakwerk dat in figuur C.4.33 met een pijl is aangegeven wordt berekend. Dit is het zwaarst 
belaste vakwerk. 

Figuur C4.33: Aanduiding berekend vakwerk 
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Zoals in figuur C.4.31 is weergegeven worden alle diagonalen en verticalen scharnierend aangesloten. 
De bovenregel, onderregel en de diagonalen worden dubbel uitgevoerd. De verticalen worden enkel 
uitgevoerd. 

443 M~~e~ndesm~n 

In tabel C.4.8 en figuur C.4.34 zijn de maatgevende staven weergegeven. Deze krachten zijn terug te 
vinden in de bijlage E.2.2. 

Tabel C. 4.8: Maatgevende staven 

druk [kN] trek [kN] 
moment [kNm1] moment [kNm1] 

Bovenregel 
-2955,32 +2652,78 

226,60 54,78 - - ---··· ·· · · ··· ---··~···-·-···---· - ·-·-···--···-··-···-··--·----·- ·- - ·· 

staven 

Onderregel 

59 
-227,93 

18,54 - - ---·· .................. .. ··---------
staven 514 

_Qi~g()n_al_e_n _ _ _ _ --1t- .. ···-··· ____ -6_4~_,2_6 
staven 531 

Verticalen 

57 

+3786,09 

336,17 
............... ········· ··········--- ---- ------ -----······ 

520/521 

+4016,68 
··· ····-- ----··----·--·· 

staven 

Ondersteuningen -11181 ,67 
· --·--···· ··· ··· ··············-- ~-- --·· --·-·--·- ·--·-··- -· 

staven 548 

Figuur C. 4.34: Maatgevende staven 

Het vakwerk wordt op drie punten gecontroleerd: 
controle op sterkte; 
controle op stabiliteit; 
controle op stijfheid. 

542 

S7 

S48 

S9 

Van de onderdelen waarin alleen trek optreedt, wordt de afmeting bepaald op basis van de sterkte-eisen. 
De onderdelen waarin druk optreedt, wordt de afmeting bepaald door de stabiliteit; knik en kip in dit 
geval. Indien het profiel aan de knikstabiliteit voldoet, voldoet het profiel ook op druk, omdat knik een 
reductiefactor geeft in de eis waaraan druk moet voldoen. 
De afmetingen van de verschillende onderdelen worden eerst bepaald t.a.v. sterkte en stabiliteit. Ver
volgens worden de vervormingen van het vakwerk gecontroleerd. 

B1jlageC Draagconstructie waterbak C73 



I 

BtïlBI{e C: Berekenin~en Afsrudeerverslan 

4.4.4. Controle op sterkte en stabiliteit 

Alle onderdelen van het secundaire vakwerk worden gelamineerd uitgevoerd in sterkteklasse LH27. De 

regels en de diagonalen worden dubbel uitgevoerd; de verticalen enkel. De diagonalen worden tussen de 

regels geplaatst en de verticalen worden tussen de diagonalen geplaatst. 

Uitgangspunten berekening 

kmoo = 0,85 (zie bijlage A.7.5) 

Y M = I ,2 (sterkte) 

Houtsterkteklasse LH27 

• fgl;m;O;rep = 27 N/mm2 

• fgl;m;O;u;d = 
f gl;m;O;rep 

·kmod ·kh = 19,125 N/ mm2 
YM 

• fgl;c;O;rcp = 26 N/mm2 

• fgl;c;O;u;d = 
f gJ;c;O;rep 

YM 
· kmod ·kh = 18,417 N/mm2 

• fgl;t;O;rep = 22 N/mm2 

• fgi;<;O;u;d = 
f gl;1;0;rep 

YM 
· kmod · kh = 15,583 N/ mm2 

• Egi;O;u;rep = 9200 N/mm2 

• Egi;O;u;d = 
E gi;O;u;rep 

YM 
· kmod = 6516 N/mm2 

Bovenregel 

Sterkte en stabiliteit 

Voor de stabiliteit is de drukkracht in combinatie met het buigende moment en de trekkracht in combi

natie met het buigende moment in de staven van belang. De staven worden getoetst op knik en kip t.g.v. 

de optredende drukkracht en het buigende moment en op instabiliteit t .g.v. de optredende trekkracht en 

het buigende moment. 
De secundaire constructie wordt bevestigd op de onderregel van het primaire vakwerk en dient daar

door als kniksteun in de zwakke richting voor de onderregeL Door de bovenregel t .p.v. de verticalen te 

bevestigen aan de vloer, wordt ook de bovenregel gesteund om de materiaalvrije as. 

De kniklengte in het vlak en de kniklengte uit het vlak bedragen beide 6500 mm 1• 

De bovenregel wordt gekoppeld d.m.v. koppelplaten h.o.h. 1170 mm1• Hierdoor wordt de kniklengte 

van de bovenstaven verkleind en hiermee ook de knikfactor. 

De koppelplaten op de bovenregel kunnen achterwege blijven indien de bovenregel wordt uitgevoerd 
als een koker (zie ook paragraaf 4.3.5). 

De bovenregel moet getoetst worden op de maximaal optredende drukkracht gecombineerd met het 

optredende moment en getoetst worden op zowel knik in het vlak als op knik uit het vlak (materiaalas 

en de materiaalvrije as). 

De maatgevende drukkracht in de bovenregel heeft een grootte van 2955,32. De optredende buiging is 
dusdanig groot dat zij niet verwaarloosd kan worden (227 kNm1) . 

Het profiel wordt uitgevoerd in houtsterkteklasse LH27. 

Een verklaring voor de optredende momenten is terug te vinden in bijlage D. 
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Controle stabiliteit en sterkte van prismatische staven belast door druk met buiging 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 2·240-720 mm2 (LH27). 

De twee regels waaruit de bovenregel bestaat worden gekoppeld d.m.v. koppelplaten (h.o.h . 1170 mm1). 

De koppelplaten hebben een dikte van 21 mm1• 

Om aan de stabiliteitseisen te voldoen moet voldaan worden aan: 

Oc;O;d 0 m·O·d --= .;........-+ '' ·kmc ~1 
kcom;z · fc ;O;u;d kins · fm;O;u;d 

Indien aan de stabiliteitseisen wordt voldaan, wordt ook aan de sterkte-eisen voldaan. Immers de factor 

kcom:z vormt een reductie van de capaciteit van de staaf op druk. 

Bij de bepaling van de uiterste grenstoestand bij buiging om de as die alle samenstellende delen snijdt 

(materiaalvrije as), moet gerekend worden met het werkzame axiaal kwadratisch oppervlaktemoment 
Iw en de theoretische slankheid Àw. 
Voor de berekening wordt voor de samenwerkingsfactor ys = 0,6 aan gehouden. 

Voor de berekening van ys kan ook de onderstaande formule volgens 14.2.4 NEN 6760 worden aange
houden. Dit is echteJ" een zeer ingewikkelde en tijdrovende formule. 

Uit deze formule blijkt dat geldt: ys = 1,0 voor gelijmde verbindingen 

ys = 0,6 voor genagelde verbindingen 

Door in de berekeningen ys = 0,6 aan te houden, wordt een conservatieve aanname gedaan. 

De berekening van het primaire vakwerk is gelijk aan de berekening van het secundaire vakwerk. On
derstaand worden de waarden van de verschillende onderdelen van de berekening getoond. 

Îw:z = 454,58 mm1 

Àz = 14,30 
TJ = 4,5 (koppel platen) 

n=2 
i1 = 69,28 mm1 

À1 = 16,89 < 60 ~ voldoet 

Àw = 38,57 
Oc:O:d = 8,55N/mm2 

Om:O:d = 5.46 N/mm2 

rw;z = 356,28 mm1 

T]z = 0,0026 
kE:z = 2,35 
Çz = 3,46 

kcom:z = 0,90 
Om:cr = 442,49 N/mm2 

km= 27,35 
!Gns = 1 ,08 ~ 1 ,0 aanhouden 

kc:z = 0,39 
kmc;z = 0,35 

stabiliteitscontrole: 
8

.4
6 

+ 5
•
46 

· 0,35 = 0,6I < I ~ voldoet 
0,90 ·I8,42 I,O ·I9,13 

Om aan de sterkte-eisen te voldoen geldt: 
0 c·O·d 0 m·O·d 
--· -· - +--'-'- ~ I 
fc;O;u;d fm;O;u;d 
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spanningscontrole: 
8

•
46 

+ 
5

,4
6 

= 0 75 < 1 -7 voldoet 
18,42 19,13 ' 

Controle stabiliteit en sterkte van prismatische staven belast door trek en buiging 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 2-240-720 mm2 (LH27). 

Om aan de stabiliteitseisen te voldoen geldt: 

crm;O;d 
---'-'--- ~ 1 
k;ns · fm;O;u;d 

De controle van de stabiliteit wordt op éénzelfde wijze als eerder getoond uitgevoerd; alleen de uitkom

sten worden getoond: 

iw;z = 454,58 mm1 

fu = 14,30 

TJ = 4.5 (koppelplaten) 
n=2 

i1 = 69,28 mm1 

i\1 = 16,89 < 60 -7 voldoet 

i\w = 38,57 
cr~:o:d = 0,49 N/mm2 

crm:O:d = 0,07 N/mm2 

rw:z = 356,28 mm I 

h:z = 2,35 
"/;z = 3,46 

kcom:z = 0,90 

crm:cr = 442,49 N/mm2 

km = 27,35 

kins = 1 ,08 -7 1 ,0 aanhouden 

stabiliteitscontrole: 

spanningscontrole: 

Conclusie 

0
•
07 

= 0,02 < 1 -7 voldoet 
1,0 ·19,13 

0,4
9 + 0

·
07 

= 0,56 < 1 -7 voldoet 
15,58 19,13 

De afmeting van de bovenregel is 2-240-720 mm2; 

gekoppeld d.m.v. koppelplaten h.o.h. 1170 mm1• 

Onderregel 

Sterkte en stabiliteit 

Voor de stabiliteit is de drukkracht in combinatie met het buigende moment en de trekkracht in combi

natie met het buigende moment in de staven van belang. De staven worden getoetst op knik en kip t .g.v. 
de optredende drukkracht en het buigende moment en op instabiliteit t.g.v. de optredende trekkracht en 

het buigende moment. 
De secundaire constructie wordt bevestigd op de onderregel van het primaire vakwerk en dient daar

door als kniksteun in de zwakke richting voor de onderregeL 
De kniklengte in het vlak en de kniklengte uit het vlak bedragen beide 6500 mm1• 

De onderregel moet getoetst worden op de maximaal optredende trekkracht gecombineerd met het op

tredende moment. De optredende drukkracht is klein in verhouding tot de optredende trekkracht (ca. 
6%) en wordt daarom niet apart getoetst. 
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De maatgevende trekkracht in de onderregel heeft een grootte van 3786 kN. De optredende buiging 
heeft een grootte van 336 kNm1• 

Het profiel wordt uitgevoerd in houtsterkteklasse LH27. 

Controle stabiliteit en sterkte van prismatische staven belast door trek en buiging 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 2-240-880 mm2 (LH27). 

Om aan de stabiliteitseisen te voldoen geldt: 
0 m;O;d ---'--'--- s 1 

k ins · f m;O;u;d 

De twee delen van de onderregel worden niet d.m.v. koppelplaten gekoppeld. Hierdoor kunnen zij be
schouwd worden als twee aparte regels die ieder de helft van de belasting opnemen. 

De koppelplaten op de bovenregel kunnen achterwege blijven indien de bovenregel wordt uitgevoerd 
als een koker (zie ook paragraaf 4.3.5). 

De controle van de stabiliteit wordt op éénzelfde wijze als eerder getoond uitgevoerd; alleen de uitkom
sten worden getoond: 

i:z = 69,28 mml 
Àz = 93,82 
T]z = 0,0058 
O.:O:d = 8,96 N/mm2 
Om:O:d = 5,43 N/mm2 

rz = 40,00 mm 1 

h z= 0,40 
"l;z = 1,56 
kcom;z = 0,31 
Om;cr = 52,18 N/mm2 

km= 1,69 
k;.,. = 0,% 

stabiliteitscontrole: 

spanningscontrole: 

Conclusie 

5
,4

3 = 0,30 < I -7 voldoet 
0,96·19,13 

8,96 5,43 0 86 --"- ld --+ --= , < 1 ., vo oet 
15,58 19,13 

De afmeting van de onderregel is 2-240-880 mm2. 
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Diagonalen 

Sterkte en stabJliteit 

De staven worden getoetst op knik en kip t.g.v. de optredende drukkracht. 

De maatgevende drukkracht in de diagonalen heeft een grootte van 6446 kN. Er treedt geen buiging op. 
Het profiel wordt uitgevoerd in houtsterkteklasse LH27. 
De knildengte om zowel de materiaalas als de materiaalvrije as bedraagt 8515 mm1. De twee staven 
waaruit de diagonaal is opgebouwd worden gekoppeld d.m.v. koppelplaten h.o.h. 1216 mm1. Hierdoor 
wordt de kniklengte verkleind en hiermee ook de knikfactor. 

Controle stabiliteit en sterkte van prismatische staven belast door druk 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 2-240-960 mm2 (LH27). 
De twee regels waaruit de diagonaal bestaat worden gekoppeld d.m.v. koppelplaten (h.o.h. 1216 mm1). 
De koppelplaten hebben een dikte van 21 mm1. 

a c;O;d Om aan de stabiliteitseisen te voldoen moet voldaan worden aan: __ ___;....:____ __ .$ 1 
k com;z · f c;O;u;d 

Indien aan de stabiliteitseisen wordt voldaan, wordt ook aan de sterkte-eisen voldaan. Immers de factor 
kcom;z vormt een reductie van de capaciteit van de staaf op druk. 

Bij de bepaling van de uiterste grenstoestand bij buiging om de as die alle samenstellende delen snijdt 
(materiaalvrije as), moet gerekend worden met het werkzame axiaal kwadratisch oppervlaktemoment 
Iw en de theoretische slankheid Àw. 
Voor de berekening wordt voor de samenwerkingsfactor ys = 0,6 aan gehouden. 

Voor de berekening van ys kan ook de onderstaande formule volgens 14.2.4 NEN 6760 worden aange
houden. Dit is echter een zeer ingewikkelde en ti;drovende formule. 

Uit deze formule blijkt dat geldt: ys = 1,0 voor gelijmde verbindingen 

ys = 0,6 voor genagelde verbindingen 

Door in de berekeningen ys = 0,6 aan te houden, wordt een conservatieve aanname gedaan. 

De berekening is gelijk aan de berekening van de bovenregeL Onderstaand worden de waarden van de 
verschillende onderdelen van de berekening getoond. 

iw;z = 476,02 mm1 

fu = 17,89 
'1 = 4,5 (koppelplaten) 
n = 2 
i1 = 69,28 mm1 

Àt = 8,37 < 60 7 voldoet 
Àw = 25,21 
a c;O;d = 13,99 N/mm2 

rw:z = 372,69 mm1 

TJz = 0,0026 
kE;z = 5,50 
ç. = 6,57 
kcom;z = 0, 97 
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stabiliteitscontrole: 

Conclusie 

13.99 
----= 0,78 <I~ voldoet 
0,97 ·18,42 

De afmeting van de diagonalen is 2·240·960 mm2; 
gekoppeld d.m.v. koppelplaten h.o.h. 1216 mm 1• 

Verticalen 

De staven worden getoetst op spanning t.g.v. de optredende trekkracht. 
De maatgevende drukkracht in de verticalen heeft een grootte van 4017 kN. Er treedt geen buiging op. 
Het profiel wordt uitgevoerd in houtsterkteklasse LH27. 

Controle sterkte van prismatische staven belast door trek 

Controle wordt uitgevoerd met profielen met de afmeting 240·1200 mm2 (LH27). 

Om aan de sterkte-eisen te voldoen moet worden voldaan aan: 
Ggl:<:O:d <;; fgi:~{):u:d 

_ F _ 4017 ·103 
_ 

2 ag!·t·O·d - - - - 13.50 N/mm 
.. · A 240·1240 

fsi:<:O:u;d = 15,6 N/mm2 

13,50< 15,6 -7 voldoet 

Conclusie 

De afmeting van de verticalen is 240·1240 mm2• 
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4. 4.5. Controle op stijfheid 

Uitgangspunten berekening 

kmoo = 0,85 (zie bijlage A.7.5) 

y M = 1,0 (stijfheid) 

l.jl krp = 1,0 (belastingsduurklasse I) 

7 alle permanente belastingen en de momentane waarde van de veranderlijke belastingen met 
een referentieperiode groter dan 15 jaar 

Houtsterkteklasse LH27 

• 
I • 

E8t:O;;serp;rep = 11500 N/mm2 

Tijdsonafhankelijke doorbuiging (elastisch) 

Egl;O;u;ser;d = Egl;O;ser;rep · k mod = 11500 N/mm2 
Ym 

7iïdsalhankehïke doorbuiging (kruip) 

E E gl:O;ser;rep . k = 11500 N/ 2 gl;O;u;ser;d = mod mm 
Ym'I.Jikrp 

De primaire vakwerken waterbak moeten voldoen aan de bruikbaarheidsgrenstoestand omdat vloeren 
opgelegd worden op deze vakwerken. 

Er treden elastische verplaatsingen (tijdsonafhankelijk) op en verplaatsingen t.g.v. kruip (tijdsafhanke
lijk). Deze verplaatsingen bij elkaar opgeteld vormen de totale verplaatsing. 

In deze berekeningen geldt: 

Uel = yr:g · Grep + yr:q · Qep + E yr;q · Ijl · Qep 

Ukr = yf.g • Grep + L yr:q · \jlk • Ijl · Qep 

Y~K = 

Yf.q = 

Grep= 

Qrep = 

belasdngfactor permanente belasdng (=1,0) 

belastingfactor veranderlijke belasdng (=1,0) 

permanente belasting 

veranderlijke belasdng 

momentaan factor 

reductiefactor voor momentane belasting (=0,6 voor kruipberekeningen) 

In bijlage E.2.2 zijn de optredende knooppuntverplaatsingen terug te vinden. Voor de bijbehorende 
Knoop, zie figuur C.4.35. 

Figuur C 4.35: Knoop behorende blj de maximale knooppuntverplaatsing 

De maximaal toelaatbare doorbuiging bedraagt: 
0,004 · 26000 = 104 mmt. 

De onmiddellijk optredende doorbuiging bedraagt (knoop 22): 
De doorbuiging t.g.v. kruip bedraagt (knoop 22): 

Totale doorbuiging: 

BJjlageC Drssgconstroctie waterbak 
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/Jiji~We r.:· Berekenin{!en Afstudet:nrers/8Jl 

73,6 < 104 -7 voldoet 

4.4.6. Berekening betonnen raamwerk zwakke richting 1111 

Uitgangspunten berekening 

Afmetingen kolommen: 
Traagheidsmoment: 
Beton: 
Fictieve elasticiteitsmodulus: 
Staalsoort: 

b · h = 1200 · 1500 mm 2 
lx = 1/t2 · 800 · 10003 = 6,67 · 1010 mm4 

B35 
Er= 11,7 · 1()6 kN/m2 
FeB 500 

In figuur C.4.36 is het berekende raamwerk weergegeven. 

S47 

S26 S27 

S14 SIS 

Figuur C4.36: Berekend raamwerk 

In bijlage E.2.2 zijn de staafkrachten terug te vinden; zie ook tabel C.4.9. 
De fundamentele combinatie 2 en 6 worden aangehouden voor de berekening (rekenwaarde en repre
sentatieve waarde). De staafkrachten treden op bij een veerconstante van 1750 kNm 1/rad. 

Tabel C4.9: Staafkrachten 

staaf representatieve waarde [kN] rekenwaarde [kN] 

S14 - 130,57 -165,12 

SIS + 2059,37 + 2610,44 

S26 - 538,40 - 680,83 
S27 - 3367,51 -4266,59 

Fundering 

I.v.m. het voorkomen van trillingen voor de omgeving worden avegaarpalen (boorpalen) 0 250 toege
past. 
Hoogte van het maaiveld: 16,5 - 17,1 m1 +NAP. 
Er worden 12 palen toegepast. 
Afmetingen funderingsplaat: 4000· 3000 mm2; zie figuur C.4.37. 
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Bijleffe C: Berekeninf{en A!Swdeerverslop 

0 

8 
Cf') 

0 
0 
ll"\ 

0 
0 
0 -
0 
0 
0 -
0 
0 
ll"\ 

500 1000 

Figuur C 4.37· Paalverdeling 

4000 

1000 

lx;palen = 2 . Ab . 4 . P) = 8 Ab m4; ex = 1,0 mI 

1000 500 

l y;paleo = 2 · Ab · 3 · 0,52 + 2 · Ab · 3 · 1,52 = 15 Ab m 4; ey = 1,5 m l 

Na het ontbinden van de staafkrachten en de belastingen op knoop 16 (zie figuur C.4.38), ontstaat er een 
horizontale en verticale resulterende kracht. Deze krachten bepalen de veerconstante t.p.v. de funde
ring. 

S26 S27 

S14 SIS 

Figuur C 4.38: Staafkrachten en belastingen 

Representatief 

Horizontaal: 538,40 ·cos 45-3367,51 ·cos 40,2 + 130,57 + 2059,37 = -1,44 kN 

Verticaal: 854,64 + 538,40 ·sin 45 + 3367,51 ·sin 40,2 = 3408,93 kN 

Rekenwaarde 

Horizontaal: 680,83 · cos 45-4266,69 ·cos 40,2 + 165,12 + 2610,44 = -1,82 kN 

Verticaal: 1078,92 + 680,83 ·sin 45 + 4266,59 ·sin 40,2 = 4314,24 kN 

Kracht t.g.v. dwarskracht 

M ·e·A 144·14 ·10-Ab 
Fd = max = ' ' = 2,53 kN 

I x;palen 8 · Ab 

Paalbelasting 

V M · e ·A F d = - + ___,m-"'ax",_ __ 

n Ix;palen 

3408,93 + 1,44 ·14 ·1,0 · Ab = 284,08 + 2,53 = 286,61 kN 

12 8·Ab 

Paalverkorting 

2 · N 2 · 284,08 · 103 
1 

~L =--= 11,57 mm 
A ~·250f,n 
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Brïlllfle C: &rektmin~:en Afstudf>ervers!o,q 

Optredende hoekverdraaiing 

<p = ~I = 11•57 = O,Qll6 rad 
e 1000 

De veerconstante 

C= M = 1'
44

'
14 

=1747 kNm 1 / rad 
<p O,Q116 

De aanname van de veerconstante wijkt 0,2% af 

2' orde berekening 

e, = (eo + ec) · Ç > eo 

e =Mmax=1,82·14=000592m t 
0 Nmax 4314,24 ' 

ec is de kleinste waarde van: 

ec = 12 · [1,5 . h +eo ·(4 ·lfl-3)]{10~ . hr 

( 
14 )

2 

ec =12·[1,5 ·1,2+0,00592 · (4·1-3)] · -- =0,295 m1 

100 · 1,2 

ec = 12 · h ·Ijl· (1,5 +0,5 · ~JI · (-1 -)
2 

e0 100 · h 

e =12·12·1·15· --- =0294 m 1 
( 

14 )
2 

c ' ' 100 ·1,2 ' 
~ maatgevend 

Ç= c 
C-Nmax ·1 

1747 
=0,030 <0,75 -7 0,75 aanhouden 

1747- 431 4!,24·14 

e, = (0,00592 + 0,294) · 0,75 = 0,225 m1 > eo 

Voldoet de kolom? 

~=01 
h ' 

Nmax 4314,24 ·103 = 011 
f' b · Ab 21 ·1200 ·1500 ' 

4314,24 ·103 

21·1200 · 1500 
0,225 ·103 

1200 

Conclusie kolom x-richting 

GTB-grafiek; alzijdige wapening: 

0,02 

r = 0 -7 er wordt het minimum wapeningpercentage toegepast: WO;min = 0,18. 

Conclusie palenplan x-richting 

De totaal in rekening te brengen excentriciteit wordt: e, = 0,225 m1• 

De maximale paalbelasting inclusief 2• orde wordt: Fd = 
3408

·
93 

+ 2,53 · 
0

•
225 

= 381 kN 
12 0,00592 

Het palenplan voldoet indien per paal381 kNopgenomen kan worden. 
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Berekening raamwerk S48 

De berekening van de andere raamwerken geschiedt op éénzelfde wijze als de berekening van het 
raamwerk S47. 

In figuur C.4.39 is het berekende raamwerk weergegeven. 

S48 

Figuur C 4.39: REamwerk S48 

In bijlage E.2.2 zijn de staafkrachten van de staven terug te vinden; zie ook tabel C.4.10. 
De fundamentele combinatie 2 en 6 worden aangehouden voor de berekening (rekenwaarde en repre
sentatieve waarde). De staafkrachten treden op bij een veerconstante van 500 kNm1/rad. 

Tabel C.4.10: Staafkrachten 

staaf representatieve waarde [kN] rekenwaarde [kN] 

SIS +1274,09 +1615,77 
Sl9 +1924,95 + 2431,31 

S30 - 4413,67 - 5591,70 

S31 -5097,02 -6446,26 

Na het ontbinden van de staafkrachten en de belastingen op knoop 20 (zie figuur C.4.40), ontstaat er een 
horizontale en verticale resulterende kracht. Deze krachten bepalen de veerconstante t.p.v. de funde
ring. 

S30 

Figuur C4.40: Staafkrachten en belastingen 

Representatief 

Horizontaal: 4413,67 ·cos 40,2- 5097,02 ·cos 40,2- 1274,09 + 1924,95 · cos 21 = 1,07 kN 
Verticaal: 1912,35 + 4413,67 ·sin 40,2 + 5097,02 ·sin 40,2 + 1924,95 ·sin 21= 8740,94 kN 

Rekenwaarde 

Horizontaal: 5591,70 ·cos 40,2-6446,26 · cos 40,2 - 1615,77 + 2431,31 ·cos 21 = 1,34 kN 
Verticaal: 2403,05 + 5591,70 · sin 40,2 + 6446,26 ·sin 40,2 + 2431,31 ·sin 21 = 11044,35 kN 

Kracht t.g.v. dwarskracht 

F 
_ Mmax ·e·A _ 1,07·14 ·1,0 · Ab 

d- - 1,86 kN 
lx;palen 8 · Ab 
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Biilo~:e C: &rekeninJ!eD Afstudeoerverslaf( ' 
I 

Paalbelasäng 

Fd =~+ Mmax ·e · A = 8740,94 + 1,07 ·14·1,0 · Ab = 728,42 + 1,86 = 730,28 kN 
n I x;palen 12 8. Ab 

Paalverkorûng 

~L = 2. N = 2. 728,42 ·103 = 29,68 mm I 

A (Ji. 25of.n 

Optredende hoekverdraajjng 

<p = ~1 
= 

29
•
68 

= 0 0297 rad 
e 1000 ' 

De veerconstante 

C= M = 1•07 ' 14 503 kNm 1 / rad 
<p 0,0297 

De aanname van de veerconstante wijkt 0,5% af 

2' orde berekenjng 

e, = (eo + ec) · Ç > eo 

e = M max = 1,34 . 14 = 0 00 170 m I 
0 

N max 11044,35 ' 

ec J's de kfejnste waarde van: 

ec =12·[1,5·h+eo ·(4 · 1j1-3)]{10~·hr 

[ 
14 J

2 

ec =12·[1,5·1,2+0,00170 · (4·1-3)]· -- =0,294 m 1 

100 ·1,2 

e = 12· h ·"'·(15+ 0 5 .!..!..)·(- 1
-)

2 

c 't' ·. ' ' e
0 

100·h 

( 
14 )

2 

ec =12·1,2·1·1,5· =0,294 m1 

100 ·1,2 
~ maatgevend 

é, = c 
C-Nmax · I 

503 
-------=0,0033 < 0,75 -7 0,75 aanhouden 
503-11044,35 ·14 

e. = (0,00170 + 0,294) · 0,75 = 0,222 mi > eo 

Voldoet de kolom? 

~=01 h • 

Nmax 

f'b·Ab 

11044,35 ° 103 
0,29 

21·1200 ·1500 

N max . 2 11044,35 · 103 0,222 · 103 

f'b·Ab h 21·1200 ·1500 1200 

Conclusie kolom x-richting 

GTB-grafiek; alzijdige wapening: 

0,054 

r = 0 -7 er wordt het minimum wapeningpercentage toegepast: wo;mio = 0,18. 
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Conclusie palenplan x-richting 

De totaal in rekening te brengen excentriciteit wordt: e, = 0,222 ml 
De maximale paalbelasting inclusief 2• orde wordt: 

F = 8740,94 + l,86 . 0,222 = 972 kN 
d 12 0,00170 

Het palenplan voldoet indien per paal 972 kN opgenomen kan worden. 

Berekening raamwerk S49 

De berekening van de andere raamwerken geschiedt op éénzelfde wijze als de berekening van het 
raamwerk S47. De staafkrachten treden op bij een veerconstante van 488 kNm1/ rad. 
In figuur C.4.41 is het berekende raamwerk weergegeven. 

S49 

Figuur C4.41: FiguurC4.43: Raamwerk S49 

In bijlage E.2.3 zijn de staafkrachten van de staven terug te vinden; zie ook tabel C.4.11. 
De fundamentele combinatie 2 en 6 worden aangehouden voor de berekening (rekenwaarde en repre
sentatieve waarde). 

Tabel C4.11: Staafkrachten 

staaf representatieve waarde [kN] rekenwaarde [kN] 

S22 +2505,90 +3167,17 

S23 -130,89 -165,51 

S34 - 3732,79 - 4718,26 

S35 -537,95 - 680,27 

Na het ontbinden van de staafkrachten en de belastingen op knoop 20 (zie figuur C.4.42), ontstaat er een 
horizontale en verticale resulterende kracht. Deze krachten bepalen de veerconstante t.p.v. de funde
ring. 

S35 

S23 

Figuur C4.42: Staafkrachten en belastingen 

Representatief 

Horizontaal: 3732,79 · cos 40,2 - 537,95 ·cos 45-2505,90 ·cos 21 -130,89 = 0,35 kN 
Verticaal: 1068,54 + 3732,79 ·sin 40,2 + 537,95 ·sin 45 + 2505,90 ·sin 21 = 2960,25 kN 
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Biihwe C: /Jerekeninxen Afsrodeenrr>r.rlap 

Rekenwaaide 

Horizontaal: 4718,26 ·cos 40,2-680,27 ·cos 45-3167,17 · cos 21 -165,51 = 0,45 kN 
Verticaal: 1310,25 + 4718,26 ·sin 40,2 + 680,27 ·sin 45 + 3167,17 ·sin 21 = 3701,70 kN 

Kracht t.g.v. dwarskracht 

M ·e·A 
F _ max 
d-

I x;palen 

0 35 ·14 ·1 0 · Ab . • =0,62 kN 
8·Ab 

Paalbelasting 

Fd =V+ Mmax ·e·A = 2960,25 + 0.35 ·14·1,0-Ab = 246_69 + 0.62 =247.31 kN 
n Ix;palen 12 8·Ab 

Paalverkorting 

2 · N 2 · 246,69 · 103 
1 ~L = -- = 10,05 mm 

A ~-25of.n 

Optredende hoekverdraaiing 

cp = ~I = 
10

·
05 

= 0 0101 rad 
e 1000 ' 

De veerconstante 

C= M = 0•35 .
14 

=492 kNm 1 /rad 
cp 0,0101 

De aanname van de veerconstante wijkt 0,7% af 

2' orde berekening 

e. = (eo + ec) · Ç > eo 

e =Mmax =0.45·14=000169 ml 
0 N max 3701,70 ' 

ec is de kleinste waarde van: 

e =12·[1.5·h+e0 ·(4·w-3)]·( 
1 J

2 

c 100·h 

( 
14 J

2 

ec =12·[1,5·1,2+0,00169·(4·1-3)]· -- =0,294 m 1 

100 ·1,2 

e = 12 · h · 111 • ( 1 5 + 0 5 · ..:..L) · (-1
-]

2 

c ... l. ' e
0 

100-h 

( 
14 )

2 

ec = 12 · 1,2 · 1· 1,5 · = 0,294 m 1 

100 ·1,2 
~ maatgevend 

c 492 
Ç = = 0,0096 < 0,75 ~ 0,75 aanhouden 

C-Nmax ·1 492-3701,70·14 

e. = (0,00169 + 0,294) · 0,75 = 0,222 m1 > eo 
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BijloJtt! C· Berekeninf.fen Afsrudeerven;IBK 

Voldoet de kolom? 

~=01 h . 

Nmax 

f'b · Ab 
3701,70 ·10

3 
= 0,098 

21·1200 ·1500 

N max . ~ = 3701,70 ·10
3 

0,222 · 10
3 

= 0 018 
1200 . f'b·Ab h 21·1200·1500 

Conclusie kolom x-richting 

GTB-grafiek; alzijdige wapening: 
r = 0 -7 er wordt het minimwn wapeningpercentage toegepast: Wo;min = 0,18. 

Conclusie palenplan x-richting 

De totaal in rekening te brengen excentriciteit wordt: e, = 0,332 m1• 

De maximale paalbelasting inclusief 2• orde wordt: 

F = 3701,70 + O 62 . 0,222 = 328 kN 
d 12 • 0,00169 

Het palenplan voldoet indien per paal 328 kN opgenomen kan worden. 

4. 4. 7. Berekening betonnen raamwerk sterke richting 

Het betonnen raamwerk t.p.v. S48 wordt berekend; zie figuur C.4.43. 

S48 

\ 
F 

SI S2 

S6 S7 

Figuur C4.43: Berekend raamwerk sterke richting 

F 

S3 S4 

S8 S9 

De belasting op de betonnen raamwerken, zijn de oplegreacties van de primaire vakwerken waterbak. 
De overige belastingen worden buiten beschouwing gelaten. 

In bijlage E.2.3 zijn de staafkrachten terug te vinden; zie ook tabel C.4.12. 
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De fundamentele combinatie 4 en 9 worden aangehouden voor de berekening (rekenwaarde en repre
sentatieve waarde). 

Tabel C 4.12: Staafkrachten 

staaf representatieve waarde rekenwaarde 

[kN] [kNm1] [kN] [kNm1] 

S6 7905,07 1239,04 9748,01 1944,63 
S7 3419,87 1834,66 4152,32 2712,37 

S8 5781,05 1787,43 7025,13 2642,52 
S9 1679,79 0,00 2011,14 0,00 

Deze krachten bepalen de veerconstante t.p.v. de fundering. 

Staaf6 

De aangenomen veerconstante bedraagt 69000 kNm 1/rad. 

Kracht t.g.v. dwarskracht 

F 
_Mmax · e·A 1239,04·1,5 · Ab 

d- 123,90 kN 
I x;palen 15 ·A b 

Paalbelasting 

Fd =V+ Mmax · e ·A= 7905,07 + 1239,04 ·1,5 · Ab = 658,76 + 123,90 = 782,66 kN 
n Ix;palen 12 15·Ab 

Paalverkorting 

L 
_ 2 · N _ 2 · 658,76 · 103 

_ 
26 84 

1 
1':1 ---- - mm 

A ~ . 250 r . 7t , 

Optredende hoekverdraaiing 

<p = b.l = 26'84 = O,ü1789 rad 
e 1500 

De veerconstante 

C = M = 
1239

'
04 

69246 kNm 1 I rad 
<p O,Ql789 

De aanname van de veerconstante wijkt0,4%af. 

.Je orde berekening 

e, = (eo + ec) · Ç > eo 

e = Mmax = 1944,63 =0199 mt 
O N max 9748,01 ' 

ec is de kleinste waarde van: 

ec = 12 · [1,5·h+e0 · (4·1.j1 - 3)]{ 10~ · hr 

( 
14 J2 

ec = 12 ·(1,5·1,5 + 0,199·(4 ·1 - 3)]· : 0 ,256 m 1 

100·1,5 

BiJ1ageC Draagconstructie waterbak C89 



ec = 12 · h ·Ijl · [1.5 + 0,5 · .:J..J · (-1-J2 

e 0 IOO·h 

[ 
14 )

2 

ec = 12 ·1,5 ·1· 1,5 · --- = 0,235 m 1 

100 ·1,5 
~ maatgevend 

I;= c 
C-Nmax·l 

69246 = 1,03 
69246- 9748,01·14 

et= (0,199 + 0,235) · 1,03 = 0,45 m1 > eo 

Voldoet de kolom? 

~=01 h . 

N max 9748,01·103 = O 26 
f'b · Ab 21·1200 ·1500 ' 

N max . ~ = 9748,01·103 0,45 ·103 

f'b·Ab h 21 · 1200·1500 1500 

Conclusie kolom x-richting 

GTB-grafiek; alzijdige wapening: 

0,08 

r = 0 -7 er wordt het minimum wapeningpercentage toegepast: WO;min = 0,18. 

Conclusie palenplan x-richting 

De totaal in rekening te brengen excentriciteit wordt: et = 0,45 m 1• 

De maximale paalbelasting inclusief 2• orde wordt: Fd = 
7905

•
07 

+ 123,90 . 
0

·
448 

= 937 kN 
12 0,199 

Het palenplan voldoet indien per paal 937 kNopgenomen kan worden. 

Staaf? 

De aangenomen veerconstante bedraagt 237000 kNm1/rad. 

Kracht t.g.v. dwarskracht 

M ·e·A 
F _ max 
d-

I x; palen 

1834,66 ·1,5 · Ab = 
183

,47 kN 

15 · Ab 

Paalbelasting 

F 
V Mmax ·e · A 

d = - + ----''-'=---

n Ix;palen 

3419,87 + 1834,66·1,5 · Ab = 284.99 + 183.47 = 468•46 kN 
12 15·Ab 

Paalverkorting 

6L=2 · N = 2 · 284,99 · 103 =11,61 mm' 

A (;.i · 250). 1t 

Optredende hoekverdraaiing 

q> = 
61 

= 
11

•
61 

= 0,0077 rad 
e 1500 

De veerconstante 

C = M = 
1834

•
66 

=237006 kNm1 /rad 
q> 0,0077 

De aanname van de veerconstante wijkt 0% ai 
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2' orde berekenjng 

e, = (eo + ec) · Ç > eo 

eo = Mmax = 2712,37 = 0,653 mI 
Nmax 4152,32 

ec IS de klénste waarde van: 

e =12 · [15·h+e0 ·(4 ·\JI -3)] ·(-
1

- )
2 

c ' lOO·h 

( 
14 )

2 

ec = 12·[1.5·1,5+0,653·(4 · 1-3)]· =0,303 m 1 

100 · 1,5 

e = 12 · h · "' ·(1 5+ 0 5 ·.:J._)·(-1
-)

2 

c "' ' ' e0 100 · h 

e = 12·1 5 ·1·1 5·] -- =0,235 m1 
( 

14 )
2 

c ' ' 100·1,5 
~ maatgevend 

Ç= c 237006 = 132 
237006-4152,32·14 ' C- Nmax ·I 

e, = (0,653 + 0,235) · 1,32 = 1,18 m1 > eo 

Voldoet de kolom? 

~-01 h- ' 

N max 4152,32 ·10
3 

= O 11 
f'b·Ab 21 ·1200 ·1500 ' 

4152,32 ·103 

21·1200 · 1500 

3 
1,18 ·10 =009 

1500 ' 

Conclusie kolom x-richting 

GTB-grafiek; alzijdige wapening: 
r = 0,2 ~ toe te passen wapeningspercentage is: wo = 0,2 · 1,4 = 0,28. 

Conclusie palenplan x-richting 

De totaal in rekening te brengen excentriciteit wordt: e, = 1,18 m 1• 

De maximale paalbelasting inclusief2• orde wordt: Fd = 
3419

•
87 

+ 183,47 · ~ = 616 kN 
12 0,653 

Het palenplan voldoet indien per paal616 kNopgenomen kan worden. 

Staaf8 

De aangenomen veerconstante bedraagt 237000 kNm1/rad. 

Kracht t.g.v. dwarskracht 

F 
- Mmax · e · A 

d -
I x;palen 

Paalbelasäng 

1787,43 ·1,5-Ab = 178.74 kN 

15 ·Ab 

V Mmax ·e·A 
F d =-+ --'!=.--

n I x;palen 

5781,05 + 1787,43·1,5 · Ab = 481,75 + 178,74 = 660,50 kN 
12 15 ·Ab 
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Paalverkorting 

t.L=2·N =2·660,50·10
3 

= 19,63 mml 

A ~·250}.rc 

Optredende hoekverdraaiing 

<p = t.l = 19•63 = 0,0131 rad 
e 1500 

De veerconstante 

C = M = 
1787

•
43 

= 136595 kNm 1 I rad 
<p 0,0131 

De aanname van de veerconstante wJjKt 0.3% af 

2' orde berekening 

e, = (eo + ec) · Ç > eo 

e = Mmax = 2642,52 = 0 376 m t 
0 

N max 7025,13 ' 

ec is de kleinste waarde van: 

e =12 · [15·h+e0 ·(4·4'-3)) ·(-
1
-)

2 

c ' IOO·h 

l 14 )
2 

ec = 12 · [1,5·1,5+0,376·(4 ·1-3)]· =0,275 m 1 

100 · 1,5 

e = 12 · h · "' · (1 5 + 0 5 · ~J · (-1
-)

2 

c '~' ' ' e
0 

100 · h 

l 14 )
2 

ec =12·1,5·1·1,5 · =0,235 m 1 

100 · 1,5 
~ maatgevend 

Ç= c 
C - Nmax ·I 

136595 = 3,57 
136595 - 7025,13 . 14 

e, = (0,376 + 0,235) · 3,57 = 2,18 m 1 > eo 

Voldoet de kolom? 

~ = 01 
h ' 

Nmax 

f'b·Ab 
7025,13 ·10

3 
= 0,19 

21·1200 ·1500 

Nmax et 7025,13 . 103 

21 · 1200 · 1500 
2,18·103 = 027 

1500 ' f'b · Ab h 

-------------------------------------------------------------- ---·--
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Conclusie kolom x-richting 

GTB-grafiek; alzijdige wapening: 
r = 1,3 -7 toe te passen wapeningspercemage is: wo= 1,3 · 1,4 = 1,82. 

Conclusie palenplan x-richting 

De totaal in rekening te brengen excentriciteit wordt: e, = 2,18 m 1• 

De maximale paalbelasting inclusief 2• orde wordt: F d = 5781
•
05 

+ 178,7 4 · 
2

•
18 = 1520 kN 

12 0,376 

Het palenplan voldoet indien per paal 1520 kNopgenomen kan worden. 

Staaf9 

T.p.v. staaf 9 treedt geen moment op. Hierdoor ontstaat er ook geen 2• orde in de kolommen. De voet 
van de kolom wordt geschematiseerd als een scharnier. 

4.4.8. Berekening wand raamwerk 

Uitgangspunten berekening 

Afmetingen wand: 
Nuttige hoogte: 
Beton: 
Fictieve elasticiteitsmodulus: 
Staalsoort: 

b · h = 300 · 5500 mm2 

d = 0,9. h 
B35 
Er = 11,7 · 1 ()6 kN/m2 
FeB 500 

De maatgevende oplegreactie is aanwezig t.p.v. knoop 11; zie bijlage E.2.2 (oplegreacties primaire con
structie waterbak). Deze geeft een normaalkracht in de wand. Daarnaast treedt er dwarskracht op door 
de horizontale waterbelasting. Zie figuur C.4.44. 

De wand wordt gecontroleerd op schuifspanning i.c.m. normaalkracht. 

q. =1,5·I+I,2·0=1.5 kN/m1 qd = I,5·l+I ,2·Ü=I,5 kN/m 1 

I ,5·I +I ,2 ·30=37 .S kN/m 1 

I,5·I+I,2·30=37,5 kN/m1 

0 38,25 kN 

Figuur C 4.44: Waterbelasting op betonwand 

De normaalkracht t.g.v. de oplegreactie bedraagt 225 kN (u.c.3). De dwarskracht heeft een grootte van 
37,5 kN. 
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Betonwand 

Totaal optredende dwarskracht: 37,50 kN. 
De dwarskracht zorgt voor een schuifspanning in de wand: 

3·Vd 3 ·3750 · 103 
2 

Optredende schuifspanning: 1d = --= ' = 0,04 N/mm 
2 · A 2 · 300 · 0,9 · 5500 

Opneembare schuifspanning zonder dwarskrachtwapening: TI = 0,56 N/mm2 

Maximaal toelaatbare schuifspanning B35: n = 4,2 N/mm2 

. F 225 · 103 

Optredende normaalspannmg: ad =.....!!.. = = 0,15 N/mm 2 

A 300 · 0,9 · 5500 

Opneembare normaalspanning= 21 N/mm2 

Conclusie wand 

Afmeting wand betonnen raamwerk: 300 · 5500 mm2, uitgevoerd in B35. 

4.4.9. Controle oplegging 

Uitgangspunten berekening 

De primaire vakwerken steunen af op het betonnen raamwerk. De oplegging van de primaire vakwer
ken op het betonnen raamwerk wordt gecontroleerd. De maatgevende oplegreactie treedt op in knoop 
20 (staaf 48). Deze kracht is ongeveer gelijk aan de oplegreactie in de voet (11182 kN); zie bijlage E.2.2 
(K28). 

In figuur C.4.45 is de principeoplegging weergegeven. 

/ 

I \ 

/ 

Figuur C 4. 45: Principe oplegging 
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Controle oplegging beton 

In figuur C.4.46 is het schema van de console weergegeven 

~ a, t.· .l.. L en j> ~- h 
~ .. ~ ~ 

/ 
/ 

J ____ _ 

L 

Figuur C4.46: Schema console 

ab = 200 mm1 

L=450mm1 

h = 14000 mm 1 

I 

~ ! 

I ..... 

De oplegging op de console moet gecontroleerd worden op buiging en dwarskracht. 

Controle op buiging 

1f2 · ab = 1f2 · 250 = 125 mm1 

a= 1/2 · L + 1!2 • ab = 1/2 · 450 + 125 = 350 mm 1 

lov I h = 2 · 350 I 14000 = 0,05 < 2,0 -7 gedrongen ligger 

Optredend buigend moment: 0,350 · 11045 = 3866 kNm1• 

Dit moment is in werkelijkheid kleiner omdat op beide z1jden van de betonwand een belasting staat. Er 
treden twee momenten in tegengestelde richting; deze momenten verzwakken elkaar. In de berekening 
is de oplegging echter als één punt beschouwd. Het is daarom niet mogebjk te bepalen welke belasting 
op aan de ene kant aangrijpt en welke belasting aan de andere kant aangrijpt. 

Door de belasting aan één zijde van de wand te laten aangnjpen, wordt op een conservatieve manier de 
benodigde wapening bepaald. 

z = 0,4 · h + 0,4 ·a = 0,4 · 14000 + 0,4 · 350 = 5740 mm1 > 1,6 · 350 = 560 mm1 

z=560mm1 

A = 3866 ·106 = 15868 mm 2 
s 435.560 

-7 De console voldoet op buiging; er moet wapening worden toegepast. 

Controle op dwarskracht 

Optredende dwarskracht: 11045 kN 

1: = 11182 ·103 =053 Nlmm2 
d 1500·14000 ' 

"t1 < "td < 1:2 ~0,56>0,53 

-7 De console voldoet op dwarskracht; er hoeft geen dwarskrachtwapening te worden toegepast. 
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Controle oplegging hout 

Bij de oplegging van het primaire vakwerk op de betonnen raamwerken ontstaat druk loodrecht op de 
vezel. 

De maximale kracht bedraagt 11182 kN. 
In figuur C.4.47 is de oplegging van het vakwerk op het raamwerk weergegeven. 

0 
1f) 

"<!' 

240 

...-< 
(!) 
tJl) 
(!) 

t::: 
(!) 

"d 
ç::: 
0 

240 

...-< 
(!) 
tJl) 
(!) 

t::: 
(!) 

"d 
ç::: 
0 

Hguur C4.47: Oplegging vakwerk op raamwerk 

O'gl;c;90:d ~ kcon · fgl:c:90:u:d 

Fd 
crglc·90·d = -.. . A 

fgl ;c;90;u;d 
fgl;c ;90;rep 
""""-----'=-- • k mod • k con 

fgl:c;90;rep = 6,3 N/mm2 

'}'m = 1,2 

kmod = 0,85 
'kcon = 1,0 

Controle druk loodrecht op de vezel 

Maximale drukkracht: Fd = 11 182 kN 

11182·103 
2 

crgl·t·90·d = = 25,88 N/mm 
.. . 4 ·450 ·240 

fgl;t;90;u;d = ~:~ · 0,85 ·1,0 = 4,5 N/mm 
2 

25,88 > 4,50 -) voldoet niet; de onderregels van de vakwerken bezwijken bij de oplegging door 
druk loodrecht op de vezel 
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IJ1j1a;:e C: Berekeninxen AJSrudeerversla~ . 

Versterkjng t.p. v. de opleggjng 

Ter plaatse van de oplegging worden de verschillende onderdelen van het vakwerk op éénzelfde manier 
verbonden als t.p.v. knoop 21. Deze verbinding wordt berekend in bijlage C; hoofdstuk 4.4.10. 
Alle krachten van het vakwerk worden samengebracht in de as. De as kan via staalplaten de belasting 
afdragen naar het beton. Het hout wordt dan niet opnieuw belast, door een drukkracht loodrecht op de 
vezel. 
De as wordt even groot aangenomen als de berekende as in knoop 21: 0229-35. 

De as wordt op het werk door de te verbinden onderdelen geplaatst. Aan de uiteinden wordt de as door 
een staalplaat gestoken en vervolgens aan de buitenzijde vastgelast; zie figuur C.4.48. 

-- - -- ---

185 ,________.. . . . . . . 

1500 

Figuur C 4. 48: Versterkjng t.p. v. de opleggjng 

Doordat de kracht aangrijpt op een afstand van het hoekprofiel, ontstaat er in dit profiel een moment. 
De grootte van het moment bedraagt: 0,185 m1 • 1h · 1h · 11182 kN = 518 kNm1• 

De hoekprofielen worden toegepast in staalsoort S235 . 
6 

<J=~~235 518·10 
w w 

W ~ 2,2 · 1()6 mm3 

De stalen voet waarin het vakwerk geplaatst wordt is 1560 mm1 breed en 700 mm 1 hoog. De dikte be
draagt 30 mm1. het weerstandsmoment van een halfprofiel bedraagt 4,0 · 106 mm3. 

4,0 · 106 mm3 > 2,2 · 1()6 mm3 ~voldoet 
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4.4.10. Principe verbindingen vakwerk 

De verbinding van de verschillende onderdelen van het primaire vakwerk waterbak wordt in onder
staande paragraaf beschreven. In figuur C.4.49 is knooppunt 21 weergegeven. De aansluiting van de ver
schillende onderdelen in dit punt wordt berekend. Bij de berekening van het aantal houtdraadbouten 
wordt gerekend met de maatgevende fundamentele staafkracht. 

K21 

Figuur C4.49: Knooppunt 21 

Krachten knooppunt 21 

In bijlage E.2.2 zijn de staafkrachten weergegeven van de verschillende staven. 
De krachten in de knoop zijn symmetrisch. 

De gebruikte formules gelden voor enkelsnedig belaste verbindingsmiddelen, voor verbindingen van 
staal op hout. 

Benodigde houtdraadbouten staaf 42 

De verticalen worden enkel uitgevoerd. Aan beide zijden van de staaf wordt een staalplaat bevestigd. De 
kracht die door één staalplaat opgenomen dient te worden is de helft van de aanwezige staafkracht. 
Op te nemen kracht: lh · 4016,68 = 2010 kN. 

Door de boutdiameter en de plaatdikte te variëren, verandert ook het aantal benodigde houtdraadbou
ten. In tabel C.4.13 is het benodigde aantal houtdraadbouten weergeven bij verschillende plaatdikten en 
boutdiameters. 
In deze tabel is de modificatiefactor k1Bl buiten beschouwing gelaten. Dit is een reductiefactor die moet 
worden toegepast indien meer dan 10 houtdraadbouten achter elkaar zijn geplaatst. 

1i.biC413.B did alh dra db a e . . : eno 1~ aant. out a outen ui wten (k b . besch ouwmg ge aten 

plaatdikte 

boutdiameter 6 7 8 10 12 16 20 22 24 27 

6 860 860 860 860 860 860 860 860 860 860 

7 694 636 I 636 636 636 636 636 636 636 636 

8 573 528 489 489 489 489 489 489 489 489 

10 414 384 I 359 356 317 317 317 317 317 317 

12 315 294 I 277 247 223 223 223 223 223 223 

16 184 184 184 171 159 140 140 140 140 140 

20 155 155 155 155 141 120 104 104 104 104 
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Zowel de stalen platen als de houtdraadbouten goed moeten goed handelbaar zijn. Houtdraadbouten 

met een diameter 010 tot 012 en plaatdikten van 8 of 10 mm1 blijken over het algemeen het beste han

delbaar. Er worden houtdraadbouten met een diameter van 12 mm 1 toegepast en platen met een dikte 

van 10 mm 1• 

Met betrekking tot de rand- en tussenafstanden moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

Se:b ;" 7 'dnom = 7' }2 = 84 mm1 

Se:o ;" 4' dnom = 4' 12 = 48 mm1 

Sr.b ;" 4 ' dnom = 4. }2 = 48 mm 1 

Sr.o ;" 3 · dnoro = 3' }2 = 36 mm1 

ao ;" 7. dnom = 7. 12 = 84 mm1 

a90 ;" 4. dnom = 4. 12 = 48 mm1 

Uit tabel C.4.13 blijkt dat er ongeveer 247 houtdraadbouten nodig zijn om de kracht ove r te brengen in 

de sta a I plaat. 

Steellengte: ihec: I = I 0 mm 1 

lhed ;" 4d = 4 · 12 = 48 mm1 + 

ihec ;" 58 mml -7 Steellengte 10+ 100=110 mm 1; zie figuur C.4.50. 

10 

------,------
1 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I _ _ __ _ _ L._ _ _ ___ _ 

240 10 
130 130 

Figuur C 4.50: Steellengte houtdraadbouten 

De kracht is evenwijdig aan de vezelrichting van het hout: 

fo:emb;rep = 0 ,082 · (1 - 0,01 · dnom) · prep 

fo:emb;rep = 0,082 · (1 -0,01 · 12) ' 350 = 25,256 
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Voor enkelsnedige verbindingsmiddelen moet de kleinste waarde van Fv:u:rep zijn aangehouden: 

Ca .s' 0,5 · dnom 
la) Fv:u;rep = 0,4 · fcmb;rep · lbec · dnom 

Fv:u;rep = 0,4 · 25,256 · 100 · 12 = 12123 N 

1 b) F v;u;rep = )(2 · M u; rep · femb;rep · d nom) 

M = f . (0,9. dnom )3 = 640. {0,9 ·12)3 134369 Nmm I 
u;rep u;rep 

6 6 

F v;u;rep = J(2 · 134369 · 25,256 · 12) = 9025 N 

Ca;? dnom 
2a) F v;u;rep = F emb:rep · ihec · dnom 

Fv:u:rep = 25,256 · 100 · 12 = 30307 N 

2b) F v;u;rep = femb;rep · I hec · d nom · [ [2 + 
4

. M u;rep 2 ]-1] 
femb;rep · d nom · I hec 

Fv·u·rep = 25,256 ·100 ·12 · [ (2 + 
4 

"
134369 

2 J -1] = 14414 N 
' ' 25,256 · 12 ·100 

2c) F v;u;rep = )(4 · M u; rep · femb;rep · d nom) 

Fv;u;rep =J(4·134369·25,256 · 12)=12763 N 

De kleinste waarde voor Fv:u:rep bij ta,;; 0,5 ·doom is 12123 N (la). 
De kleinste waarde voor Fv:u:rep bij ta :<: dnom is 12763 N (2b). 

Tussen deze twee waarden moet rechtlijnig geïnterpoleerd worden. 
. . 11517 

H1eru1t volgt: Fv:u:rcp = 11517 N 7 Fv·u·d = --· 0,85 = 8157 N 
. ' 1,2 

Er worden 13 rijen houtdraadbouten achter elkaar gezet. Voor de modificatiefactor k •• t moet worden 
aangehouden: 

10 + ~ ·{m - 10)) 10+ ~ ·{13 - 10)) 
k 1 = = = 0 92 13 m 13 ' 

}i. 4017 ·103 
Het aantal benodigde houtdraadbouten 542: 268 

0,92. 8157 

Er worden 288 houtdraadbouten toegepast. 
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Toepassing 

Het totaal aantal toegepaste houtdraadbouten bedraagt 576. In figuur C.4.51 is de aansluiting van de 
verticaal weergegeven. 

nx49 36 
1240 

Figuur C4.51: Aansluiting verticaal 

Benodigde houtdraadbouten staaf 32 

De diagonalen worden dubbel uitgevoerd. Aan beide zijden van de dubbele diagonaal wordt een staal
plaat bevestigd. De kracht die door de staalplaat opgenomen dient te worden is een kwart van de aanwe
zige staafkracht in de diagonalen. 
Op te nemen kracht:%· 2407,13 = 602 kN. 

Door de boutdiameter en de plaatdikte te variëren, verandert ook het aantal benodigde houtdraadbou
ten. In tabel C.4.14 is het benodigde aantal houtdraadbouten weergeven bij verschillende plaatdikten en 
boutdiameters. 
In deze tabel is de modificatiefactor k,., buiten beschouwing gelaten. Dit is een reductiefactor die moet 
worden toegepast indien meer dan 10 houtdraadbouten achter elkaar zijn geplaatst. 

Tabel C 4.14: Benodigd aantal houtdraadbouten (ktal buiten beschouwing gelaten) 

plaatdikte 

boutdiameter 6 7 8 10 12 16 20 22 24 27 

6 258 258 258 I 258 258 258 258 258 258 258 

7 208 191 191 191 191 191 191 191 191 191 

8 172 159 147 147 147 147 147 147 147 147 

10 124 115 108 107 95 95 95 95 95 95 

12 95 89 83 0 67 67 67 67 67 67 

16 56 56 56 52 48 42 42 42 42 42 

20 47 47 47 47 43 36 32 32 32 32 
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Zowel de stalen platen als de houtdraadbouten goed moeten goed handelbaar zijn. Houtdraadbouten 

met een diameter 010 tot 012 en plaatdikten van 8 of 10 mm 1 blijken over het algemeen het beste han

delbaar. Er worden houtdraadbouten met een diameter van 12 mm 1 toegepast en platen met een dikte 

van 10 mm 1• 

Met betrekking tot de rand- en tussenafstanden moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 

Se;b ~ 7 . dnom = 7 . 12 = 84 m mI 

Se;o ~ 4 · dnom = 4 · 12 = 48 mm 1 

Sr;b ~ 4 · dnom = 4 · 12 = 48 mm 1 

Sr,o ~3·dnom=3·12=36mm 1 

ao ~7·dnom=7·12=84mm 1 

a90 ~4·dnom=4·12=48mm 1 

Uit tabel C.4.14 blijkt dat er ongeveer 74 houtdraadbouten nodig zijn om de kracht over te brengen in 

de staalplaat. 

Steellengte: lhec;l = 10 mm 1 

lhcc;2 > 4d = 4 · 12 = 48 mm 1 + 

lhec ~ 58 mm 1 ~ Steellengte 10+100=110 mm 1; zie figuur C.4.52. 

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

______ L_ _____ _ 

10 240 10 
130 130 

Figuur C 4.52: Steellengte houtdraadbouten 

De kracht is evenwijdig aan de vezelrichting van het hout: 

fO;emb;rep = 0,082 · (I - 0,01 · dnom) · prep 

fo;emb;rep = 0,082 • (1 - O,Ql • 12) · 350 = 25,256 
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Voor enkelsnedige verbindingsmiddelen moet de kleinste waarde van Fv:u:rep zijn aangehouden: 

ta S: 0,5 · dnom 
la) Fv:u;rep = 0,4 · femb;rep · lhec · dnom 

Fv:u;rep = 0,4 · 25,256 · }()() · 12 = 12123 N 

1 b) F v;u;rep = ~~ · M u;rep · femb;rep · d nom) 

f 
(0,9. dnom )3 

M u;rep = u;rep · 
6 

640. (0,9 ·12)3 

6 

Fv;u;rep = ~(2·134369 · 25,256 · 12) = 9025 N 

t. ~ dnom 
2a) F v;u;rep = F emb;<ep · ihec · dnom 

Fv:u;rep = 25,256 · 100 · 12 = 30307 N 

134369 Nmm 1 

2b) Fv;u;rep = femb;rep · lhec · dnom ·[ r-[2-+--
4
- .-M-u-;re_p_

2
----,-l -]] 

femb;rep · d nom · I hec 

Fv·u·rep =25,256·100 ·12·[ (2+ 
4

'
134369 

2 ]-1]=14414 N 
. . 25,256 ·12 ·100 

2c) 

Fv;u;rep = ~(4·134369·25,256 · 12) = 12763 N 

De kleinste waarde voor Fv:u:rep bijt.,;; 0,5 · dnoro is 12123 N (la). 

De kleinste waarde voor Fv:u:rep bijt.~ dnom is 12763 N (2b). 

Tussen deze twee waarden moet rechtlijnig geïnterpoleerd worden. 

Hieruit volgt: Fv:u:rep = 11517 N -7 F v·u·d = 
11517 

· 0,85 = 8157 N 
. . 1,2 

Er worden 8 rijen houtdraadbouten achter elkaar gezet. De modificatiefactor k .. , hoeft niet te worde 

toegepast. 

x ·2408·103 

Het aantal benodigde houtdraadbouten S32: = 74 
1,0 . 8157 

Er worden 84 houtdraadbouten toegepast. 
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Toepassing 

Het totaal aantal toegepaste houtdraadbouten bedraagt 336. In figuur C.4.53 is de aansluiting van de 
diagonaal weergegeven. 

Figuur C 4.53: Aansluiting diagonaal 

Benodigde houtdraadbouten staaf 19 en 20 

Benodigde houtdraadbouten staaf 19 

De onderregel wordt dubbel uitgevoerd. Aan beide zijden van de dubbele onderregel wordt een staal
plaat bevestigd. De kracht die door de staalplaat opgenomen dient te worden is een kwart van de aanwe
zige staafkracht in de diagonalen. 
Op te nemen kracht: V4 · 2431,31 ~ 608 kN. 

Door de boutdiameter en de plaatdikte te variëren, verandert ook het aantal benodigde houtdraadbou
ten. In tabel C.4.15 is het benodigde aantal houtdraadbouten weergeven bij verschillende plaatdikten en 
boutdiameters. 
In deze tabel is de modificatiefactor kul buiten beschouwing gelaten. Dit is een reductiefactor die moet 
worden toegepast indien meer dan 10 houtdraadbouten achter elkaar zijn geplaatst. 
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Tabel C. 4.15: Benodigd aantal houtdraadbouten (k~at buiten beschouwing gelaten) 

plaatdikte 

boutdiameter 6 7 8 10 12 16 20 22 24 27 

6 261 261 261 261 261 261 261 261 261 261 

7 210 193 193 193 193 193 193 193 193 193 

8 174 160 148 148 148 148 148 148 148 148 
-

10 126 1I7 I09 108 96 96 96 96 96 96 

12 96 89 84 75 68 68 68 68 68 68 

16 i 56 56 56 52 49 43 43 43 43 43 
I 

20 47 47 47 47 43 37 32 32 32 32 

Zowel de stalen platen als de houtdraadbouten goed moeten goed handelbaar zijn. Houtdraadbouten 
met een diameter 010 tot 0I2 en plaatdikten van 8 of 10 mm 1 blijken over het algemeen het beste han

delbaar. Er worden houtdraadbouten met een diameter van 12 mm1 toegepast en platen met een dikte 
van IO mm1• 

Met betrekking tot de rand- en tussenafstanden moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 
Se:b ~7·dnom=7·I2=84mm 1 

Se:o ~4·dnom=4·I2=48mm 1 

Sr:b ~ 4 " dnom = 4 " I2 = 48 mm I 

Sr;o ~ 3. dnom = 3" I2 = 36 mm 1 

ao ~ 7 · dnom = 7 · I2 = 84 mm1 

a90 ~ 4. dnom = 4. 12 = 48 mm 1 

Uit tabel C.4.I5 blijkt dat er ongeveer 75 houtdraadbouten nodig zijn om de kracht over te brengen in 

de staalplaat. 
Steellengte: lhec;l = 10 mm1 

lhec·2 ~ 4d = 4 · I2 = 48 mm 1 + 

10 

""'" ~ 58 mm 1 

---- - - r- - - - - -

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I _____ _ L._ ____ _ 

240 
130 I30 

10 

Figuur C 4.54: Steellengte h outdraadbouten 

-7 Steellengte I 0+ I 00= II 0 mm 1; zie figuur C. 4.54. 
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De kracht is evenwijdig aan de vezelrichting van het hout: 

fo;emb;rep = 0,082 · (1 - 0,01 · dnom) · prep 

fo;emb;rep = 0,082 · (1- 0,01 · 12) · 350 = 25,256 

Voor enkelsnedige verbindingsmiddelen moet de kleinste waarde van Fv;u:rep zijn aangehouden: 

Ûl S: 0,5 · dnom 
I a) Fv:u;«p = 0,4 · femb;rep · lhec · dnom 

fv;u;rep = 0,4 · 25,256 · }()() · 12 = 12123 N 

lb) Fv;u;rep = ~{2 · Mu;rep · femb;rep · dnom) 

2a) 

f 
(0,9. dnom )3 

M u; rep = u;rep · 
6 

640. {0,9 ·12? 
6 

Fv;u;rep = J(2 ·134369 · 25,256 ·12) = 9025 N 

Fv;u;rep = Femb;rep · lhec · dnom 

Fv;u;rep = 25,256 · 100 · 12 = 30307 N 

134369 Nmm 1 

2b) Fv;u;rep = femb;rep ·lhec · dnom ·[ ,..,.[2- +---
4

-. M- u- ;r-ep-
2
- l-1] 

femb;rep · d nam · I hec 

Fvu·rep = 25,256·100·12·[ (2+ 
4

'
134369 

2 ]-1]=14414 N 
. . 25,256 ·12 ·100 

2c) Fv;u;rep =~(4·Mu;rep ·femb;rep · dnom) 

Fv;u;rep = J(4 · 134369 · 25,256 ·12) = 12763 N 

De kleinste waarde voor Fv;u;rep bij ta "; 0,5 · d nom is 12123 N (la). 

De kleinste waarde voor Fv;u:rep bij t.?. dnom is 12763 N (2b). 

Tussen deze twee waarden moet rechtlijnig geïnterpoleerd worden. 

Hieruit volgt: Fv;u;rep = 11517 N -7 F v·u·d = 
11517 

· 0,85 = 8157 N 
. . 1,2 

Benodigde houtdraadbouten staaf 20 

De onderregel wordt dubbel uitgevoerd. Aan beide zijden van de dubbele onderregel wordt een staal

plaat bevestigd. De kracht die door de staalplaat opgenomen dient te worden is een kwart van de aanwe

zige staafkracht in de diagonalen. 

Op te nemen kracht: 114 · 3786,09 = 947 kN. 

Door de boutdiameter en de plaatdikte te variëren, verandert ook het aantal benodigde houtdraadbou

ten. In tabel C.4.16 is het benodigde aantal houtdraadbouten weergeven bij verschillende plaatdikten en 

boutdiameters. 

In deze tabel is de modificatiefactor k,aJ buiten beschouwing gelaten. Dit is een reductiefactor die moet 

worden toegepast indien meer dan 10 houtdraadbouten achter elkaar zijn geplaatst. 

BijlageC Draagconstructie waterbak C106 



Tabel C4.16: Benodigd aantal houtdraadbouten (ktal buiten beschouwing gelaten) 

plaatdikte 

boutdiameter 6 7 8 10 12 16 20 22 24 27 

6 406 
I 

406 406 406 406 406 406 406 406 406 

7 327 300 300 300 I 300 300 300 300 300 300 

8 270 249 231 231 231 231 I 231 231 231 231 

10 195 181 169 168 150 ISO 
I 

150 150 150 150 

12 149 139 131 117 105 105 105 105 105 105 
I 

16 87 87 87 81 75 66 66 66 66 I 66 

20 I 
73 73 73 73 67 57 49 49 49 49 

Zowel de stalen platen als de houtdraadbouten goed moeten goed handelbaar zijn. Houtdraadbouten 
met een diameter 010 tot 012 en plaatdikten van 8 of 10 mm1 blijken over het algemeen het beste han
delbaar. Er worden houtdraadbouten met een diameter van 12 mm1 toegepast en platen met een dikte 
van 10 mm1• 

Met betrekking tot de rand- en tussenafstanden moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 
Se;b 2:7. dnom = 7 ·12 = 84 mm1 

Se;o 2: 4' dnom = 4' 12 = 48 mm I 
Sr.b 2: 4 ' dnom = 4 ' 12 = 48 mm I 
Sr;o 2:3' dnom = 3' 12 = 36 mm1 

ao 2:7·dnom=7·12=84mm1 

a90 2: 4 ' dnom = 4 ' }2 = 48 mm I 

Uit tabel C.4.16 blijkt dat er ongeveer 75 houtdraadbouten nodig zijn om de kracht over te brengen in 
de staalplaat. 
Stee !lengte: lhec;l = 10 mm 1 

10 

\h,d 2: 4d = 4 · 12 = 48 mm1 + 
lhec 2: 58 mm 1 

-- - -- - r- - - - - -
1 
I 

------'--------
240 10 

130 130 

Figuur C 4.55: Steellengte houtdraadbouten 

-7 Steellengte 10+100=110 mm 1; zie figuur C.4.55. 

--------- -----.. ---------------- -------· 
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De kracht is evenwijdig aan de vezelrichting van het hout: 
fo;emb;rep = 0,082 · (1 - 0,01 · dnom) · prep 
fO;emb;rep = 0,082 · (1 - O,ül · 12) · 350 = 25,256 

Voor enkelsnedige verbindingsmiddelen moet de kleinste waarde van Fv;u;rep zijn aangehouden: 

t. s; 0,5 · dnom 
la) Fv;u;rcp = 0,4 · femb;rep · lhec · dnom 

Fv;u;rep = 0,4 · 25,256 · 100 · 12 = 12123 N 

1 b) F v;u;rep = ~(2 · M u;rep · f emb;rep · d nom) 

M f (0,9. dnom )3 = 640 . (0,9 ·12? = 134369 Nmm l 
u;rep = u;rep · 

6 6 

Fv;u;rep = ~(2 ·134369 · 25,256 ·12) = 9025 N 

!:. 2! dnom 
2a) Fv;u;rcp = Femb;rep · lhec · dnom 

Fv;u;rep = 25,256 · 100 · 12 = 30307 N 

2b) Fv;u;rep = femb;rep ·lhec · dnorn ·[ r[2_+ ___ 
4

_. M-u;r-ep-
2
---,--l -1] 

f emb;rep · d nom · I hec 

Fv·u·rep = 25,256 ·100 ·12 · [ (2 + 
4 

"
134369 

2 J -1] = 14414 N 
. ' 25,256 · 12 ·100 

2c) F v;u;rep = ~(4 · M u; rep · femb;rep · d norn) 

Fv;u;rep = ~(4 ·134369 · 25,256 · 12) = 12763 N 

De kleinste waarde voor Fv;u;rep bijt. s 0,5 ·doom is 12123 N (la). 
De kleinste waarde voor Fv;u;rep bij ta ~ dnom is 12763 N (2b). 

Tussen deze twee waarden moet rechtlijnig geïnterpoleerd worden. 

Hieruit volgt: Fv;u;rep = 11517N 7 Fv·u·d = 
11517 

·0,85 = 8157 N 
. . 1,2 

Er worden 9 rijen houtdraadbouten achter elkaar gezet. De modificatiefactor kt.al hoeft niet te warde 
toegepast. 

x. 2431,31·103 x. 3786,09-103 

Het aantal benodigde houtdraadbouten Sl9+S20: + = 192 
1,0. 8157 1,0. 8157 

Er worden 209 houtdraadbouten toegepast. 
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Toepassing 

Het totaal aantal toegepaste houtdraadbouten bedraagt 836. In figuur C.4.56 is de aansluiting van de 
onderregel weergegeven. 

I 
I 

I 

I 

I 

I 
I , 

I 

I 

M 
409 91 
500 

I 

I 
- - - l 

I 

Figuur C 4.56: Aansluiting onderregel 
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As 

De as die door de verschillende delen gaat moet gecontroleerd worden op sterkte (knoop 21). 
Als de krachten uit de verschillende onderdelen ontbonden worden, wordt de as zowel in de horizonta
le als de verticale richting belast. De staalplaten brengen de belasting op de as over. Het midden van de 
staalplaat is het aangrijpingspunt op de as. In figuur C.4.57 zijn de richtingen van de krachten op de as 
weergegeven. De as wordt gecontroleerd op de sterkte, waarbij de gehele staaf beschouwd wordt, maar 
ook het aangrijpingspunt van de maximale kracht wordt gecontroleerd. 

35 250 40 250 40 250 40 250 40 250 

Figuur C 4.57: Krachten werkend op de as 
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Diagonalen 

De diagonalen hebben een resulterende kracht die op de as werkt. Er wordt gerekend met de krachten 
uit de fundamentele belastingcombinatie 2; zie bijlage E.2.2. 
Dit blijkt in alle gevallen ook de grootste staafkracht te zijn. 

Horizontale kracht staaf 19: 
Verticale kracht staaf 19: 

Horizontale kracht staaf 32: 
Verticale kracht staaf 32: 

2431,31. cos 21. = 
2431,31 · sin 21" = 

2407,13. cos 51" = 

2407,13 ·sin 51' = 

2269,82 kN 
871,30 kN 

1514,86 kN 
1870,69 kN 

Totale horizontale kracht: -2269,82 + 3786,09- 1514,86 = 0 kN 
Totale verticale kracht: 4016,68 + 871,30- 1870,69= 2819,29 kN = 2761 ,13 kN 

Onderregel 

De resulterende horizontale kracht van de onderregel bedraagt: 
-2269,82 + 3786,09 = 1516,27 kN. 

Er is horizontaal en verticaal evenwicht. 

Berekening as 

Door de ontbinding van de krachten, ontstaan horizontale en verticale resultanten. 
De horizontale krachten worden veroorzaakt door de diagonaal en de onderregeL 
De krachten veroorzaken een moment in as. In de figuren C.4.58 en C.4.59 zijn de werkende horizonta
le krachten en het moment op de as weergegeven. 

diagonalen 
1/41515 

diagonalen 
\14 1515 

diagonalen 
\14 1515 

onderregel 
\141517 

onderregel 
114'1517 

onderregel 
1'•'1517 

35 250 250 330 250 
1480 

Figuur C4.58: Nonzontale krachten werkend op de as 

Het bijbehorende maximale moment bedraagt: 
Mmax = V4"1517·0,25+(%·15 17+%·1517)·0,040+(V.d517+V4·1517-Vd515)·0,25 

=220 kNm1• 

35 

OkNm 

250 

97,75 kNm 

125,07kNm 

diagonalen 
1'·'1 515 

219,82 kNm 

330 

1480 

V 

diagonalen 
1'•' 1515 

250 

219,82 kNm 

Figuur C 4.59: Optredende m omenten in as t.g.v. honzontale belasting 

40 250 

40 

onderregel 
\141517 

250 

97,75 kNm 

125,07 kNm 

35 

----·--~=· -----------------------------
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De verticale krachten worden veroorzaakt door de verticaal, de diagonaal en de onderregeL De verticale 
krachten geven een moment in de as. In figuren C.4.60 en C.4.61 zijn de werkende verticale krachten en 

c:: c:: c:: c:: ., ., 
OJ) 

., ., 
'"- '"- .§ '"- '"-c::,.._ c::,.._ c::,.._ c::,.._ 
Oc:o Oc:o ~- oc:o oc:o 
Oll- OJJ- .!'l-a OJ)- OJ)-"'. ~~ "' . "' . :.a~ .E:::. :a~ ~~ 

onderregel onderregel 
1(.,"872 V.."872 

250 40 250 40 125 125 40 250 40 250 
1480 

het moment op de as weergegeven. 

Figuur C.4.60: Verticale krachten werkend op de as 

Het bijbehorende maximale moment bedraagt 67 kNm1• 

c:: c:: c:: "' ., ., 
OJ) 

., ., 
~- '"- .5 

.... _ .... _ 
c::,.._ c::,.._ c::,.._ 

&,~ Oco ~- oco oco 
OJ)- OJJ- OJ)-"'. "'. --a "'. 
~{ .E:::. '<);:>! 

zs 

~[ 

ionderregel r-~ " 
~ ~ 

i~,... 
r 

ionderregel 
'14872 u- u - %"872 ·e ~ ·e ~ 

~~ ~~ 

35 250 40 250 40 125 125 40 250 40 250 
1480 

OkNm 

V V 

22,37kNm 22,37 kNm 

34,68kNm 34,68 kNm 

Figuur C.4.61: Optredende momenten in as t.g.v. verticale belasting 
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Afmetingen as: 0229-35. 
Weerstandsmoment as: W ~ 0,8 · D2 • s = 0,8 · 2292 • 35 = 1468348 mm3• 

--+-moment tgv hoiÜom;U;, l•.:b:;cing 

----- mom.:m rg-.· •:.:1·ci~~le l:·.:la:;cing 

optredende momenten in de as 

S42 
nS32 
K21 

eS19 
:S42 
9S32 
mS20 

Figuur C4.62: Optredende momenten in as als gehele as beschouwd wordt 
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Staalsoort S355 wordt toegepast: 195 N/mm2 < 355 N/mm2 ~voldoet. 

Ook de optredende spanning in de as t.p.v. maximale kracht wordt getoetst. Deze kracht treedt op bij 
het aangrijpen van de verticaal (S42) en bedraagt 4017 kN. 

De staalplaat zal slechts aan één zijde tegen de as drukken; zie figuur C.4.63. 

Figuur C 4. 63: Drukgebied op de as 

BijlageC 

De omtrek van de as bedraagt: 0 = 2·rn = 720 mm 1 

~ V2 · 0 = 360 mml. 

4017
'
103 

= 319 N/mm2 <355 N/mm 2 ~voldoet 
360·35 
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