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Figuur 1: De bestaande woontoren op de seniorencampus Kortonjo-De Weerde 

"Herontwerp van een gebouwstructuur voor een duurzaam, flexibel en 
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Uitspraken die veel voor mij hebben betekend: 

Albert Einstein: 
"Eine neue Art von denken ist notwendig, wenn die Menschheit überleben will" 

[Bron: www.integraaldenken.nl, 16-11-2006] 

William McDonough and Michael Braungart: 
"Nature doesn't have a design problem, People do!" 

[Bron: William McDonough & Michael Braungart, "Cradle to Cradle", 2002] 

Steward Brand: 
"Aimost no building adapt well. They're designed not to adapt; also budgeted and 

financed not to, constructed net to, administrated not to, maintained net to, regulated 
and taxed netto, even remodelied not to. But all buildings (except monuments) adapt 

anyway, however poorly, because the usages in and around them changing constantly." 

[Bron: Steward Brand, How Buildings Learn, 1994] 

Steward Brand: 
"In wider use, the term "architecture" always means unchanging deep structure." 

"A building is not sernething you finish, a building is sernething you start." 
"All buildings are predictions, all predictions are wrong." 

[Bron: Steward Brand, How Buildings Learn, 1994] 

Bernard Leuoen: 
"Zonder kader geen veranderbaarheid en zonder veranderbaarheid kan het leven in een 

huis niet ademen." 

[Bron: B. Leupen 2002] 

Elma Durmisevic: 
"Meer bereiken met inzet van minder, hetgeen wezenlijk is voor een universeel 

duurzaamheidsconcept." (m.a.w. "Do more with less") 

[Bron: E.Durmisevic, 2006] 
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Samenvatt;ing: 
De bouwsector draagt onevenredig veel bij aan de nationale afvalberg, het 
energieverbruik en de C02 uitstoot. Ons vastgoed is namelijk tijdens het bouwproces, 
tijdens het gebruik, de instandhouding en de sloop een enorm grote afnemer van onze 
delfstoffenvoorraad en energievoorraad en ook een grote veroorzaker van al ons afval en 
emissies. De bouwindustrie alleen al genereert ca.35% van al het afval, verbruikt ca.40% 
van de energie, en bezet een kwart van al het goederenwegtransport in Nederland. Door 
onder andere deze afval- en emissieproblemen en het grootschalige energieverbruik 
komen nog diverse andere milieuproblemen voor, waar de bouwsector indirect en direct 
verantwoordelijk voor is. Elke stap in het bouwproces kost grondstoffen en energie, 
zowel tijdens productie, transport, bouw, verbouwing als tijdens sloop. Dus hoe meer er 
wordt gebouwd, hoe meer grondstof- en energieverbruik, hoe meer grondstoffen er 
worden onttrokken en verwerkt tot halffabricaat, hoe meer transport en hoe meer 
uitstoot van schadelijke stoffen en van het broeikasgas koolstofdioxide. We moeten dus 
zeer efficiënt gaan bouwen en het milieu gaan sparen. 

Gebouwen die in de toekomst gebouwd dienen te worden, dienen een betere 
verstandhouding tussen "milieu" en "wonen en werken" te hebben dan met de huidige 
gebouwvoorraad is gesteld. Het is van maatschappelijk belang dat de milieubelasting ten 
gevolge van het bouwen en in stand houden van gebouwen en bouwconstructies wordt 
beperkt. Het doel is het elimineren van de negatieve impact (vervuiling, uitputting 
grondstoffen, e.d .) op mens en milieu van onze activiteiten, nu en in de toekomst. Een 
andere constructieve en bouwtechnische aanpak kan het grondstof- en energieverbruik 
drastisch doen verminderen door het gebouw veel flexibeler te maken tijdens zijn 
levensloop en geschikt te maken voor dynamische veranderingen. Een hoogwaardig 
hergebruik van een gebouwconstructie is mogelijk door de constructie geschikt te maken 
voor diverse gebruiksscenario's. Het is zodoende niet langer noodzakelijk om een gebouw 
al na bijvoorbeeld 20 jaar te slopen, wanneer de functionele bestemming verandert. Veel 
praktisch onverwoestbare gebouwen worden namelijk al na ongeveer 20 jaar afgebroken, 
als ze nog maar een klein deel van hun technische levensduur hebben bereikt. Al het 
materiaal dat vrijkomt is dan afval en het kost overmatig veel grondstoffen en energie 
voor de sloop, de afvoer, de verwerking en daarna weer voor nieuwbouw. 

Dit afstudeerrapport presenteert een constructief en bouwtechnisch herontwerp voor een 
bestaand gebouw op de seniorencampus Kortonjo-De Weerde te Eindhoven . Dit rapport 
presenteert een gebouwstructuur voor een duurzaam, flexibel en transformeerbaar 
woon/werkcomplex. Uitgangspunt 'is flexibiliteit tijdens de ontwerp-, bouw- en 
gebruiksfase, en een reductie van grondstoffen en energie. De doelstelling is het 
realiseren van een gebouw waarin gewoond en gewerkt kan worden, met een integrale 
duurzaamheid volgens de principes: long life (lange levensduur), loose fit 
(flexibiliteitjaanpasbaarheid), low energy (minimaliseren gebruik niet-duurzame energie) 
en less waste (efficiënte industriële productie en demontabele, hoogwaardige en 
herbruikbare bouwdelen). 

Het constructief en bouwtechnisch herontwerp is een modulair bouwsysteem, met 
voldoende flexibiliteit en transformatiecapaciteit, om zo functiewij,ziging mogelijk te 
kunnen maken. Een gebouw dat mogelijkheden heeft tot functiewijziging, heeft in 
potentie een langere gebruikslevensduur dan een conventioneel gebouw ontworpen voor 
één functile cq gebruiker. De essentie van het constructief en bouwtechnisch herontwerp 
is: 
-Meerdere woonvormen, vormen van zorg en verpleging en kantoortypen zijn mogelijk. 
-Een ontwikkeld modulair systeem dat door middel van demontabele en hoogwaardig 
herbruikbare vloerdelen/ geveldelen/ inbouwelementen een hoge mate van 
indelingsflexibiliteit heeft. 
-De kolommenstructuur is nagestreefd. ~Een kolommenstructuur is de meest efficiënte 
constructiemethode voor het toepassen van grote vrij indeelbare oppervlaktes. Er is 
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zodoende een hoge mate van functieflexibiliteit aanwezig in het gebouw, waarin diverse 
functionele gebruiksscenario's kunnen worden geïntegreerd. 
-Doorat er een gelijkmatige verdeling is van veel kleine samenwerkende stabiliteits
wanden over de gehele constructieve plattegrond, hoeft de vloer niet als schijf te 
fungeren en kan de vloer (demontabele vloervelden) plaatselijk uitneembaar zijn. 
Zodoende zijn er veel ingrepen mogelijk in het gebouw om grote sparingen te maken 
voor het plaatsen van trappen, liften, vides, leidingschachten, etc. 
-Uitbreidingsflexibiliteit en actieve flexibiliteit in bouwtechnische en constructieve 
verbindingen zijn mogelijk door middel van het toepassen van een modulair 
bouwsysteem. 

Het voorgelegde herontwerp is een gebouwontwerp dat in potentie honderden jaren mee 
kan gaan, waarbij de bestemming in die periode niet vastligt. Dit gebouw kan in eerste 
instantie woningen van een bepaalde grootte herbergen, maar het formaat van die 
woningen kan op termijn ook veranderen, of in het gebouw worden kantoren of andere 
bedrijven gehuisvest. Het doel is een gebouw te ontwikkelen dat duurzaam is, omdat o.a. 
de draagconstructie honderden jaren mee kan gaan. Ook is de inbouw en afbouw zo 
flexibel en aanpasbaar, dat het verschillend gebruik kan accommoderen. 
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Voorwoord: 
Voor U ligt mijn afstudeerverslag voor het afronden van de studie voor 
Bouwkundig Ingenieur aan de Llnit Constructief Ontwerpen en 
Uitvoeringstechniek, differentiatie Algemeen en Integratie (CO A&I) van de 
Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. De doelstelling 
van de leerstoel CO A&J is om breed opgeleide bouwkundige specialisten af te 
leveren. Dit heb ik getracht te bereiken door in mijn studie de nadruk te leggen 
op het ontwikkelen van ontwerpvaardigheden a'ls ontwerpend constructeur, 
waarbij de integratie van verschillende vakdisciplines voorop staat. 

De leerstoel CO A&I houdt zich bezig met onderwerpen zoals "Integrated Life 
Cycle Design of Building Structures". Integrated Life Cycle Design of Building 
Structures is het integraal ontwerpen van gebouwconstructies rekeninghoudend 
met (mogelijk veranderende) prestatie-eisen gedurende de gehele levenscyclus. 
Met deze levenscyclus wordt bedoeld, de productie van onderlinge constructie
elementen tot en met de sloop van het totale gebouw. Integrated Life Cycle 
Design of Bu tlding Structures is een manier van denken, een integrale visie op 
het toekomstige ontwerpproces. Het doel van deze leerstoel is oa om 
uitgebalanceerde ontwerpmethodes te ontwikkelen en het ontwikkelen van 
diverse voorbeeldprojecten, die positieve effecten hebben op de "sustainability, 
usability and flexibility" 

Mijn afstudeeronderwerp vormt een dergelijk voorbeeldproject. Er is gekozen om 
een constructief en bouwtechnisch herontwerp te maken voor een bestaand 
gebouw, een woontoren van het Woon-Zorgcentrum Kortonjo De Weerde te 
Eindhoven . In dit afstudeerverslag beschrijf ik mijn beweegredenen voor het 
gekozen afstudeeronderwerp en de essentie hiervan . Dit herontwerp heeft een 
positief effect op de "sustainability, usability and flexibility" van het gebouw. 

Graag wil ik de afstudeerbegeleidingscommissie met Prof. ir. Frans van Herwijnen 
(voorzitter), ir . Rijk Blok en ir. R. Gijsbers bedanken voor de begeleiding tijdens 
mijn afstuderen. Ik wil de commissieleden bedanken voor de leermomenten 
tijdens de vergaderingen. 

Ik wil alle collega's van DHV B.V. Bouw en Industrie CEC, Afdeling Constructies te 
Eindhoven, ook bedanken voor hun interesse in mijn afstudeerproject. Ik wil 
speciaal projectleider ir. Machiel de Bruin en de medewerkers van het 
Architectenbureau Magis en Van den Berg Architecten Helmond B.V., bedanken 
voor het verstrekken van alle benodigde gegevens, tekeningen en berekeningen 
van de al reeds gerealiseerde woontoren. 

Ralf Verhaegh, 

Student 0523414, Structural Design van de faculteit Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven, 

05-02-2009 te eindhoven. 
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1. De Inleiding: 

1.1. De Milieubelasting door de Bouwsector: 
De bouwsector draagt onevenredig veel bij aan de nationale afvalberg, het 
energieverbruik en de C02 uitstoot. Ons vastgoed is namelijk tijdens het bouwproces, 
tijdens het gebruik, de instandhouding en de sloop een enorme grote afnemer van onze 
delfstoffenvoorraad en energievoorraad en ook een grote veroorzaker van al ons afval en 
emissies. De bouwindustrie alleen al genereert nu ca.35% van al het afval, verbruikt 
ca.40% van de energie, en bezet een kwart van al het goederenwegtransport in 
Nederland. Door onder andere deze afval- en emissieproblemen en het grootschalige 
energieverbruik komen nog diverse andere milieuproblemen voor, waar de bouwsector 
indirect en direct verantwoordelijk voor is. Elke stap in het bouwproces kost grondstoffen 
en energie, zowel tijdens productie, transport, bouw, verbouwing als tijdens sloop. Dus 
hoe meer er wordt gebouwd, hoe meer grondstof- en energieverbruik, hoe meer 
grondstoffen er worden onttrokken en verwerkt tot halffabricaat, hoe meer transport en 
hoe meer uitstoot van schadelijke stoffen en van het broeikasgas koolstofdioxide. We 
moeten dus zeer efficiënt gaan bouwen en het milieu gaan sparen. 

Gebouwen die in de toekomst gebouwd worden, dienen een betere verstandhouding 
tussen "milieu" en "wonen en werken" te hebben dan de huidige gebouwvoorraad. Het is 
van maatschappelijk belang dat de milieubelasting ten gevolge van het bouwen en in 
stand houden van gebouwen en bouwconstructies wordt beperkt. Het streven tot een 
duurzame ontwikkeling, is een reactie op de ontstane afval- en emissieproblemen en de 
schaarste in grondstoffen. Het duurzaam bouwen, heeft [*L4, Prof.dr.lr. Ch .F.Hendriks, 
1999] in de bouwsector tot nu toe nog niet de prioriteit gehad die het behoort te hebben. 

De bekendste en algemeen geaccepteerde definitie van duurzame ontwikkeling is 
afkomstig uit het rapport 'Our common future' ( 1987) van de commissie Brundtland 
(World Commission on Environment and Development) en deze luidt: "Onder duurzame 
ontwikkeling wordt een ontwikkeling verstaan, die voorziet in de behoefte van de huidige 
generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te 
brengen om ook in hun behoeften te voorzien." [*L4, Prof.dr.lr.Ch.F.Hendrlks, 1999] 

Ik ben een constructeur met een voldoende maatschappelijk besef dat als we onze 
huidige levensstandaard in combinatie met de enorme groei van de wereldbevolking en 
enorme groei van de welvaart aanhouden, er voor onze maatschappij nauwelijks plek 
meer is voor de natuur en zelfs in de toekomst voor al het leven . We zouden een op het 
eerste gezicht, utopische levenswijze moeten aannemen zoals die in de natuur voorkomt, 
met gesloten ecologische systemen. Met de stelling die de schrijvers van het boek Cradle 
to Cradle, nemen ben ik het namelijk zeer eens: "Nature doesn't have a design problem, 
People do!" [*Lll, Wllllam McDonough & Michael Braungart, 2002, blz 16) . Het streven 
moet, naar mijn mening, voor elke hedendaagse ingenieur zijn, om alle kringlopen in het 
ecologische systeem zo veel mogelijk te sluiten. Dit kan zich uitten in het zoeken naar 
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kwaliteitsbevorderingen op het gebied van duurzame ontwikkeling van materialen, 
energie, producten, productieprocessen in bouwindustrie, bouwmethoden, etc. De 
bijdragen van vandaag zijn namelijk van belang bij de ontwikkelingen voor morgen! 
[ * L23, Nationaal Dubo Centrum, 1999) 

Tabel 1: Als we niets aan ons consumptie- en productiegedrag veranderen zullen veel reserves van ruwe 
materialen binnen ettelijke jaren uitgeput zijn . [*L24, Ecology of Bullding Materials, Bjorn Berge, Archltectura l 
Press, 2000] 

De kringloop van consumptie en productie in o.a. de bouwsector vormt momenteel de 
tamelijk eenvoudige werkelijkheid. [ Ll2, WilHam McDonough Architects, 1992] In onze 
industriële economie bepalen harde factoren als staal, chemie, aluminium en olie het 
beeld. Om de factor 20 te kunnen halen, wat een te streven doel is, zal er meer dimensie 
gegeven moeten worden aan deze grotendeels lineaire infrastructuur in consumeren en 
produceren, zodat er een echte kringloop ontstaat. De factor 20 is geïntroduceerd in 
1972 door de Amerikaanse bioloog en milieudeskundige Barry Cammaner en geeft aan 
dat de milieubelasting ten gevolge van onze welvaartsmiddelen gemiddeld een factor 20 
moet verminderen, of dat 95% efficiënter moet worden omgesprongen met de 
milieugebruiksruimte. [*L2, Ir. Andy van den Dobbelsteen en ir. Kees Alberts, Reader, 
2001] 

Om de hoge ambities op het gebied van duurzaam bouwen waar te maken, zijn er meer 
samenhangende activiteiten nodig op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in de 
bouw- en vastgoedsector [ * L23, Nationaal Dubo Centrum, 1999] . De karakteristieke 
hoofdthema's binnen de duurzaamheid zijn heden ten dage: 

-Meer met minder (dematerialisatie). 
-Blijvende beschikbaarheid van grondstoffen I energie. 
-Beperken I herstellen van de ecologische verstoringen. 

Duurzaam bouwen moet meer zijn, dan alleen aan deze karakteristieke hoofdthema's 
vast te houden. Verbeteringen op het gebied van duurzaam bouwen kunnen stap voor 
stap worden bereikt en leiden uiteindelijk tot een verhoging van de milieukwaliteit, de 
ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit. Daarom is het belangrijk om kennis te vergaren 
van deze verbeteringen op het gebied van duurzaam bouwen . Kennis vergaren wordt 
steeds belangrijker, maar kennis kan ook razendsnel verouderen . Daarom is het vaak 
beter om strategische beslissingen te maken, dan te bouwen op kennis van dat moment, 
die eigenlijk nooit up-ta-date is. De formele kennis van de deelnemende specialisten en 
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aanwezige kennis van (toekomstige) gebruikers, die alllen deelnemen in het bouwproces, 
zijn van groot belang en de onderlinge samenhang is zeer complex. Een gebouw wordt 
namelijk ontworpen op leefbaarheid, duurzaamheid, kosten, cultuur, functionaliteit, 
veiligheid, maakbaarheid en schoonheid [ * V3, Prof.tr . W. Zeiler, 2006] . Deze 
ontwerpaspecten beïnvloeden elkaar wederzijds en daardoor wordt het ontwerp steeds 
complexer. Daarom is de integrale aanpak van groot belang, om middels verschillende 
gezichtspunten een strategisch sterk en duurzaam ontwerp te kunnen creëren. 

1.2. Het Integraal Ontwerpen: 
Integraal Ontwerpen is een middel om de waarde van het gebouw en de gebouwde 
omgeving te verbeteren. Deze waarde zit in de synthese, bereikt vanuit de integrale 
aanpak van het proces van initiatief, ontwerp, uitvoering en beheer van de gebouwde 
omgeving als samenhangend geheel. Wanneer via integrale aanpak de constructeur 
eerder in het ontwerpproces wordt betrokken, kan de architectonische vormgeving vanuit 
constructief gezichtspunt gestuurd worden, zonder de architect te beperken in zijn 
vrijheid. [ " L27, Essay 7p900 Constructief On twerpen 8, R.P.A. Verhaegh , 2006] Deze 
manier van ontwerpen staat centraal tijdens het afstuderen. Door middel van het sturen 
van de architect/ bouwtechnicus/ bouwfysicus, zoals het vroegtijdig in het ontwerpproces 
inbrengen van constructieve flexibiliteit, van transformatiecapaciteit en het gebruiken 
van duurzame materia,len en duurzame constructieve detaillering, kan de constructeur de 
milieubelasting ten gevolge van het bouwen en het in stand houden van gebouwen en 
bouwconstructies, beperken. [*l27, Programma van Uitgangspunten, R.P.A. Verhaegh, 
2008] 

Figuur 3: Het ontwerp kan pas slagen wanneer via een integrale aanpak alle partijen op tijd bij het proces 
betrokken worden. 

Het integraal ontwerpen is het ontwerpen in samenhang met andere disciplines. Het 
integraal ontwerpen is een mogelijke oplossing voor de aanpak van de 
milieuproblematiek. [* l27, Essay 7p900 Constructief Ontwerpen 8, R.P.A. Verhaegh, 
2006] Een ontwerp moet een benadering van de werkelijkheid zijn, waarbij in het 
ontwerpproces integratie plaats vindt van een verscheidenheid van gezichtspunten 
binnen een groter geheel. De andere disciplines binnen de bouw kunnen zodoende hun 
visies met betrekking tot het duurzaam ontwerpen, integreren in het constructief 
ontwerp. Dit wil zeggen dat er in het constructief ontwerp, visies op architectonisch, 
bouwtechnisch, bouwfysisch, milieutechnisch en installatietechnisch gebied meegenomen 
worden in de totaalvisie. De visies sturen zodoende het constructief ontwerp. Deze 
manier van ontwerpen staat centraal tij dens het afstuderen. 

"Integrated Life Cycle Design of Building Structures" is het integraal ontwerpen van 
gebouwconstructies rekeninghoudend met (mogelijk veranderende) prestatie-eisen 
gedurende de gehele levenscyclus. Met deze levenscyclus wordt bedoeld, de productie 
van onderlinge constructie-elementen tot en met de sloop van het totale gebouw. 
"Integrated Life Cycle Design of Building Structures" is een manier van denken, een 
integrale visie op het toekomstige ontwerpproces. 
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1.3 De Aanleiding: 
Het Nationaal Dubo Centrum doet een aanbeveling aan alle deelnemende partijen van 
een bouwproces, om diverse voorbeeldprojecten te ontwikkelen. Deze projecten 
genereren inzicht in duurzaam bouwen en in duurzame bouwprocessen. De aanbeveling 
is: "Bouw niet alleen duurzaam, maar huisvest en beslis ook duurzaam". [*L23, 
Nationaal Dubo Centrum, 1999] 

1.3.1 Voorbeeldproject Duurzaam Bouwen: 
Doordat de constructief ontwerpende partij nog maar weinig inbreng heeft in de 
activiteiten mbt duurzaam bouwen, terwijl het functioneren van het gebouw grotendeels 
afhankelijk is van het functioneren van de constructie, is het belangrijk om vanuit 
constructief en bouwtechnisch gezichtspunt een voorbeeldproject te ontwikkelen. Het 
opdoen van experimentele ervaring ("Learning by doing") is van groot belang om 
duurzame gebouwen te kunnen ontwikkelen. 

"Het doel van dit afstudeerproject is een constructief en bouwtechnisch herontwerp te 
ontwikkelen voor een bestaand gebouw. Het doel is om binnen een bestaand 
architectonisch kader een alternatieve gebouwconstructie te integreren die een langere 
potentiële functionele gebruiksduur heeft en jaarlijks een potentieel lagere milieu-impact 
heeft. " 

Omdat gehele steden door dynamische veranderingen ontstaan en verdwijnen, gebouwen 
vaak gesloopt worden, dan wel aangepast worden voor nieuwe functies, is het gevolg dat 
er op grote schaal verspilling van waardevolle materialen en energiebronnen voorkomt. 
Duurzaam bouwen biedt dus direct kwaliteit voor de gebruiker, zoals bij flexibiliteit en 
aanpasbaarheid en zodoende ook indirect kwaliteit voor de maatschappij, zoals minder 
afval en verspilling, kleiner ruimtebeslag, enz. Duurzaam bouwen biedt ook direct 
kwaliteit voor de gebruiker, zoals minder energieverbruik. Het Nationaal Dubo Centrum 
[*L23 , Nationaal Dubo Centrum, 1999] verwacht wanneer duurzaamheid als 
kwaliteitsaspect wordt gepresenteerd, duurzaam bouwen makkelijker van de grond komt. 

1.3.2 Toekomstvisie voor de constructeur: 
Bouwconstructies vertegenwoordigen een hoge economische waarde en gaan gepaard 
met een groot milieu-impact. Het is daarom van belang dat de milieubelasting ten 
gevolge van het bouwproces, het gebruik, het in stand houden en de sloop van een 
gebouw, dient te worden beperkt tot het minimum. Het streven moet, naar mijn mening, 
voor elke hedendaagse ingenieur zijn, om alle kringlopen in het ecologische systeem zo 
veel mogelijk te sluiten. Het is van groot belang dat gebouwen de potentie hebben om 
zeer lang mee te kunnen gaan, zodat de totale economische investering en 
milieubelasting over een lange tijd kunnen worden afgeschreven . 

Voor de constructeur geldt onder andere de ontwerpvisie, dat de constructie de 
architectuur moet dienen en moet voldoen aan de bruikbaarheid- en veiligheidseisen, 
ruimtelijke en functionele eisen, tegen zo laag mogeHjke bouwkosten. Ook de 
bouwfysische, bouwtechnische en installatietechnische elementen dienen te kunnen 
worden ingepast. Strategische beslissingen nemen door een integrale ontwerpvisie aan te 
houden, is dus van noodzakelijk belang om de constructie beter in te kunnen passen in 
het geheel van eisen en wensen waaraan het ontwerp moet voldoen en in de toekomst 
zal moeten voldoen. De constructeur dient verantwoord te ontwerpen . Met verantwoord 
wordt bedoeld, met het oog op de toekomst gericht. De constructeur dient 
gebouwconstructies duurzaam te ontwerpen, waarbij de betreffende bouwtechniek, 
installatietechniek en bouwfysica van groot belang zijn. Deze constructies dienen 
constructief in orde te zijn, steken bouwtechnisch goed in elkaar en zijn milieutechnisch 
verantwoord. 
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2. Het Afstudeerplan: 
De gebouwen die in de toekomst worden ontworpen, dienen een betere verstandhouding 
tussen "milieu" en "wonen en werken" te hebben dan de huidige woningvoorraad. De 
samenleving is namelijk dynamisch, de enige zekerheid aan een functionele bestemming 
voor een ontworpen gebouw is dat deze functionele bestemming in de nabije toekomst 
zal veranderen. Veel ontworpen gebouwen zijn niet hierop ingesteld. Wanneer een 
functionele herbestemming van een gebouw plaatsvindt, dient een gebouw een tweede 
kans te krijgen. In de praktijk is dit vaak niet het geval, zodat veel gebouwen al na 20 
jaar gesloopt worden. De gebouwen die in de toekomst worden ontworpen, dienen de 
hoge milieubelasting die ontstaat ten gevolge van het bouwen en het in stand houden 
van het gebouw, vanuit verschillende gezichtspunten te beperken. Dit kan door middel 
van een integrale aanpak van het probleem. 

Er is als referentieproject een gerealiseerde woontoren op de seniorencampus Kortonjo
De Weerde te Eindhoven genomen. Een willekeurig gekozen project uit de praktijk en een 
goed voorbeeld, dat op het eerste gezicht een goede constructieve en bouwtechnische 
structuur heeft. Dit nieuwe wooncomplex is in de plaats gekomen voor een groot gebouw, 
dat maar 30 jaar op deze locatie gestaan heeft en gesloopt is, doordat de functionele 
bestemming van het totale complex werd gewijzigd en het gebouw niet geschikt was 
voor herbestemming. Wanneer de oorspronkelijke constructie integraal en efficiënt [Volgt 
uit de analyse van het bestaande gebouw, zie hoofdstuk 3.] was ontworpen, zou er een 
transformatiemogelijkheid ingebouwd zijn tot hoogwaardig hergebruik van de constructie. 
Gemiddeld bestaat ca. 40% van de bouwkosten uit constructiekosten en er zou dus 
zodoende ca. 40% van de kosten bespaard kunnen worden. Voor de directe 
milieubelasting betekent dit ook een grote reductie . Het economisch-impact en het 
mlli,eu-impact per jaar is nog veel meer grensverleggend, de kosten van de bouw en het 
effect op het milieu kan namelijk over een veel langere periode worden afgeschreven, 
wanneer de constructie hoogwaardig hergebruikt kan worden over een lange periode. In 
potentie dus zeer gunstig voor kostenreductie en voor de reductie van de milieubelasting. 

2.1. De Probl'eemstelling~ : 
De probleemstelling van het afstudeeronderwerp kan als volgt worden geformuleerd: 
"Op welke manieren. kan een constructief en bouwtechnisch herontwerp van de 
woontoren op de seniorencampus Kortonjo-De Weerde in Eindhoven, een 
langere potentiële functionele gebruiksduur hebben en een potentieel lagere 
milieu-impact per jaar hebben? Op welke manieren kan er in dit complex om 
worden gegaan met dynamische veranderingen in functioneel gebruik?" 
Wanneer het complex diverse malen wisselt van functioneel gebruik, zou overgang op 
andere woonvormen in het wooncomplex en op een kantoor- en zorgcomplex eenvoudig 
mageliijk moeten zijn. Met de milieubelasting wordt bedoeld, de m ilieubelasting die 
ontstaat ten gevolge van het bouwen en het in stand houden van het gebouw. 

Figuur 4 : Uitwisseling van functies, verlenging van de levensduur van het gebouw. 
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2.2. De Doelstelling: 
Het doel van dit afstudeerproject is een constructief en bouwtechnisch herontwerp te 
ontwikkelen voor een bestaand gebouw. Het doel is om binnen een bestaand 
architectonisch kader een alternatieve gebouwconstructie te integreren die een langere 
potentiële functionele gebruiksduur heeft en een potentieel lagere milieu-impact per jaar 
heeft. Het huidige architectonische kader zal het uitgangspunt zijn vóór de transformatie 
van het gebouw naar een andere functionele bestemming. 

De doelstelling is als volgt beschreven: "Het ontwikkelen van een alternatieve 
gebouwconstructie voor de bestaande woontoren op de senioreocampus 
Kortonjo-De Weerde te Eindhoven. Het ontwikkelen van een constructief en 
bouwtechnisch herontwerp met meer functionele gebruiksmogelijkheden, een 
langere potentiële functionele gebruiksduur en met een potentieel lagere 
milieu-impact per jaar." 

Deze gebouwconstructie zal positieve effecten hebben op het beperken van de 
milieubelasting. Met de milieubelasting wordt bedoeld, de milieubelasting die ontstaat ten 
gevolge van het bouwen en het in stand houden. Doordat er gerefereerd wordt aan een 
bestaande gebouwconstructie op dezelfde locatie, kan er een evaluatie plaatsvinden op 
het gebied van duurzaamheid, flexibiliteit en transformatiecapaciteit, en als conclusie 
worden getrokken of het effect op de milieubelasting positief is. 

2.3. Onderzoeksvragen: 
Door deze doelstelling te formuleren komen er een aantal belangrijke hoofdvragen naar 
voren: 

-"Waarom zal de bestaande woontoren in potentie geen lange (t>75 jaar) gebruiks
tevensduur kunnen hebben, wanneer er in de loop der tijd veranderingen in functioneel 
gebruik zullen plaatsvinden?" (Antwoord in hoofdstuk 3.4. en 3.5.) 

-"Wat zijn de verbeterpunten voor het constructief en bouwtechnisch herontwerp om 
meer functionele gebruiksmogelijkheden, met een langere potentiële functionele 
gebruiksduur en met een potentieel lagere milieu-impact per jaar, te integreren?" 
(Antwoord in hoofdstuk 3.5.1.) 

-"Welke veranderingen in functioneel gebruik zijn in de toekomst reëel mogelijk?" 
(Antwoord in hoofdstuk 4.2. en 4.3) 

-"Welke strategie is het meest geschikt voor het constructief en bouwtechnisch 
herontwerp om meer functionele gebruiksmogelijkheden, met een langere potentiële 
functionele gebruiksduur en met een potentieel lagere milieu-impact per jaar, te 
integreren?" (Antwoord in hoofdstuk 4.4.) 

Met deelvragen: 
-"Wat houdt flexibiliteit in gebruik voor het constructief ontwerp in?" (Antwoord in 
hoofdstuk 4.4.1.) 
-"Dient een constructie geheel demontabel te zijn t.b.v. hoogwaardig hergebruik? 
Wat houdt transformatiecapaciteit bouwtechnisch in en welke bouwcomponenten 
dienen over transformatiecapaciteit te beschikken?" (Antwoord in hoofdstuk 4.4.2.) 

-"Wat zijn de nieuwe uitgangspunten om tot een alternatieve gebouwconstructie te 
komen met meer functionele gebruiksmogelijkheden, een langere potentiële functionele 
gebruiksduur en met een potentieel lagere milieu-impact per jaar?" (Antwoorden in 
hoofdstuk 5.) 
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3. De Analyse: Seniorencampus Kortonjo-De 
Weerde: 

3.1. De bestaande woontoren: 
De bestaande woontoren van het Woon-Zorgcentrum Kortonjo De Weerde te Eindhoven 
is een gerealiseerd onderdeel van een grootschalig uitbreidingsplan van de 
seniorencampus aan de rand van de Genneper Parken, aan de Herman Gorterlaan te 
Eindhoven. "Als onderdeel van het prijsvraagwinnend plan voor een seniorencampus 
werden 100 zorgunits ontworpen, elk met een woonkamer, slaapkamer, badkamer en 
pantry. Deze zorgunits zijn ondergebracht in één bouwvolume van twee bouwlagen, dat 
op zes meter hoge kolommen als een "zwevend lint" het bestaande woonzorgcomplex 
verbindt met een nieuwe, eveneens door Architectenbureau Magis en van den Berg 
ontworpen woontoren met seniorenappartementen. De gevels zijn bekleed met 
natuurleisteen, hetgeen aansluit bij het parkachtige karakter van de locatie." 

[* www.magisenvandenberg .nl, januari 2008] 

Figuren Sa en Sb : De woontoren met het "zwevend lint" en de locatie van het Woon-Zorgcentrum Kortonjo De 
Weerde in Eindhoven . 

De locatie van de woontoren is aan de rand van de Genneper Parken, aan de Herman 
Gorterlaan: 

-I 

Figuren Sc en Sd: De woontoren en de locatie van het Woon-Zorgcentrum Korton jo De Weerde in Eindhoven . 
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Figuur 6: De woontoren met het parkeerdek. 

De bestaande woontoren heeft een parkeerruimte (een parkeerkelder en een 
parkeerdek), kantoorruimte (twee bouwlagen, begane grond met entresol en eerste 
verdieping) en woonruimte (11 bouwlagen). Totaal zijn er in het gebouw 42 
appartementen van verschillende grootte en van verschillend ruimteplan. Voor het 
Programma van Eisen, de inrichting en het ruimteplan wordt verwezen naar het 
Programma van Uitgangspunten in bijlage 6 van dit document. [ L27, Programma van 
Uitgangspunten, R.P.A. Verhaegh, 2008] 

Figuren 7 : De woontoren met het parkeerdek. 
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3.2 De Analyse van de bestaande woontoren Kortonjo
De Weerde: 
Ten behoeve van een analyse van het bestaande gebouw, is er een literatuurstudie 
naar gebouwlagen, flexibiliteit en aanpasbaarhei1d uitgevoerd. Allereerst volgt een 
korte uitleg over "Kader en Generieke Ruimte" [*L16, B. Leupen, 2002] en daarna 
volgt de analyse van het bestaande gebouw. 

3.2.1 De gebouwlagen: 
Er zijn diverse gebouwlagen waaruit een gebouw bestaat. Deze gebouwlagen zijn 
onderling afhankelijk of onafhankelijk van elkaar. Deze afhankelijkheid of 
onafhankelijkheid tussen gebouwlagen kunnen de prestatie op duurzaamheid, op 
flexibiliteit en op transformatiecapaciteit beïnvloeden. Het boek "Kader en Generieke 
Ruimte" [*L16, B. Leupen, 2002] geeft veel inzicht in de gebouwlagen. Er is in dit 
boek door B. Leupen een gebouwmodel ontwikkeld, met de volgende gebouwlagen: 
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Figuur 8: Gebouwlagen volgens de theorie van Bernard Leupen [ L16, B Leupen, 2002] 

-De hoofddraagconstructie: 
De hoofddraagconstructie (kolommen, balken, dragende wanden, spanten, 
constructieve vloeren). De draagconstructie voert de krachten af naar de ondergrond 
via de fundering. 
-De dienende elementen: 
De dienende elementen (leidingen, apparaten en specifieke voorzieningen). De 
dienende elementen regelen aan- en afvoer van water, energie, verse lucht en 
omvatten tevens de daarmee onlosmakelijk verbonden apparaten en de daartoe 
geprepareerde ruimten. 
-De ontsluiting: 
De ontsluiting (trappen, gangen, liften, galerijen). Deze laag zorgt voor de 
bereikbaarheid van de ruimten. 
-De huid: 
De huid (gevel, onderkant en dak). De huid scheidt binnen en buiten, tegellijkertijd 
representeert de huid het gebouw naar buiten toe. 
-De enscenering: 
De enscenering van de ruimte, (bekleding, binnendeuren en wanden, afwerking van 
vloeren, wanden en plafonds). De enscenering definieert de ruimten inclusief de 
visuele en tactiele kwaliteiten. De enscenering bepaalt het ruimteplan en de 
inrichting. 
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3.2.2 Het permanente en het veranderbare: 
Er zijn twee stadia met het oog op levensduur die worden onderscheiden. Dit zijn de 
levensduurstadia: het permanente en het veranderbare. "Het permanente vormt het 
kader waarin het veranderbare plaats kan vinden en definieert daarmee de ruimte 
voor verandering en behelst tevens datgene dat de architectuur voor lange tijd 
bepaalt." [*L16, B. Leupen, 2002] Dit kader kan zeer divers zijn en bestaat uit één 
of meerdere gebouwlagen. De gebouwlagen onderscheiden zich door hun specifieke 
functie en kunnen samen een kader, oftewel een frame, binnen het gebouw vormen. 
De lagen die niet tot het kader behoren vormen de generieke ruimte en vormen de 
basis voor de veranderbaarheid. 

Het gebouwmodel van Leupen leert ons dat theoretisch gezien elke laag of 
combinatie van lagen het genoemde kader kan vormen en de ruimte kan definiëren 
voor verandering. B Leupen onderkent in principe drie categorieën van 
veranderbaarheid: 

1. Als er zich in de generieke ruimte een laag bevindt die te veranderen is, 
dan is er volgens Leupen sprake van verandering door verbouwing. 
2. Als patroon van verandering kan uitbreidbaarheid zich voordoen als de 
generieke ruimte niet alzijdig begrensd is. 
3. De laatste vorm van verandering is polyvalentie . De generieke ruimte kan 
enkel een polyvalente ruimte zijn als deze geen andere lagen bevat en deze 
ruimte door zijn vorm en afmetingen uitnodigt tot verschillende manieren van 
gebruik. 

Van Herwijnen en Blok [*A3, Ir. Rijk Blok 2005-4] onderkennen in principe twee 
categorieën van veranderbaarheid en maken een onderscheid tussen flexibiliteit en 
aanpasbaarheid: 

1. Flexibiliteit: Een flexibel gebouw bevat eenvoudige mogelijkheden tot 
veranderingen in gebruik. Eenvoudig, kan betekenen dat de betreffende 
WIJZiging kan worden doorgevoerd zonder dat hiervoor een andere 
gebouwlaag hoeft te worden gewijzigd. 
2. Aanpasbaarheid: Een aanpasbaar gebouw bevat eenvoudige mogelijkheden 
om bepaalde gebouwelementen zelf te wijzigen. 

Aanpasbaarheid [*A2, Ir. Rijk Blok, Prof. ir. Frans van Herwijnen, 2005] (ook wel 
Actieve flexibiliteit genoemd), heeft lang niet dezelfde waarde als flexibiliteit (ook wel 
Passieve flexibiliteit genoemd). Bij passieve flexibiliteit is namelijk sprake van intern 
hergebruik, zonder enige wijziging en dus extra investering. De generieke ruimte als 
polyvalente ruimte ontstaat door deze passieve flexibiliteit in de gebouwlaag. 
Generieke ruimte door verandering (verbouwing en uitbreidbaarheid) ontstaat door 
aanpasbaarheid van de betreffende gebouwlaag. 

Het is dus van belang om in ogenschouw te nemen of er bij verandering van of 
binnen een laag wel of niet andere lagen betrokken zijn. Natuurlijk is in de praktijk 
de scheiding tussen het kader en de generieke ruimte niet zo unifor m en helder als 
het model weerspiegelt. B. Leupen heeft hiervoor de term knip geïntroduceerd. Knip 
omvat de materialisering van de verbinding/connectie tussen verschillende lagen in 
het algemeen en het kader en de generieke ruimte in het bijzonder. Mogelijke 
gewenste veranderingen kunnen dus belemmerd worden door deze relaties. De mate 
van scheiding van lagen kan een maat zijn voor het accommodatievermogen van het 
gebouw als geheel. 
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3.2.3 De gebouwanalyse: 
Aan de kopzijden van de woontoren liggen de trappenstelsels en centraal in het 
gebouw de liftschachten, de verticale ontsluitingen. [Zie bijl'age 4 voor de 
architectentekeningen van deze woontoren.] De toren heeft een centrale horizontale 
ontsluiting (van trap tot lift tot trap) die van de zuidgevel tot aan de noordgevel' 
loopt. De appartementen worden door dit centrale gan9pad ontsloten. Diverse 
dienende elementen zij n op verschWende locaties gesitueerd en dit zorgt voor 
verticale en horizontale leidingen, kanalen en kokers op diverse locaties. Deze 
dienende elementen zitten in verticale leidingschachten, wanden, kanaalplaatvloeren 
en breedplaatvloeren en zijn niet demontabel, doordat deze elementen in de 
bekistingen zijn gelegd en ingestort. De dienende elementen (en ook de 
ontsluitingen) zijn dus verweven met de betonnen constructie. [ * L13, Proefschrift 
E.Durmisevic, 2006] 

Aan de oostzijde en westzijde van de ontsluitingen liggen twee keer twee 
appartementen. Deze appartementen worden omsloten door dragende gewapend 
betonnen wanden en kernen (die ook de stabiliteit verzorgen) en dragende 
gewapend betonnen gevels met spouw en opgaand metselwerk. Vrijwel al het 
constructieve beton is vanaf de kelderconstructie gestort en middels opgaande 
bekistingen en stekken aangestort, zodat het gebouw een monoliete 
betonconstructie heeft. De gebouwlagen [ * L16, B. Leupen, 2002] constructie, 
schil/huid (fundering, gevel en dak), dienende elementen en ontsluiting vormen allen 
zodoende het kader van het gebouw. Ruimte voor verandering is nauwelijks 
aanwezig. Een appartement is omringd door deze dragende betonnen wanden en 
gevels, zodat de enige generieke ruimte in het gebouw zich bevindt in enkel de 
enscenering binnen één appartement. De polyvalentie [*L16, B. Leupen, 2002] in 
het gebouw bevindt zich ook enkel in de enscenering binnen één appartement. 
Doordat de binnenwanden van een appartement niet-dragend zijn, zijn ze feitelijk te 
verplaatsen zonder dat er een andere gebouwlaag hoeft te worden gewijzigd. Dit 
verplaatsen van de binnenwanden zal veelal tot sloop leiden, want door de mortel
en lijmverbindingen zullen veel kalkzandsteenelementen en deurkozijnen niet 
onbeschadigd uit deze demontage komen, zodat ze niet meer her te gebruiken zijn. 
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3.3 De Analyse van de gebouwlagen: 

Analyse bestaand gebouwsysteem: 

• 

.. .. .. 

• 

Figuur 9: Primair kader, de ontsluiting (rood). 

~ 
Figuur 10: Primair kader, de constructie (Ook de schil en het ruimteplan wordt 
geïntegreerd in de constructie) (rood). 
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Figuur 11: Generieke ruimte, de ruimte voor verandering: enkel de enscenering van 
één appartement (groen). 

Figuur 12: Primair kader: de ontsluiting en de constructie (rood). De generieke 
ruimte, de ruimte voor verandering: enkel de enscenering van één appartement 
(groen). 
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Analyse van de detaillering: 
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Figuur 13: [Bron: DHV B.V. Bouw en Industrie -CEC- Eindhoven] 

Boven: Vormtekening U22, 4• verdiepingsvloer. 

Onder : Details tpv van wand as T2 en T3 en tpv as TD/TE . 

Veranderbaarheid: Nauwelijks (aanstorten zorgt voor een doorgaand en monoliet 
geheel). 

Uitbreidbaarheid: Nauwelijks (aanstorten zorgt voor een doorgaand en monoliet 
geheel en zonder stekken is uitbreidbaarheid nauwelijks mogelijk). 

Knip: De materialisering van de verbinding is ongunstig tussen alle 
gebouwlagen (monoliet gestort, niet demontabel). 
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Analyse van de detaillering: 
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Figuur 14: Wapeningstekening U41W, wanden begane grond tot 4" verdieping en wand as TJ. [Bron: DHV 

B.V. Bouw en Industrie -CEC· Eindhoven] 

Figuren 15 en 16: Architectentekeningen t401a en t403a, details tpv gevel en parkeerkelder. [Bron: DHV 

B.V. Bouw en Industrie -CEC· Eindhoven] 

Veranderbaarheid: Nauwelijks, aanstorten zorgt voor een doorgaand en monoliet geheel. 
(Geïntegreerde gebouwlagen zorgen voor minimale oppervlakte aan 
generieke ruimte.) 

Uitbreidbaarheid: Nauwelijks, aanstorten zorgt voor een doorgaand en monoliet geheel 
en zonder stekken is uitbreidbaarheid nauwelijks mogelijk. 

Knip: De materialisering van de verbinding is ongunstig tussen alle 
gebouwlagen (monoliet gestort, niet demontabel). 
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3.4 De Evaluatie van de analyse: 
Het antwoord op de hoofdvraag van dit rapport -"Waarom zal de bestaande woontoren in 
potentie geen lange (t>75 jaar) gebruikstevensduur kunnen hebben, wanneer er in de 
loop der tijd veranderingen in functioneel gebruik zullen plaatsvinden?"-, is omdat er 
bouwtechnisch een hoge, ongunstige mate van onderlinge afhankelijkheid in dit gebouw 
tussen de onderlinge bouwcomponenten aanwezig is. Op locaties in het gebouw waar 
veranderbaarheid en uitbreidbaarheid gewenst is, is veranderbaarheid en 
uitbreidbaarheid niet of nauwelijks mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij het koppelen van de 
onderlinge ruimtes van de diverse appartementen en verplaatsen van ingestorte 
leidingen en liften en trappen. 

Analyse bestaand gebouwsysteem samengevat: 
Kader: Alle gebouwlagen behalve enscenering van één appartement. 
Generieke ruimte: Enscenering van één appartement. 
Uitbreidbaarheid: Geen of nauwelijks. 
Veranderbaarheid: Enscenering van één appartement. 
Polyvalentie: Enscenering van één appartement. 
Knip: Ongunstige integratie van alle gebouwlagen (monoliet gestort). 

Figuur 17: Uitbreidbaarheid is in de bestaande constructie nauwelijks mogelijk, vanwege de monoliet gestorte 

dragende wanden, gevels en vloeren. 

3.5 De Conclusies van de analyse: 
De volgende conclusies [ * L13, Proefschrift E.Durmisevic,2006] kunnen worden getrokken: 
1. De onafhankelijke functies/gebouwlagen gebruiken dezelfde componenten van het 
gebouw, tot op materiaalniveau (Bijvoorbeeld de gevel en de constructie, scheiden en 
dragen.); 
2. De hiërarchie van de assemblage is niet gerelateerd aan de gebruiksduur van de 
component (Bijvoorbeeld leidingen en de constructie, deze zijn geïntegreerd ontworpen.); 
3. Complexe relaties en patronen tussen bouwelementen bevatten een hoge mate van 
onderlinge afhankelijkheid (bijvoorbeeld de gevel met kozijnen en de constructie); 
4. Verbindingen zijn geïntegreerd ontworpen, de componenten met verschillende 
levensduur en functie worden daardoor in een geheel verbonden en niet meer 
demonteerbaar en dus niet veranderbaar (bijvoorbeeld leidingen en de constructie); 
5. Chemische connectie dmv monoliet gestort beton en metselwerk staat de 
aanpasbaarheid in de weg. (bijvoorbeeld de gevels, scheidingswanden en de constructie); 

De bestaande woontoren is onvoldoende ontworpen op duurzaamheid en levensduur. De 
samenleving is namelijk dynamisch, de enige zekerheid aan een functionele bestemming 
voor een ontworpen gebouw is dat deze functionele bestemming in de nabije toekomst 
zal veranderen. Deze statische constructie staat mogelijke toekomstige functionele 
veranderingen (transformaties van het gebouw) in de weg, wanneer er bijvoorbeeld 
nieuwe leidingen moeten worden gelegd voor bijvoorbeeld een nieuw rioleringssysteem. 
Dergelijke veranderingen kunnen tot zeer grote bouwtechnische ingrepen leiden en zelfs 
tot totale sloop van het gebouw leiden en zodoende een grote hoeveelheid aan bouwafval 
en emissies tot het gevolg hebben. De milieubelasting kan ten gevolge van zo een 
dergelijke functionele verandering hoog worden. 

De bestaande woontoren is een verweven gebouwsysteem met samensmeltingen op 
materiaal, component en (sub-) systeemniveau middels een monolieten betonstructuur. 
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In deze betonstructuur is geen of nauwelijks sprake van configuratie (zie bijlage 6 
hoofdstuk 6.5.4) op functioneel, technisch en fysisch gebied. [ L13, Proefschrift 
E.Durmlsevic, 2006] De huidige gebouwfunctie zou eigenlijk, wanneer de noodzaak ertoe 
leidt, efficiënt moeten kunnen transformeren naar een andere gebouwfunctie, om 
zodoende een langere functionele gebruiksduur en een potentieel lagere milieu-impact 
per jaar te kunnen hebben. Zie het Programma van Uitgangspunten [*L27, Programma 
van Uitgangspunten, R.P.A. Verhaegh, 2008] voor een samenvatting van de 
literatuurstudie die leidde tot deze evaluatie en de daaropvolgende conclusie. 

l lev91 

lltev91 serv1ces <l'--------j 

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

~ 
Figuur 18 : [ Ll3, Proefschrift E.Durmisevic, 2006] Blz 190. De bestaande woontoren is een verweven 
gebouwsysteem met samensmelt ingen op materiaal, component en (sub-) systeemniveau middels een 

monolieten betonstructuur. Alle gebouwlagen (1 t/m4) zijn geïntegreerd ontworpen (verbindingen 1 t/m6). 

3.6 Verbeterpunten voor het herontwerp: 
"Wat zijn de verbeterpunten voor het constructief en bouwtechnisch herontwerp om meer 
functionele gebruiksmogelijkheden, met een langere potentiële functionele gebruiksduur 
en met een potentieel lagere milieu-impact per jaar, te integreren ?" De antwoorden op 
deze hoofdvraag zijn: 
-Het herontwerp dient een zeer lange (t> 75 jaar) gebruikslevensduur te hebben, zodat 
de initiële economische en milieubelastende investeringen van beperkte invloed zijn 
tijdens de gehele levensduur van het gebouw en zijn bouwelementen. De functionele 
gebruikslevensduur van het gebouw en zijn bouwelementen dient zeer lang (t> 75 jaar) 
te zijn, zodat het gebouw in potentie zijn technische levensduur kan naderen. (Zie 
hoofdstuk 4.1.1. en 4.1.2.) 
-Het herontwerp dient een lage milieubelasting te hebben ten gevolge van het bouwen en 
het in stand houden van het gebouw. (Zie hoofdstuk 4.1.3.) 
-Het gebouw dient bouwtechnisch geschikt te zijn voor dynamische verander.ingen en 
toekomstige innovabes, zoals klimaatinstallaties en nieuwe vormen van i·ct. (Zie 
hoofdstuk 9.) 
-Het herontwerp dient op locaties waar verandering gewenst is in de toekomst, een open 
hiërarchisch gebouwsysteem te worden, waar onafhankelijkheid en uitwisselbaarheid van 
materialen componenten en systemen op alle niveaus aanwezig is en aanwezig kan zijn. 
[ L13, Proefschrift E.Durmisevlc, 2006] (Zie hoofdstuk 6. en hoofdstuk 11.) 

Figuur 19: Een hiërarchisch gebouwsysteem op materiaal, component en (sub-) systeemniveau . [ L13, 
Proefschrift E.Durmisevlc, 2006] Blz 191. Alle gebouwlagen (1 t/m4) zijn separaat ontworpen (verbind ingen 1 
t/m3) . 
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4. De Strategie: Ontwerpen op Levensduur: 
Door middel van een literatuurstudie en aansluitend op van de conclusies van de 
gebouwanalyse, is er een concreet toekomstscenario en is er een concrete 
ontwerpstrategie ontwikkeld. 

4.1.1 Het toekomstscenario: 
Doordat de samenleving dynamisch is en veranderingsonderhevig, verandert een gebouw 
dikwijls in de loop der jaren van functie. Het gebouw dient gemakkelijk gewijzigd te 
kunnen worden ten gevolge van deze nieuwe benodigde, functionele kwaliteiten. Er dient 
een kwalitatief goed ontworpen gebouw, een herontwerp waar tijdens het ontwerptraject 
rekening is gehouden met mogelijke veranderingen, te worden ontwikkeld. Door een 
scenarioplanning toe te passen op het herontwerp, met diverse mogelijke 
toekomstscenario's, kan het gebouw (eenvoudig) van gebruiksfunctie veranderen. [ * L27 1 

Programma van Uitgangspunten, R.P.A. Verhaegh, 2008] Het gebouw heeft dan 
potentieel een langere levensduur dan het bestaande ontwerp van de woontoren. De 
milieubelasting kan dan zodoende over een langere tijd worden afgeschreven, zodat de 
milieubelasting minder wordt, wanneer het gebouw na 20 jaar gesloopt wordt, in geval 
het niet herbestemd kan worden. De doelstelling is het ontwikkelen van een constructief 
en bouwtechnisch herontwerp met meer functionele gebruiksmogelijkheden. 

4.1.2 De ontwerpstrategie: 
Om naar diverse functionele gebruiksscenario's te kunnen transformeren, dient technisch 
het een en ander concreet te worden opgesteld. Door het opstellen van een passende 
ontwerpstrategie kan er een ruimtelijk constructief en bouwtechnisch ontwerp 
aangeboden worden, dat deze gewenste transformaties technisch mogelijk maakt. 
Flexibiliteit en transformatiecapaciteit zijn de mogelijkheden om deze functionele 
verandering binnen het kader van het gebouw, technisch mogelijk te maken. Zodoende is 
er functioneel hoogwaardig hergebruik mogelijk binnen het kader van het gebouw en is 
er een potentieel lagere milieu-impact per jaar aanwezig. [ * L27, Programma van 
Uitgangspunten, R.P.A. Verhaegh, 2008] 

Door een concreet toekomstscenario en een concrete ontwerpstrategie voor het gebouw 
op te stellen wordt het ontwerp begrensd in zijn mogelijkheid, maar ook vergroot in zijn 
kunnen. Alleen reële functionele en technische transformaties zijn gewenst. Daarop 
volgend is een Programma van Uitgangspunten opgesteld, zie daarvoor hoofdstuk 5 en 
bijlage 6. Het Programma van Uitgangspunten is ingekort met een lijst met de 
voornaamste eisen en de voornaamste wensen voor het te herontwerpen gebouw. Het 
Programma van Uitgangspunten is een leidraad voor het te ontwerpen duurzaam, flexibel 
en transformeerbaar woon/werkcomplex. Voor het volledige Programma van 
Uitgangspunten wordt verwezen naar bijlage 6. [ * L27, Programma van Uitgangspunten, 
R.P .A. Verhaegh, 2008] . 

4.1.3 Duurzaamheid voor gebouw en locatie: 
Niet alleen een goed constructief en bouwtechnisch ontwerp zorgt voor het welslagen van 
de duurzaamheid van het gebouw en de locatie. Ook het bouwfysische, milieutechnische 
en installatietechnische ontwerp dient te worden ingepast t.b.v . het welslagen van de 
duurzaamheid van het gebouw en de locatie. De factor energie is van groot belang voor 
de in stand houding van het gebouw . 

Het gemiddelde energieverbruik van een huishouden in Nederland bedraagt voor gas 
ongeveer 1800 m 3 en voor elektriciteit circa 3500 kWh per jaar. Het gemiddelde 
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dagverbruik is ongeveer gelijk aan het gemiddelde nachtverbruik in Nederland en 
bedraagt circa 1700 kWh per jaar. In ons land wordt per persoon per dag gemiddeld 124 
liter kraanwater gebruikt. Dat water wordt gebruikt om te douchen, voor het toilet en om 
te wassen. Een huishouden is zodoende een grootverbruiker aan fossiele brandstoffen en 
schoon water. 

Preventie van afval en emissies hebben de hoogste prioriteit om tot een reductie van de 
milieubelasting te komen. Naar de mening van William McDonough en Michael Braungart 
[*l12, William McDonough Architects, 1992] , de bedenkers van de 'eradle to eradle' 
ontwerpvisie, moet het streven z·ijn om alle kringlopen in het ecologische systeem (zo 
veel mogelijk) te sluiten. Te streven is dat de milieubelasting ten gevol1ge van het 
bouwen, het gebruik en het in stand houden van het gebouw, onschadelijk dient te zijn 
voor het ecologisch systeem. Een huishouden in een gebouw bijvoorbeeld, zou eigenlijk 
een ecologische kringloop moeten zijn en zijn eigen energie, warmte en water moeten 
produceren en waar alle gebruikte bouwmaterialen na hun leven in het ene product, 
nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Kringlopen die niet gesloten kunnen 
worden, dienen hoogwaardige technische producten op te leveren. De eradie to eradie 
visie streeft ernaar om locaties te ontwerpen die ervoor zorgen: 

-Dat waardevolle materialen en hoogwaardige technische producten behouden blijven 
middels een oneindig en zeer productief hergebruik. (Dit is de gedachte achter het 
toegepaste bouwtechnisch en constructief ontwerp.) 

-Die de groei van onze gezondheid, onze rijkdom en onze nuttige hulpbronnen realiseren. 
Dit komt tot uiting in het gebouw en de locatie door: 

-Gebouw: Gezonde klimaatinstallaties en regelbaar comfort; 
-Gebouw: Passief gebruik maken van duurzame energiebronnen; 
-Gebouw: Schone materiaalkeuzes en materiaalreducties; 
-Gebouw: Technische materiaalkeuzes met hoogwaardig hergebruik; 
- Gebouwlocatie: Energie, warmte en water duurzaam leveren en opslaan; 
- Gebouwlocatie: Lucht, water en bodem duurzaam te zuiveren . 
(Dit is de gedachte achter het installatietechnische, milieutechnische en 
bouwfysische ontwerp .) 

Figuur 20: Het streven zou voor het herontwerp moeten zijn, dat het gebouw een onderdeel is van de 
ecologische kringloop. (Bron http ://osakagas .jp Next 21, 2008) 
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4.2 Het Toekomstscenario: 

Scenarioplanning: 
Scenarioplanning is gericht op het integreren van diverse gebruiksfuncties die het 
gebouw in de toekomst eventueel dient te kunnen faciliteren. Er dient op diverse 
gebruiksscenario's ontworpen te worden. Diverse mogelijke toekomstscenario's van 
functioneel gebruik van het gebouw dienen geïntegreerd te kunnen worden in het 
herontwerp voor de bestaande woontoren. Zodoende is er functioneel hergebruik 
mogelijk binnen eenzelfde kader in het gebouw. 

Het doel is om het herontwerp te kunnen laten presteren op het verlengen van de 
gebruikslevensduur. Om een langere levensduur na te streven in het ontwerp dient 
gerealiseerd te worden dat het gebouw functioneel moet blijven tijdens de technische 
levensduur. Om in staat te zijn deze gewenste functionaliteit van afdoende kwaliteit te 
garanderen, zal er rekening gehouden moeten worden met mogelijke veranderingen in 
de functionele eisen die gebruikers of exploitanten van een gebouw aan dit gebouw 
stellen. Dit wil zeggen dat het gebouw in staat moet zijn om zonder ingrijpende 
wijzigingen de beoogde nieuwe of veranderde functie te huisvesten. 
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Figuur 21: Diagram voor scenarioplanning vanStewart Brand . [*US, Steward Brand, 1994] 

"A Time based building Scenario Planning", het voorprogrammeren in de ontwerpfase van 
mogelijke veranderingen in functioneel gebruik is een oplossing. Het citaat van Stewart 
Brand [ * LlS, Steward Brand, 1994] : "A building is nat sarnething you finish, a building is 
sarnething you start", staat centraal tijdens dit afstuderen . Door een scenarioplanning 
toe te passen op het herontwerp, met diverse toekomstscenario's, kan het gebouw 
eenvoudig van gebruiksfunctie veranderen. Het gebouw heeft dan potentieel een langere 
levensduur dan het bestaande ontwerp, de milieubelasting kan dan over een lange tijd 
worden afgeschreven. Het gebouw dient eerder als een strategie behandeld te worden 
dan alleen maar als een plan. [ * L14, Steward Brand, 1994] Een "time-based" gebouw is 
op een specifieke wijze verbonden met zijn gebouwconstructie en zijn gebouwstructuur, 
zoals in dit herontwerp. 

Het Toekomstscenario: 
Centraal staat hier de vraag: "Welke veranderingen in functioneel gebruik zijn in de 
toekomst reëel mogelijk?" De woontoren van het Woon-Zor gcentrum Kortonjo De 
Weerde te Eindhoven is een onderdeel van een grootschalig uitbreidingsplan van de 
seniorencampus aan de rand van de Genneper Parken. Het parkachtige karakter van de 
locatie maakt het uitermate geschikt voor verzorgings- en verplegingsfuncties en 
woonfuncties . Het toekomstscenario is dat de bestaande woontoren in de toekomst meer 
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functies kan gaan behelzen dan enkel een woonfunctie voor senioren met op twee lagen 
een kantoorfunctie voor de seniorencampus. De woontoren met de zelfstandige 
seniorenappartementen is op dit moment een onderdeel van deze seniorencampus met 
diverse gradaties van zorg. Voor de woontoren met de seniorenappartementen kunnen er 
zich in de toekomst verschillende scenario's voordoen. Een verschuiving van volledige 
zelfstandigheid van senioren tot zware zorgbehoevendheid. Er zou zodoende ook 
overgegaan kunnen worden op zorgunits en zelfs verplegingsunits. Een toenemende 
vergrijzing in de samenleving zal met meer zorgbehoevendheld gepaard gaan, een 
uitbreiding moet dus ook mogelijk zijn. 

Na perioden van vergrijzing zal er ook automatisch een periode van verjonging zijn, 
zodat er ook rekening moet worden gehouden met verandering van voornoemde functies. 
Het gebouw dient herbestemd te kunnen worden in andere woonvormen, in eventueel 
commerciële kantoren, of in andere vormen van verzorging en verpleging. Elke generatie 
heeft zijn eigen zorgvraag en elke generatie heeft zijn eigen antwoord op deze zorgvraag, 
zodat ook de zorg moet kunnen evolueren. In het ontwerp moet eenvoudig op 
veranderRng van functioneel gebruik gereageerd kunnen worden. Van wonen naar werken 
en weer naar wonen, enzovoorts. Centraal staat het aanbieden van diverse 
mogelijkheden van functionele veranderingen van: 

-Woon functies; 
-Verzorgingsfuncties en verplegingsfuncties; 
-Kantoorfuncties. 

Figuur 22: Verandering van functioneel gebruik. 

Het huidige bestaande woonconcept voor senioren zal worden aangeboden als eerste 
uitgangsscenario. Meerdere woonvormen, vormen van zorg en verpleging en 
kantoortypen zijn mogel.ijk. De parkeerfunctie blijft aanwezig en is belangrijk, want de 
functionele herbestemmingen zijn afhankelijk van de directe aanwezigheid van 
parkeerplaatsen. Zie het Programma van Uitgangspunten [ * L27, Programma van 
Uitgangspunten, R.P.A. Verhaegh, 2008]. 

4.2.1 De Woonfunctie: 
Wonen betekent 'leven in een huis' en het leven is aan veranderingen onderhevig. Wonen 
is een proces. Woonwensen zijn onvoorspelbaar, omdat iedereen zijn eigen ideeën heeft 
over hoe hij wil wonen. Wonen is persoonlijk en wonen is tijdelijk. De enige constante 
factor in het wonen is verandering. 

4.2.1.1 Scenario Wonen: 
Door een toename van gezinsverdunning, door daling van het aantal personen per gezin 
en per gebouw, door toename gewenste comfortstijging en door toename 
woonoppervlakte per persoon is een woonfunctie gewenst die op elk individu kan worden 
afgestemd. Individualisering wordt gezien als de mogelijkheid om voor iedereen een 
identiteitsgerelateerde ruimte te produceren. In deze huidige maatschappij is er dus 
sprake van een dusdanige dynamische ontwikkeling, dat veel gebouwen slecht op veel 
vernieuwingen reageren. Er is aldus behoefte aan een woningbouw ontworpen vanuit het 
gezichtspunt van diversiteit en individualiteit eerder dan vanuit homogeniteit en 
collectiviteit. 
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4.2.2 De verzorgings- en de verplegingsfunctie: 
Een complex met ruimtes voor verzorgingsfuncties en verplegingsfuncties kan zeer divers 
zijn. Verzorgings- en verplegingshuizen hebben geen eenduidige roll meer. In veel 
verzorgingshuizen kunnen mensen ook verpleeghuiszorg krijgen en in verpleeghuizen 
kunnen ze terecht voor reactivering of kortdurende zorg. Elke generatie heeft zijn eigen 
zorgvraag en elke generatie heeft zijn eigen antwoord daarop. De gebouwen omvatten 
zowel de woningen van de zorgbehoevenden als de plekken waar extra- en intramurale 
zorg wordt geboden. [*LlO, De kunst van rekbaar vastgoed, SEV Realisatie, Rotterdam 
2006] In de praktijk is de zorg dus belast met een regelmatig veranderde zorgvisie, 
zodat onveranderbare gebouwen niet gewenst zijn. Tussen verzorging en verpleging 
bestaan grote verschillen in de verleende zorg en daarmee grote verschillen in de 
functionele indeling. In een verzorgingstehuis staat het 'verblijf' centraal en ligt het 
accent vooral op de functionaliteit (privacy, oppervlakte, toegankelijkheid) van de 
verblijfsruimten. In een verplegingstehuis zijn meerdere ongelijksoortige functies 
aanwezig, elk met hun eigen dynamiek en ontwikkelingen, zoals verpleegkamers en 
ruimtes met medische apparatuur, en zijn in de loop der tijd sterk aan verandering 
onderhevig. 

4.2.2.1 Scenario Verzorging en de Verpleging: 
In dit scenario staat het 'verblijf' centraal, en zijn dynamisch karakter. Een mogelijk 
scenario is dat seniorenappartementen omgebouwd dienen te kunnen worden naar 
verpleegunits voor intensieve verpleging of naar kleinere wooneenheden. Later kunnen 
eventueel de verpleegunits samengevoegd worden tot 2-3 kamerwoningen. Gradaties 
van zorg dienen mogelijk te worden, van thuiszorg tot verzorgingstehuis en tot terminale 
verpleging. Het vooraf ontwerpen op wisselend gebruik en voor wijzigende functies lis een 
absolute noodzaak. Voor zorg is keuzevrijheid gewenst in indeling, bestemming en 
uitzicht op en uit de gevel. Voor zorg is keuzevrijheid gewenst van enscenering, 
klimaatinstallaties en andere dienende elementen. ["'L27, Flexibel bouwen in de zorg, 
Cbz, Utrecht, november 2004] . 

4.2.3 De Kantoorfunctie: 
In het kantoorgebouw moeten de mensen die in het gebouw verblijven hun werk kunnen 
verrichten. Deze doelgroep werkt in een hectische samenleving en wil daarom op hun 
werkplek behaaglijk kunnen werken. De mensen die op het kantoor werken moeten met 
een goed gevoel hun werk kunnen doen. Werknemers hebben door de invoering van het 
internet, e-mail en de mobiele telefonie de keus gekregen om hun werk elders dan op 
kantoor uit te voeren. De werknemers zijn immers altijd en overal bereikbaar. Mede 
dankzij deze reden is het van 9 - 17 kantoor afgeschreven. Faciliteiten aanbieden is een 
belangrijk onderdeel voor het slagen van een kantoorconcept. Kantoren worden 
multifunctionele ruimtes, waar werk en vrije tijd door elkaar heen lopen. Een kantoor 
moet een ruimte zijn waar je een bepaalde taak zo optimaal mogelijk kunt uitvoeren. 
Kantoorwerk kan uit diverse verschillende taken bestaan. 

4.2.3.1 Scenario Kantoor: 
Het kantoorscenario dient optimaal te zijn afgestemd op de bedrijfsprocessen die zich 
binnen de betreffende bedrijfstechnische organisatie afspelen. Daarnaast dient het te 
anticiperen op technologische en organisatorische ontwikkelingen. Een kantoorconcept 
kan de bedrijfscultuur versterken en dient er voor zorg te dragen dat door de 
medewerkers hun proces kan worden uitgevoerd zonder hinder te ondervinden van de 
plaats waar dat gebeurt. Actieve flexibiliteit is een belangrijk ontwerpaspect in het 
ontwerpen van kantoorgebouwen. [*L13, Proefschrift E.Durmisevic, 2006 ] 
Kantoorruimten hebben hoge kans op veranderingen in gebruik en daarop dient 
ingespeeld te zijn. Diverse typen kantoorconcepten kunnen zodoende voorkomen: 
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Kamerkantoor: 
Een afgescheiden ruimte ontworpen voor de accommodatie van 1-3 werkplekken. 
Kenmerken zijn: akoestische en visuele privacy voor groepen van 1-3 personen; 
mogelijkheid voor geconcentreerd werk en vertrouwelijke besprekingen; mogelijkheid tot 
expressie van status en hiërarchie door het variëren van ruimteafmetingen; mogelijkheid 
voor gedecentraliseerde klimaatregeling; gelimiteerde ruimtelijke flexibiliteit; gelimiteerd 
efficiënt ruimtegebruik per werkplek. 

Groepskantoor: 
Een andere benaming is ook wel het teamkantoor. Dit kantoor is opgebouwd uit kleine 
zelfstandige units langs een gang met een open structuur . Binnen deze unit werken 
organisatorische eenheden met hun eigen takenpakket. Deze unit bestaat uit 4 tot 8 
werkplekken met een mogelijkheid tot overleg. De kasten zijn voor gemeenschappelijk 
teamgebruik. Teamleiders hebben eventueel een eigen kamer. Een afgescheiden ruimte 
ontworpen voor de accommodatie van 4-12 werkplekken . Kenmerken: akoestische en 
visuele privacy voor groepen van 4-12 personen; mogel ijkheid voor groepswerk 
(projectteams); mogelijkheid voor gedecentraliseerde klimaatregeling (maar minder dan 
bij een kamerkantoor); gelimiteerde ruimtelijke flexibiliteit (maar meer dan bij een 
kamerkantoor); gelimiteerd efficiënt ruimtegebruik per werkplek (maar meer dan bij een 
kamerkantoor); niet geschikt voor geconcentreerd werk of het voeren van vertrouwelijke 
gesprekken . 

Kantoorlandschap: 
Een afgescheiden ruimte ontworpen voor de accommodatie van meer dan 12 
werkplekken. Kenmerken zijn: weinig akoestische en visuele privacy; mogelijkheid voor 
interactie met collegae en sociale controle; weinig mogelijkheden voor individuele 
klimaatregeling; hoge graad van ruimtelijke flexibiliteit ; efficiënt in het gebruik van 
ruimte per werkplek; voor geconcentreerde arbeid en vertrouwelijke gesprekken worden 
enkele andere (algemene) ruimten benut. 

Open kantoor: 
Het open kantoor is beter bekend als de kantoortuin . Deze ruimte wordt gekenmerkt 
door grote ruimten zonder een echte gangenstructuur waardoor de ruimte flexibel in te 
delen is. De werkplekken zijn identiek en de kasten zijn gemeenschappelijk. 
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4.3 De Ontwerpstrategie voor het Ontwerpen op 
Levensduur: 
Om een lange levensduur na te streven in het ontwerp dient gerealiseerd te worden dat 
het gebouw functioneel moet blijven tijdens de technische levensduur. Door de SEV, de 
Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting [ * L25, Bouwen met tijd, SEV, 2004) worden 
diverse strategieën aanbevolen: 

-Rekening houden met toekomstige veranderingen: 
Voor het gebouwdeel dat onderhevig is aan veranderingen is het ontkoppelen van d!e 
levensduur voor bouwdelen belangrijk. Veranderingsgevoelige bouwdelen moeten 
demontabel kunnen zijn. Bouwdelen met een langere levensduur zijn dan eenvoudig 
uitwisselbaar en kunnen eenvoudig vervangen worden. Het permanente deel van een 
gebouw, zoals het casco, dient daarentegen met materialen geconstrueerd te worden, die 
duurzaam zijn en een lange levensduur hebben. 

-Toepassen van een Lange levensduur: minimaal 75 jaar: 
Na 75 jaar is de initiële materiaalcomponent nog maar van beperkte invloed. Vooral het 
onderhoud en de vervanging van materialen, en het energiegebruik, bepalen dan de 
grootte van de milieubelasting van de woning in vergelijking tot woningen met een korte 
levensduur. 

-Flexibiliteit van materialen en componenten: 
Er wordt aanbevolen om te kiezen voor een ruim opgezet ontwerp met mogelijkheden 
voor passieve en actieve flexibiliteit in gebruik en materialen en componenten die 
gemakkelijk kunnen worden onderhouden en/of vervangen c.q. gerepareerd/ gereviseerd. 

-Toegankelijkheid en vrije indeelbaarheid van dienende elementen: 
Er wordt aanbevolen om rekening te houden met toekomstige uitbreiding, verplaatsing, 
reparatie of vervanging van de installaties in de vorm van toegankelijkheid en vrije 
indeelbaarheid van installaties, het leidingverloop, het afgiftesysteem en een extra 
verdiepingshoogte om eventuele latere vloerverwarming of warmteterugwinning toe te 
kunnen voegen. Hoge isolatiewaarde van geluid voor de schil en enscenering is 
noodzakelijk. 

-Rekening houden met toekomstige innovaties en energie-efficiency: 
Het is daarbij zaak goed op te letten op de mogelijkheden om toekomstige innovaties 
rond de energie-efficiency van het gebouw toe te passen en eventuele barrières daarin te 
voorkomen. Er wordt aanbevolen om op te letten op de oriëntatie van de woning op 
toekomstig actief (en passief) gebruik van zonne-energie. Hoge isolatiewaarde van de 
schil is noodzakelijk. 

4.4 De Ontwerpstrategie voor de Constructie: 
De vraag "Welke strategie is het meest geschikt voor het constructief en bouwtechnisch 
herontwerp om meer functionele gebruiksmogelijkheden, met een langere potentiële 
functionele gebruiksduur en met een potentieel lagere milieu-impact per jaar, te 
integreren?" kan als volgt worden benaderd: 

De draagconstructie blijkt doorgaans de langste levensduur te hebben, zoals Brand [ * L14, 
Steward Brand, 1994] in zijn diagram inzichtelijk maakt. De drie vormen van 
veranderbaarheid van B. Leupen, verandering door verbouwing en door uitbreiding en 
polyvalentie [ * L16, B. Leupen, 2002], worden dikwijls in hun potentie direct door de 
draagconstructie beïnvloed. De constructie is ook de gebouwlaag met vaak de langste 
functionele levensduur en neemt het grootste gedeelte van de bouwkosten en 
materiaalhoeveelheden van het gebouw voor zijn rekening. Doordat de constructie zo'n 
groot aandeel heeft, dient de hoofddraagconstructie flexibel (polyvalent) opgezet te 
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worden. Een flexibele hoofddraagconstructie maakt het mogelijk dat gebouwschillen 
eenvoudig kunnen worden gewijzigd zonder dat de constructie (dmv constructieve 
flexibiliteit) zelf hiervoor hoeft te worden gewijzigd. Aanpasbaarheid (veranderbaarheid 
door verbouwing en uitbreiding) dient volop mogelijk te zijn in de generieke ruimte, in de 
structuur van de overige gebouwlagen. 

Gebouwlagen volgens Steward 
Brand: 

Site, de locatie 
Structure, de constructie 
Skin, de schil 
Soace Plan, het ruimteplan 
Services, de installaties 
Stuff, het meubilair 

Figuur 23 : Gebouwlagen volgens de theorie van 5 . Brand [ * Ll4, Steward Brand, 1994] en hun gemiddelde 
levensduur. Het is vanwege het verschil in levensduur van belang, om gebouwlagen niet volledig geïntegreerd 
te ontwerpen . 

4.4.1 Flexibel in gebruik: 
Er dient in het ontwerp bewust onderscheid gemaakt te worden tussen het permanente 
deel van het gebouw, dat bij verbouwingen en uitbreidingen in oorspronkelijke staat zal 
blijven, en een veranderbaar deel dat eenvoudig deze veranderingen kan opnemen en 
kan wijzigen, de generieke ruimte . De fundering en de draagconstructie zijn 
bouwtechnisch en constructief gezien het meest geschikt om tot het permanente deel 
van het gebouw te behoren. Het permanente deel, of te wel het kader van de 
woon/werktoren, is de hoofddraagconstructie. 

Passieve flexibiliteit is het sleutelwoord voor de hoofddraagconstructie. Een passief 
flexibel 9ebouwdeel bevat eenvoudige mogelijkheden tot veranderingen in gebruik. 
Eenvoudig, wat betekent dat de betreffende wijziging kan worden doorgevoerd zonder 
dat hiervoor een andere gebouwlaag hoeft te worden gesloopt. Dit verhoogt de potentie 
voor intern hergebruik. Intern hergebruik is het handhaven en hoogwaardig 
hergebruiken, eventueel met kleine aanpassingen. Intern hergebruik van een 
gebouw/gebouwconstructie kan beschouwd worden als preventie van afval en emissies 
op kwantitatief gebied en het behouden van de massastromen in de keten. 

4.4.2 Het scenario "Demontabel vs Flexibiliteit": 
Geheel demontabele gebouwstructuren zijn geschikt voor gebouwen die op een andere 
locatie weer behoren opgebouwd te worden. Voor gebouwconstructies met in potentie 
een lange gebruikslevensduur op een vaste locatie, is het volledig demontabel zijn een 
onderbenutting van de ontwikkelde capaciteiten. Deze onderbenutting van de 
mogelijkheid tot demontage van de constructie is een verspilling van de investeringen, 
die zijn gedaan, om de gebouwconstructie demontabel te maken. Dit geldt ook voor de 
investeringen die zijn gedaan in de bouwlocatie, wanneer het gebouw demontabel is en 
op een andere locatie weer wordt opgebouwd. De gebouwafhankelijke componenten op 
deze bouwlocatie kunnen vaak nooit geheel bouwtechnisch hergebruikt worden. Geheide 
of geschroefde palen voor de fundering van het gebouw, het gedane grondverzet, 
grondvernieuwingen en aansl1uitingen op rioleringen, elektriciteitsnet, gasnet, etc., zijn 
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dan eenmalige en verloren investeringen, omdat ze niet of nauwelijks hergebruikt 
kunnen worden. Volledig demontabel bouwen is zodoende niet de gewenste strategie 
voor het beoogde toekomstscenario. Hoogwaardig hergebruik van de bouwlocatie en de 
gebouwconstructie, die belast is met de stabiliteitswaarborging, is een te volgen strategie. 
Het kader, de hoofddraagconstructie, dient onveranderbaar te blijven en de mate van 
polyvalentie in de generieke ruimte te definiëren. De generieke ruimte kan enkel een 
polyvalente ruimte zijn als deze geen andere gebouwlagen bevat en deze ruimte door 
zijn vorm en afmetingen uitnodigt tot verschillende manieren van gebruik. De generieke 
ruimte als polyvalente ruimte ontstaat door passieve flexibiliteit in de gebouwlaag 
"constructie". Het herontwerp voor de woontoren kan daardoor in potentie funcboneel 
blijven tijdens de technische levensduur van de hoofddraagconstructie. 

De lagen die niet tot het kader behoren vormen de basis voor de veranderbaarheid, 
verandering door verbouwing en verandering door uitbreidbaarheid. In deze generieke 
ruimte dient verandering door verbouwing en uitbreidbaarheid te kunnen plaatsvinden, 
door middel van volledige demontage van onderlinge bouwcomponenten. Deze 
demontage dient geschikt te zijn voor hoogwaardig hergebruik van bouwcomponenten en 
gebruikte materialen. Het generieke deel dient over een mate van transformatiecapaciteit 
te beschikken. "Transformatiecapaciteit voor demontabele gebouwen draagt zorg voor 
het terugwinnen van materiaal tijdens ruimtelijke transformaties, voor het reconfigureren 
dan wel hergebruiken van bouwsystemen en componenten tijdens transformatie van 
bouwconstructies en transformatie van materialen. Dergelijke transformeerbare 
veranderbare structuren kunnen meer bereiken met inzet van minder, hetgeen wezenlijk 
is voor een universeel duurzaamheidsconcept." [*L13, Proefschrift E.Durmisevic, 2006J. 

Het transformeerbaar herontwerp dient een open en hiërarchisch gebouwsysteem te 
worden, waar een onafhankelijkheid en uitwisselbaarheid van materialen, componenten 
en systemen op alle niveaus (materiaal, component en (sub- )systeemniveau) aanwezig is 
en aanwezig kan zijn. De benodigdheden die een transformeerbare constructie moet 
hebben zijn: 
-Toegankelijkheid van de constructie; 
-Variatie in constructiewijzen; 
-Hergebruik van constructie-elementen; 
-Vervangbaarheid van constructie-elementen; 
-Reconfiguratie van constructie-elementen; 
-Recycling van constructie-elementen. 

De strategie is het goed configureren van het bouwsysteem middels een voorgeschreven 
methodische configuratie [*L13, Proefschrift E.Durmisevic, 20061 van de volgende 
ontwerpaspecten: 
!.Separatie van materiaalniveaus, die corresponderen met de onafhankelijke functies van 
het gebouw; 
2.Het ontwerpen met een open hiërarchie met verschillende subassemblages; 
3.Het gebruik maken van toegankelijke verbindingstypes, die additionele onderdelen 
benodigen voor de verbinding tussen twee componenten; 
4.De toepassing van parallel lopende processen ipv opeenvolgende assemblage en 
demontage; 
S.Het gebruik van mechanische connecties ipv chemische connecties. 
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5. Programma van Uitgangspunten: 
"Wat zijn de nieuwe uitgangspunten om tot een alternatieve gebouwconstructie te komen 
met meer functionele gebruiksmogelijkheden, een langere potentiële functionele 
gebruiksduur en met een potentieel lagere milieu-impact per jaar?" Dit was de 
hoofdvraag die leidde tot een uitgebreide literatuurstudie en een uitgebreid opgesteld 
Programma van Uitgangspunten. Het opgestelde Programma [ * L27, Programma van 
Uitgangspunten , R.P.A. Verhaegh, 2008] was in de beginfase te uitgebreid en te 
ondoorzichtig om tot een concreet herontwerp te kunnen komen. Daarom is er een 
samenvattend en een concreet Programma van Uitgangspunten, met de voornaamste 
uitgangspunten en wensen, opgesteld voor het beoogde toekomstscenario en de 
ontwerpstrate9ie. De overige eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden die ook van 
belang zijn, zijn verme ld in het bestaande Programma van Eisen en het complete 
Programma van Uitgangspunten (zie bijlage 5 en 6) [ * L27, Programma van Uitgangs
punten, R.P.A. Verhaegh, 2008]. Het Programma van Uitgangspunten voor het her te 
ontwerpen duurzaam, flexibel en transformeerbaar ontwerp is de volgende lijst van 
uitgangspunten en wensen: 

5.1. Uitgangspunten voor het toekomstscenario: 
Het huidige bestaande woonconcept voor senioren zal worden aangeboden als het eerste 
uitgangsscenario en is de basis voor de beoogde transformaties. Functieflexibiliteit is een 
mogelijkheid om de gebruikslevensduur te verlengen. Een scenarioplanning leidt tot het 
aanbieden van diverse in de toekomst mogelijk geachte gebruiksfuncties in het gebouw 
van diverse verschillende doelgroepen. Meerdere woonvormen, vormen van zorg en 
verpleging en kantoortypen dienen daartoe mogelijk te zijn. De woontoren dient 
zodoende geschikte woon- en werkruimtes te integreren voor: 
-Zelfstandige eenpersoonswoonruimte voor alleenstaande senioren; 
-Zelfstandige eenpersoonswoonruimte voor alleenstaanden; 
-Zelfstandige tweepersoonswoonruimte voor samenwonende senioren; 
-Zelfstandige tweepersoonswoonruimte voor samenwonenden; 
-Zelfstandige gezinswoonruimte met een of twee jonge kinderen; 
-Zorgunits voor alleenstaande senioren; 
-Zorgunits voor samenwonende senioren; 
-Verpleegruimte voor verpleging van senioren; 
-Personeelsruimte in directe relatie met het verzorgings-jverplegingscomplex; 
-Kantoorruimte in directe relatie met het verzorgings-jverplegingscomplex; 
-Kantoorruimte in relatie met commerciële activiteiten. 

5.1.1 Voornaamste uitgangspunten: 
-Woonfunctie, voornaamste uitgangspunten: 
l.De vrije oppervlakte van een kavel (gerefereerd aan een oppervlakte voor een ruime 
studio voor alleenstaande) is minimaal 50m 2

• De koppelbare vrije ruimte dient voor het 
seniorenappartement minimaal 175m2 (2,5 x 70m2

) te zijn; 
2.Transparante gevel (voor veel inval daglicht) en dichte gevel (privacy) mogelijk; 
3. Bestaande esthetische gevel mogelijk. 

-Verzorgingsfunctie en verplegingsfunctie, voornaamste uitgangspunten: 
l.De vrije oppervlakte van een kavel is minimaal 25m2

. (Gerefereerd aan een ruime 
verplegingsunit voor een persoon.) 
2.Het ombouwen van verplegingskamers tot verzorgingskamers, transformatie
mogelijkheden voor de vrije oppervlakte van 25m2 naar 50m 2 naar 70m 2 naar 75m 2 naar 
100m2 ,etc. Wijzigingen in de verticale leiding-, koker- en kanaaldoorvoer mogelijk; 
3.Transparante gevel (voor veel inval daglicht) en dichte gevel (privacy) mogelijk; 
4.Uitbreidingsflexibiliteit, de mogelijkheid tot eenvoudige extensies en reducties. 
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-Kantoorfunctie, voornaamste uitgangspunten: 
l.De vrije oppervlakte van een open kantoor is minimaal 250m 2

• Dit is in de praktijk een 
functioneel nuttig verhuurbare oppervlakte. Een open kantoor dient omgebouwd te 
kunnen worden naar een kantoorlandschap, groepskantoor of kamerkantoor; 
2.Transparante gevel (voor veel inval daglicht) mogelijk; 
3.Grote vrije hoogte mogelijk, tot maximaal 3,0m; 
4.Extra verticale ontsluiting voor de ontsluiting van twee of meer verdiepingen, bij 
kantoorbouw kan dit zeer gewenst zijn. 

5.1.2 Voornaamste wensen: 
-Woonfunctie, voornaamste wensen: 
LExtra verticale ontsluiting tbv een 2-laagsappartement voor de ontsluiting van de 
verdiepingen en vides; 
2.Het buitenterras is belangrijker geworden, daartoe een mogelijkheid tot een 
buitenterras of loggia. 

-Verzorgingsfunctie en verp/egingsfunctie, voornaamste wensen: 
!.Universeel ruimtegebruik creëren en meer ruimte voor extra faciliteiten, die het woon
en verblijfgenot verhogen, dienen mogelijk te zijn. 

-Kantoorfunctie, voornaamste wensen: 
LExtra sparingen in de vloer dienen mogelijk te zijn voor vides, entresol, verticale 
leiding- , koker- en kanaaldoorvoeren; 
2.Veel binnenkomend daglicht dient mogelijk te zijn, ook daglicht via verticale 
lichtschachten. 

5.2 Uitgangspunten voor de ontwerpstrategie: 
Er dient in het ontwerp bewust [volgt uit hoofdstuk 4.4 .1] onderscheid gemaakt te 
worden tussen het permanente deel van het gebouw, dat bij verbouwingen en 
uitbreidingen in oorspronkelijke staat zal blijven, en een veranderbaar deel dat 
eenvoudig deze veranderingen kan opnemen en kan wijzigen, de generieke ruimte. 

5.2.1 Voornaamste uitgangspunten, het kader: 
De keuze van het kader voor de toren: 
Een conclusie [volgt uit hoofdstuk 3.4 en 3.5] uit de gebouwanalyse is dat de 
gebouwlagen minder verwevend en meer onafhankelijk van elkaar dienen te zijn. De 
fundering en de hoofddraagconstructie zijn het meest geschikt [volgt uit hoofdstuk 4.4.1] 
om het kader te vormen. De hoofddraagconstructie definieert de ruimte voor verandering. 
Rondom de hoofddraagconstructie dienen [volgt uit hoofdstuk 4.4.2] sparingen 
geïntegreerd te kunnen worden, ten behoeve van de verticale ontsluiting (liftschachten 
en trappenstelsels) en de verticale hoofdaan- en afvoer van de horizontale leidingen, 
kanalen en bekabelingen voor de dienende elementen . Het kader en de daarmee 
gedefinieerde generieke ruimte, dient ontworpen te worden op passieve flexibiliteit 
(polyvalentie). Deze vorm van verandering is anders dan verandering door verbouwing 
en verandering door uitbreidbaarheid. De generieke ruimte kan enkel een polyvalente 
ruimte zijn als deze geen andere gebouwlagen bevat en deze ruimte door zijn vorm en 
afmetingen uitnodigt tot verschillende manieren van gebruik. 

Het kader: 
De combinatie van lagen die het meest geschikt zijn om het kader te vormen en de 
ruimte te definiëren voor de polyvalentie, zijn: 
1. De hoofddraagconstructie; 
2. De fundering (huid). 
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Ontwerpeisen voor het kader: 
De ruimte die omsloten wordt door de hoofddraagconstructie dient over een mate van 
polyvalentie te beschikken. Het ruimteplan dient polyvalent opgezet te worden. 
-De hoofddraaqconstructie: 
Er moet rekening gehouden worden met mogelijk veranderende en dus ook hogere 
belastingen. De sterkte, stijfheid en stabiliteit van de constructie moet 
overgedimensioneerd zijn. (Constructieve en Belastingsflexibiliteit) 
-De hoofddraaqconstructie: 
De hoofddraagconstructie hoeft niet perse demontabel te zijn. Een vaste modulaire maat 
in de constructieve elementen geeft een hogere potentie tot uitwisselbaarheid en 
onafhankelijkheid voor aangekoppelde demontabele bouwcomponenten. 

Figuur 24: "Overmaat baadt!" 

5.2.2 Voornaamste uitgangspunten, de generieke ruimte: 
De keuze van de generieke ruimte voor de toren: 
De generieke ruimte dient meer te zijn dan enkel de gebouwlaag, de enscenering/ 
inrichting binnen een enkel appartement, dit volgt uit de conclusie [volgt uit hoofdstuk 
3.4 en 3.5] van de analyse van het bestaande gebouw. Om meer functionele 
veranderingen op te kunnen nemen, dienen de overige gebouwlagen tot de generieke 
ruimte te behoren. [volgt uit hoofdstuk 4.4.2] De dienende elementen, de ontsluiting, de 
huid/schil (exclusief de fundering) en de enscenering dienen tot de generieke ruimte te 
behoren. De generieke ruimte dient ontworpen te worden op transformatiecapaciteit 
[volgt uit hoofdstuk 4.4.2], middels demontabele componenten die onafhankelijk en 
uitwisselbaar zijn. 

De generieke ruimte: 
De lagen die niet tot het kader behoren, vormen de generieke ruimte en vormen de basis 
voor de veranderbaarheid, verandering door verbouwing en verandering door 
uitbreidbaarheid, dit zijn de overige gebouwlagen: 
-De huid/schil, de gevel, het dak; 
-De ontsluiting; 
-De dienende elementen; 
-De enscenering, het ruimteplan en de inrichti1ng. 

Ontwerpeisen voor de generieke ruimte: 
De generieke ruimte dient ontworpen te worden op transformatiecapaciteit, middels 
demontabele componenten die onafhankelijk en uitwisselbaar zijn. Modulaire maten 
toepassen in het gebouwsysteem is noodzakelijk. Het gebouw kan transformeren door 
demontabele bouwtechnische keuzes te maken in: 

-De scheidingswanden, vloerde/en, zwevende dekvloeren, verlaagde p/afonddelen; 
-De geve/structuur; 
-De klimaatinstallaties, logistieke installaties; 
-De ventilatiejgasjwaterje/ektra en iet-aansluitingen, leidingen, kokers en kanalen. 
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-De schil, fundering: 
Een vaste modulaire maat in de fundering is belangrijk, om uitbreiding en hoogwaardig 
hergebruik mogelijk te kunnen maken . 
-De schil, gevels: 
Een vaste modulaire maat in de gevel is belangrijk. De gevel dient demontabel te zijn, 
onafhankelijk en uitwisselbaar. 
-De schil. dak: 
Een vaste modulaire maat in het dak is belangrijk, om hoogwaardig hergebruik mogelijk 
te kunnen maken. 
-Het ruimteplan en de inrichting: 
Een vaste modulaire maat in de enscenering is belangrijk. De inrichting dient demontabel, 
onafhankelijk en uitwisselbaar te zijn tov het onderliggende ruimteplan. Een vaste 
modulaire maat in het ruimteplan is daardoor ook belangrijk. Scheidingswanden, 
zwevende dekvloeren en verlaagde plafonddelen dienen hoogwaardig herbruikbaar te zijn 
in het gebouw, en zijn dus demontabel, onafhankelijk en uitwisselbaar. 
-De ontsluiting: 
Door de mogelijkheid te bieden van open en gesloten vloerdelen, zijn er nieuwe locaties 
in het gebouw mogelijk voor (extra) trappen en liften voor de verticale ontsluitingen en 
voor vides. Dit kan tijdens een transformatie gewenst zijn. De horizontale ontsluiting 
dient veranderbaar te zijn in de gevel en in de scheidingswanden. Een vaste modulaire 
maat in de enscenering is belangrijk, om uitbreiding en hoogwaardig hergebruik mogelijk 
te kunnen maken, tijdens een transformatie van de ontsluitingsmogelijkheden. 
-De dienende elementen: 
Een vaste modulaire maat in de gebouwstructuur en een separate ruimte in de vloer 
en/of plafond zijn belangrijk . Dit zorgt namelijk voor toegankelijkheid en vrije 
indeelbaarheid van benodigde dienende elementen. De dienende elementen dienen 
demontabel te zijn, onafhankelijk en uitwisselbaar. Door de mogelijkheid te bieden van 
open en gesloten vloerdelen, zijn er nieuwe locaties in het gebouw mogelijk voor 
verticale doorvoer. Dit kan tijdens een transformatie gewenst zijn. 

Ontwerpeisen voor het Bouwtechnisch svsteem: 
Er dient een bouwtechnisch systeem ontworpen te worden met: 
-Functionele modulaire maten; 
-Uitbreiding middels koppeling van modules; 
-Volledige scheiding van afzonderlijke gebouwlagen; 
-Overgedimensioneerde drager; 
-Veranderbare inbouw en veranderbare aanbouw. 

5.2.3 Voornaamste uitgangspunten, de potentie tot 
reconfiguratie: 
Een constructie ontworpen in een vast stramien, met vaste modulaire maten, zorgt voor 
voordelen zoals een hogere potentie tot reconfiguratie van demontabele elementen . De 
elementen hebben dan een hogere potentie tot hoogwaardig hergebruik, 
vervangbaarheid en uitbreidbaarheid. Door de reeks modulaire maten te in troduceren in 
de flexibele draagconstructie, de transformeerbare vloerdelen, de transformeerbare 
gevelelementen en de transformeerbare inbouw kan er een gebouwsysteem ontstaan 
welke geschikt is voor het herlokaliseren van een element. Het demontabele element kan 
dan hoogwaardig hergebruikt worden, door zijn onafhankelijkheid en uitwisselbaarheid. 
Het bijkomstige voordeel van dezelfde maten in twee loodrechte richtingen en in de 
hoogte is dat de inrichting van het gebouw gemakkelijk 90 graden gedraaid kan worden, 
wat vooral bij vierkante/rechthoekige plattegronden zeer van pas kan komen. Het 
toepassings-potentieel van uitwisselbare elementen wordt door de introductie van de 
modulaire maten zeer groot. Modulaire Maten die in het gebouwsysteem zijn gekozen: 
0,3m-0,6m-0,9m-1,2m-1,8m-2,4m-2,7m-3,0m-3,3m-3,6.m-4,8m-7,2m-8,4m-14.4m. 
[*l27, Programma van Uitgangspunten, R.P.A. Verhaegh, 2008] 
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5.2.4 Voornaamste uitgangspunten, Constructief en 
bouwtechnisch: 
-Grote vrije overspanning en grote vrij indeelbare oppervlakte dient mogelijk te zijn (vrij 
van constructieve elementen die de indeelbaarheid belemmeren); 
-Constructieve (balken en) vloeren moeten een pakket vormen en geen obstructies voor 
de horizontale leidingen; 
-De verdiepingshoogte moet groot zijn, om zo leidingsystemen flexibel te kunnen 
opnemen in verlaagde plafonds en zwevende dekvloeren en een ruime vrije hoogte te 
hebben; 
-De inbouw dient demontabel, onafhankelijk en uitwisselbaar te zijn tov de onderliggende 
constructie; 
-De gevel dient demontabel, onafhankelijk en uitwisselbaar te zijn tov de onderliggende 
constructie; 
-Voor toegankelijkheid en vrije indeelbaarheid van de dienende elementen is de scheiding 
noodzakelijk tussen dienende en constructieve elementen; 

5.2.5 Voornaamste wensen, Constructief en bouwtechnisch: 
-Hoge isolatiewaarde van de schil, vanwege benodigde energie-efficiency en het comfort 
dient een dubbele, goed geïsoleerde gevel toegepast te worden; 
-Er wordt aanbevolen om op te letten op de oriëntatie van de woning op toekomstig 
actief (en passief) gebruik van zonne-energie; 
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6. Het constructief en bouwtechnisch ontwerp: 

6.1 Het constructief ontwerp: 
Het constructief bouwsysteem is doelbewust gekozen. De constructie speelt slim en 
efficiënt in op functionele wijzigingen. De constructie is opgedeeld in een permanent 
gedeelte, het kader, dat bij verbouwingen en uitbreidingen in oorspronkelijke staat zal 
blijven, en een veranderbaar gedeelte dat eenvoudig deze veranderingen kan opnemen 
en kan wijzigen, de generieke ruimte. Het permanente gedeelte bestaat uit prefab 
betonnen wanden en vloeren. Zie de onderstaande figuur ter verduidelijking: 
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Figuur 25: Het permanente gedeelte bestaat uit prefab betonnen wanden en vloeren. Het veranderbare 
vloergedeelte, de demontabele vloerdelen rusten op vloerbalken die tussen de permanente prefab betonnen 
vloeren liggen. 

Tussen deze permanente prefab betonnen vloeren liggen vloerbalken, die als 
"koppelstaven" fungeren, tbv stabiliteitsverlening. Dit zijn de buitenste vloerbalken en 
zijn hoed- en petliggers. Zie de onderstaande figuur ter verduidelijking: 
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Figuur 26: Het veranderbare vloergedeelte, de demontabele vloerdelen rusten op vloerbalken die tussen de 
permanente prefab betonnen vloeren liggen. Deze vloerdelen zijn tot 40% van het aantal uitneembaar. De 
buitenste vloerbalken (zoals getekend) fungeren als "koppelstaven" tbv stabiliteitsverlening . 
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De generieke ruimte is zeer groot en bestaat onder andere uit veel demontabele 
vloerbalken, hoed- en petliggers, die als demontabele inhangliggers fungeren. Tussen 
deze inhangliggers zijn de demontabele vloerdelen gelegd. Tot 40% van het aantal 
vloerdelen kunnen worden uitgenomen tbv benodigde sparingen. Wanneer er 
verschillende vloerelementen zijn gebruikt kan d,it tot 40% van het eigen gewicht van de 
demontabelle vloerdelen. De demontabele vloerbalken en demontabele vloerdelen liggen 
tussen de permanente prefab betonnen vloeren. Zie de onderstaande figuur ter 
verduidelijking: 
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Figuur 27 boven : Het permanente gedeelte bestaat uit prefab betonnen wanden en vloeren. Het veranderbare 
vloergedeelte, de demontabele vloerdelen rusten op vloerbalken die tussen de permanente prefab betonnen 
vloeren liggen . 

Figuur 28 onder : Het constructief ontwerp. 

Het veranderbare vloergedeelte, de 
demontabele vloerdelen rusten op 
vloerbalken die tussen de ,permanente 
prefab betonnen vloeren liggen . 

Prefab betonnen stabiliteitswanden . 

Het permanente gedee lte bestaat uit 
prefab betonnen wanden en vloeren . 

Mortelschroefpalen. 
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De stabiliteitsverlening en de verticale krachtsafdracht worden door het permanente 
gedeelte in het gebouw verzorgd . Deze hoofddraagconstructie heeft een hoge mate van 
passieve flexibiliteit, namelijk constructieve, belastings- en functieflexibiliteit. [ * L27 1 

Programma van Uitgangspunten, R.P.A. Verhaegh, 2008] Het veranderbare gedeelte 
bestaat uit de al eerdergenoemde demontabele vloerbalken, vloerdelen en een 
demontabele inbouw en gevelstructuur. Deze lagen die niet tot het permanente gedeelte 
behoren, vormen de generieke ruimte en vormen de basis voor de veranderbaarheid, de 
verandering door verbouwing en de verandering door uitbreidbaarheid. Deze elementen 
zijn demontabel, onafhankelijk en uitwisselbaar, met andere woorden, ze beschikken 
over transformatiecapaciteit. (Zie bijlage 6.) 

Zodoende is er een flexibele gebouwindeling mogelijk in het ontwerpstadium, door 
middel van variabiliteit in alle gebouwlagen. Zodoende is er ook een flexibele 
gebouwindeling mogelijk tijdens het gebruikstadium. Ten gevolge van veranderende 
eisen en wensen van de gebruikers in de loop der tijd, zijn veranderingen in de 
gebouwindeling door verbouwing en uitbreidbaarheid mogelijk. Veranderingen in de 
gebouwindeling zijn mogelijk door eenvoud ige aanpassingen van alle gebouwlagen 
behalve de hoofddraagconstructie. 

De hoofddraagconstructie voor de afdracht van de verticale en horizontale gebouw
belasting, bestaande uit: 
-Prefab betonnen dragende wanden in permanent gedeelte; 
-Prefab betonnen dragende vloeren in permanent gedeelte; 
-Pet- en hoedliggers die normaalkrachten, voortkomend uit de horizontale windbelasting, 
doorgeven aan de permanente wand- en vloergedeeltes die de stabiliteit verzorgen. Deze 
liggers zijn belast op normaalkrachten in beide richtingen en op buiging; 
-Keldervloer, poeren en palen als fundering. 

Overige constructieve elementen van het gebouw kunnen gedemonteerd en hoogwaardig 
hergebruikt worden. Deze demontabele constructieve elementen z,ijn: 
-Demontabele hoed- en petliggers tbv vloeroverspanning en oplegging van de 
demontabele vloeren. Deze pet- en hoedliggers zijn inhangliggers en zijn alleen op 
buiging belast; 
-Demontabele constructieve verbindingen tbv de gevelaansluiting en de hoed- en 
petliggers; 
-Kanaalplaatvloeren als demontabele vloerelementen . 

6.1.1 Prefab betonnen dragende wanden en vloeren: 
Uitgangspunten voor de keuze van de vloer in het permanente gedeelte zijn: 
-Grote overspanning dient mogelijk te zijn; 
-Materiaal besparend op grondstoffen in de constructie en energie tbv transport; 
-Licht van gewicht; 
-Leidingdoorvoer zowel boven als onder de vloer; 
-Gelijke vloerhoogte, geen balkenstructuur die installatievrijheid beperken, er is een 
vlakke vloerconstructie nodig en een zeer lage constructiehoogte van de vloer; 
-Vloer dient constructieve wapening in twee richtingen te hebben, er dient schijfwerking 
van de vloeren mogelijk te zijn in twee richtingen. 

Een kanaalplaat, staalplaatbetonvloer en TT-plaatvloer, overspannen in één richting en 
vielen dus af. In tweede instantie was het idee om materiaal en dus gewicht te reduceren 
in het permanente gebouwgedeelte. Het was de bedoeling om een lichte vloer te 
ontwerpen, bijv . een bollenplaatvloer. De bollenplaatvloer is een vlakke, gewapende 
betonvloer met holle kunststof bollen. Deze besparen ongeveer 30 à 35 procent gewicht 
ten opzichte van een even dikke massieve betonvloer. Voor de vloerconstruct,ies is het 
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fenomeen trilling en eigenfrequentie zeer belangrijk. Bij een vloer is de eigenfrequentie 
zeer belangrijk. Dit in verband met hinderlijke trillingen. Voor een massa-veer systeem 
geldt: 

J; = _! {K Hz - 1 
' 2n fij sec 

Een stijvere vloer (grotere K) die ook vaak zwaarder wordt toegepast (grotere M), levert 
geen winst als het gaat om de eigenfrequentie . Hoe lager de frequentie des te 
ongunstiger voor de bruikbaarheid van de vloer. Qua trillingseemfort scoort de 
bollenplaatvloer zeer gunstig. 

De conclusies die uit constructieve berekeningen getrokken konden worden, waren dat 
een ontwerp met een bollenplaatvloer, niet haalbaar is vanwege: 

-Het eigen gewicht van de prefab betonvloeren en de prefab betonwanden is een groot 
deel van de totale verticale belastingen van het gebouw. Door de toepassing van prefab 
betonnen stabiliteitswanden, met een geringe hoogte, ontstaan er hoge trekspanningen 
tgv het windmoment. Hoge drukspanningen in de prefab betonwanden tgv de hoge 
verticale belastingen kunnen trekspanningen in de uiterste vezels reduceren en 
voorkomen. Hoge drukspanningen kunnen scheuren in de prefab betonwanden 
voorkomen, de stabiliteitswand wordt zodoende stijver. Een laag eigen gewicht van de 
prefab betonvloeren was nadelig voor de stijfheid van de constructie, want het zorgde 
voor onnodig hoge trekspanningen in de stabiliteitswand, dat met veel buigwapening 
moest worden opgenomen. Door een laag eigen gewicht van het permanente 
vloergedeelte ontstond er tevens een grote vergratingsfactor (n>2,5) voor de stabiliteits
wanden. 

-Om te voldoen aan de eisen voor de horizontale verplaatsingen van de betonnen 
stabiliteitswanden is het van belang een hoge stijfheid te behalen. Voorspanning zou een 
optie zijn om de stijfheid van de wanden te verhogen, verticaal voorspannen voorkomt 
trekspanningen en dus scheuren, maar dan dient de constructieve verbinding tussen de 
voorgespannen prefab stabiliteitswanden nagespannen te worden. Dit is een kostbare en 
weinig flexibele oplossing, want er dient rekening gehouden te worden met eventueel 
hergebruik. Voorspanning met aanhechting en voorspanning met nagerekt staal in prefab 
betonelementen zijn zeer ongunstig voor eventuele demontage, of eventuele benodigde 
sparingen in wanden. 

-Vanwege de vele verankeringen in de vloer en hoge dwarskrachten, zullen veel bollen 
plaats moeten maken voor massief beton tbv aanhechting in de vloer. Wanneer er te veel 
bollen plaats moeten maken, gaat dit ten koste van het positief effect van de verhouding 
sterkte/stijfheid tov eigen gewicht van de bollenplaatvloer tov massieve vloer. Vooral aan 
de randen van de vloeren en tpv de stabiliteitswanden zijn vanwege de hoge 
dwarskrachten geen bollen mogelijk. 

Keuze van de prefab betonnen dra9ende vloeren: 
De vloer bestaat uit prefab massieve vloerelementen van 3,0m breed en 10,2m lang met 
prefabriceerde gaten voor de doorvoer van de stekken of draadeinden uit de wanden. 
Aan de randen van de vloerelementen zijn gelaste C-profielen verankerd tbv de 
verbinding met de overspannende hoedliggers. 
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Keuze van de prefab betonnen dragende wanden: 
De wanden zijn prefab massieve betonnen stabiliteitswanden, die als constructief 
bouwsysteem verschillende afmetingen kunnen hebben . Het verschil in afmetingen heeft 
te maken met de benodigde wandhoogte voor de stabiliteitswaarborging. Zie daarvoor 
hoofdstuk 7 .2. Er zijn twee typen verbindingen voor de prefab beton, die geschikt zijn 
voor het benodigde bouwsysteem: 

1. Permanente constructieve verbinding voor het bouwsysteem: 
Voor het permanente gedeelte voor de hoogbouwconstructie zijn constructieve wanden 
toegepast met een stekverbinding. Deze stekverbinding is sterker dan een demontabele 
verbinding en dit is benodigd voor het bouwsysteem met een hoogbouwconstructie tot 10 
verdiepingen, een hoogbouwconstructie tot maximaal 41,0m+ MV. De stekverbindingen 
zorgen zodoende voor een monoliet geheel van de stabiliteitswanden. Deze verbinding is 
nodig, omdat de wanden een beperkte wandhoogte hebben en de stabiliteitswanden 
voldoende stijf dienen te zijn. 

Figuur 29: De stekverbind ing met een steunplaat op de fundering . 

De wandverbinding komt tot stand middels uitstekende stekken die uit het onderliggende 
prefab betonnen wandelement steken. Deze stekken kunnen in een bovenstaand prefab 
betonelement verankerd worden door middel van gaines (met eventueel een steunplaat), 
die nadien met mortelspecie gevuld worden, hetzij door gieten of door injecteren. De 
stekverbinding verbindt twee prefab betonnen wandelementen met een tussenliggende 
vloer. 
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Figuur 30: Verankering middels stekken in gaines door middel van mortelspecie. 

2. Demontabele constructieve verbinding voor het bouwsysteem: 
Wanneer demontabele constructieve wanden toegepast zijn, kan er gekozen worden voor 
een bout- of schroefverbinding of een andere droge verbinding. Deze typen verbindingen 
zijn minder sterk, maar wel geschikt voor een demontabel bouwsysteem voor 
laagbouwconstructies tot 2 verdiepingen (12,2m+MV) . Deze laagbouw is geschikt voor 
tijdelijke uitbreidingen die in de loop der tijd gepaard gaan met veel veranderingen. De 
stabiliteitswanden zijn daarom demonteerbaar. De verbinding bij een bout- of 
schroefverbinding komt tot stand door het verankeren van uitstekende draadeinden die 
uit de prefab betonwand steken. In de prefab betonwanden zelf worden aangelaste 
draadeindstaven overlapt door de wandwapening tbv de verankering in de prefab 
betonwanden zelf. Deze draadeinden kunnen door middel van hoekijzers met aangelaste 
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wapeni,ngsstaven verankerd worden. De stabiliteitswand 
vastschroeven/bouten van de draadeinden uit de fundering of 
betonnen wandelementen met de kopplaat of hoekijzer van de 
betonnen wandelementen. 
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ontstaat door het 
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bovenliggende prefab 

Figuur 31: Voorbeeld van demontabele verbinding. De schroefverbinding komt tot stand tussen de uitstekende 
wapening voorzien van schroefdraad en de verbindingshoekijzers. (Links is de boutverbinding op de fundering 
en rechts een schroefverbinding tussen twee kolommen/wandelementen.) De verankeringstaven zijn gelast aan 
de verbindingshoekijzers. 
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Figuur 32 : Voorbeeld voor diverse verankeringstaven in prefab betonelementen ten behoeve van de bout- en 
schroefverbinding. 

Een droge verbinding kan ook tot stand komen middels het plaatsen van stekken in 
conusvormige gaines die opgevuld worden met een mortel, een opofferingsmateriaal 
tijdens een demontage, zodat het effect voor een demontabele verbinding zorgt. Andere 
demontabele verbindingssystemen zijn te gebruiken, zoals de Mxb-5, CD20, SMT, 
Bestcon-30/-60, en Moducon-2000 systemen . 

Figuur 33 : Het Moducon-2000 systeem is een snel 
droog, modulair en demontabel bouwsysteem . Dit is 
de verbinding tpv kolom- en vloersysteem. De vier 
pennen aan de bovenzijde van een kolom en de 
sparingen in de vloerelementen vormen de 
verbindingen. De verbindingen van de kolommen met 
de vloerelementen worden aangegoten met 
krimparme mortel. De volgende kolom, met 
pasbussen aan de onderzijde, valt over de pennen 
heen . Bron : BFBN - Syllabus Bouwen in Prefab Beton, 
2004 . ï 

' 
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6.1.2 Hoed- en petliggers: 
Hoed- en petliggers zijn onderdeel van de demontabele vloerdelen en bestaan uit: 
-Pet- en hoedliggers die normaalkrachten, voortkomend uit de horizontale windbelasting, 
doorgeven aan de permanente wand- en vloergedeeltes die de stabiliteit verzorgen. Deze 
liggers zijn belast op normaalkrachten in beide richtingen en op buiging; 
-Demontabele hoed- en petliggers tbv vloeroverspanning en oplegging van de 
demontabele vloeren. Deze pet- en hoedliggers zijn inhangliggers en zijn alleen op 
buiging belast. 

In verband met de hoogte van 200 mm (demontabele vloerdelen) en de maximum 
toelaatbare hoogte van 340mm (permanente prefab vloeren) zijn niet alle soorten liggers 
toepasbaar. Als randvoorwaarde is er ook gesteld dat de liggers geïntegreerd dienen te 
worden in de demontabele vloer. De hoed- en petliggers, de zogenaamde gesloten 
liggers, krijgen zodoende de voorkeur. 

Figuur 34 : Diverse THQ-Iiggers en een demontabele tussenverbinding. 

Hoed- en oetliqqers. 
Hoed- en petliggers worden geheel samengelast uit warmgewalste strip. Twee lijfplaten 
staan verticaal of licht hellend op de brede onderflens. De bovenflens wordt tussen de 
lijfplaten gelast. De zo gevormde koker is versterkt met ingelaste dwarsschotten. De 
lijfkoker is volledig gesloten. Voor de middenvelden van de vloerconstructies van een 
skelet steekt de onderflens van de ligger aan beide zijde buiten het liggerlijf uit. De 
karakteristieke "hoge hoed"-vorm heeft geleid tot de roepnaam "hoedligger". In de 
randvelden steekt de onderflens alleen aan de naar binnen gekeerde zijde uit. Deze vorm 
wordt "petligger" genoemd. Hoed- en petliggers zijn door hun kokerconstructie behoorlijk 
torsiestijf. 

6.1.3 Demontabele kanaalplaatvloeren: 
Kanaalplaatvloeren zijn vrijdragende voorgespannen systeemvloeren voor toepassing in 
woning- en utiliteitsbouw als verdiepings- en dakvloer en zijn ook geschikt voor 
toepassing in bijzondere projecten. Er zijn geen montagejukken en er is geen bekisting 
nodig. De onderzijde van de platen is glad en geschikt voor bijvoorbeeld spuitwerk. De 
kanaalplaatvloer is een verdiepingsvloer met 'kanalen' voor de woning- en utiliteitsbouw, 
waardoor een gewichtsbesparing van 40% ten opzichte van een massieve vloer wordt 
bereikt. 

Technische specificaties kanaalplaatvloeren 200mm: 
-Gewicht incl. voegvulling: 303 kg/m 2 

; 

-Werkende breedte : 1200mm, gewicht standaard element : 353 kg/m' ; 
-Staalkwaliteit hoofdwapening: FeP 1860; 
-Sterkteklasse (beton): C45/55; 
-Eiementhoogte : 200mm + isodikte, plaatlengte tot 10 meter; 
-Opleglengte = 100mm; 
-Een brandwerendheid van 60-120 minuten. 

Figuur 35: Kanaalplaatvloer. 
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De kanaalp 11aten kunnen in verschillende diktes geleverd worden variërend van 150 t/m 
400 mm. Met de voorgespannen kanaalplaatvloer kan een veel grotere overspanning 
worden gerea:liseerd dan bij traditioneel gewapend beton. Deze vloerplaten zijn geschikt 
voor projecten waarbij grote overspanningen en/of hoge belastingen aan de orde zijn. 
Vanwege de relatief korte overspanning en de mogelijke hoge belasting, wordt er een 
hoogte gekozen van 200mm. De standaard breedte is 596-896-1196mm, de werkende 
breedte is 600-900-1200mm. De vloerplaten kunnen onder iedere willekeurige hoek van 
0 tot 45 graden worden beëindigd en worden voorzien van schuine langszijden. Voor het 
maken van trapgaten zijn er raveelijzers. 

6.1.4 Paalfundering: 
De parkeerkelder is een belangrijk aspect van het gebouw. Een groot nadeel van een 
kelderbak is de grote opwaartse waterdruk. Daarbij komt het feit dat niet tijdens alle 
fasen van de bouw boven de kelderbak gewicht aanwezig is. Dit resulteert in opwaartse 
krachten in de kelderconstructie in de uitvoeringsfase, zodat funderingspalen belast 
worden op trekkrachten ipv drukkrachten. Trekpalen en bemaling zijn de oplossing voor 
deze tijdelijke toestand van de kelder in de uitvoeringsfase. Er worden daarom 
mortelschroefpalen toegepast voor vierpaalspoeren voorzien van wapeningskorf. 

Mortelschroefpalen: 
Schroefpalen zijn trillingvrij en geluidsarm in de grond gevormde betonnen palen. Met 
behulp van een boormotor wordt een avegaar (een buis met aan de buitenzijde een 
doorgaand schroefblad) de grond ingedraaid. Nadat de gewenste diepte is bereikt, wordt 
de avegaar getrokken en de ruimte eronder gelijktijdig met mortel of beton gevuld . 
Schroefpalen kunnen ook als trekpalen worden uitgevoerd, door over de hele lengte een 
hoogwaardig stalen staaf (Dywidagstaaf) of staalprofiel in het hart van de paal aan te 
brengen. 

Gegevens Mortelschroefpa I en: 
-Paallengtes tot ca. 45m; 
-In diameters van 250mm tot lOOOmm uitvoerbaar; 
-Maximale belastingen, afhankelijk van de grondslag tot ca. 5000 kN. 

- - -= -
Figuren 36 : Mortelschroefpalen en de uitvoer·ing van Mortelschroefpalen. 

Uitvoering: 

---

Door middel van een hydraulisch aangedreven boormotor wordt een avegaar de grond 
ingeschroefd. De holle as wordt aan de onderzijde afgedicht met een stalen schoen om te 
voorkomen dat grond en water naar binnen dringen. De paallengte en -diameter worden 
vooraf aan de hand van grondonderzoek bepaald. Zodra de berekende diepte is bereikt, 
wordt met een betonpomp beton of mortel in de as van de avegaar gepompt. De stalen 
schoen wordt uitgeperst. De avegaar wordt de grond uitgetrokken terwijl de ontstane 
ruimte gelijktijdig met beton of mortel wordt gevuld. Om te voorkomen dat de grond zich 
ontspant en om een goede opbouw van de paalschacht te garanderen, wordt tijdens het 
trekken druk op de (beton)mortel gehandhaafd. De grond die de doorgaande 
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schroefgang van de avegaar heeft gevuld tijdens het inboren, wordt bij het trekken 
boven maaiveld daaruit verwijderd. Als de avegaar volledig uit de grond is getrokken, is 
de paalschacht gereed en kan daarna een wapeningskorf of staalprofiel in de paalschacht 
worden geplaatst. 

6.2 Waarborging stabiliteit: 
Alle stabiliteit wordt uit de permanente constructieve structuur gehaald. De buitenste 
hoed- en petliggers fungeren als "koppelstaven" tussen de onderlinge stabiliteitswanden, 
zodat de horizontale normaalkrachten voortkomend uit het windmoment, worden 
overgedragen naar de volgende stabiliteitswand. 

Sterke as 

Zwakke as 

Figuur 37: Het permanente gedeelte zorgt voor de stabiliteitswaarborging tpv zwakke as en sterke as. 

Zodoende wordt de benodigde stijfheid van de gebouwconstructie gehaald uit alle 
stabiliteitswanden tezamen. De permanente constructieve structuur voorziet ook in alle 
verticale krachtsafdracht. Het mechanicamodel van de stabiliteitswanden tot 10 
verdiepingen is onderstaand weergegeven: 

Zwakke as, parallel aan cijferassen Sterke as, parallel aan letterassen 

,.._ 

/ 

~ 

(EI)1,3 

Figuur 38: Mechanicamodel met pendelstaven tpv zwakke as en sterke as. 

(EI)1"= Et x 1/12 b h3 -> b= 2700mm 
(EI)1 = Et x 1/12 b h3 -> b= 300mm 
(EI)2 = Et x 1/12 b h3 -> b= 300mm 
(EI)3 = Et x 1/12 b h3 -> b= 300mm 

h= 300mm 
h= 2700mm 
h= 3900mm 
h= 2700mm 
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6.2.1 Schijfwerking en demontabele vloerdelen: 
Horizontale acties uit winbelasting worden overgedragen naar de sta:bil1iteitswanden door 
de schijfwerking van de permanente vloeren. De stabiliteitswanden fungeren als 
steunpunt voor deze vloerschijven. Om de gehele vloer als een schijf te kunnen laten 
werken (drukboog-trekband), moeten gewoonlijk in prefab bouwdelen mechanische 
verbindingen aangebracht worden. In dit bouwsysteem hoeft de totale vloerconstructie 
niet als één schijf te fungeren. De koppelstaven, de hoed- en petliggers die 
normaalkrachten kunnen opnemen, koppelen alle permanente vloerschijven, zodat in de 
gehele vloerconstructie de horizontale stabiliteit wordt gewaarborgd. De grootte van de 
trekband is gering in een prefab betonnen vloerelement, doordat de vloerschijf geringe 
afmetingen heeft. 

I I I I 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
i i i i i i i i i i 1 i i I I I I i I i I I 

...._ 

Figuur 39: Schijfwerking vloerplaten met drukboog-trekband . Afdracht naar stabiliteitswanden. (Blauw= trek en 
Rood=druk) 

I ! ! I I ! I I I I I I I ! ! I ! I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

e=o,-cn: gedeelte - ·--

ttttttttttttttttttttttttttttt 
Figuur 40: Schijfwerking vloerplaten met drukboog-trekband. Afdracht naar stabiliteitswanden . (Blauw= trek en 
Rood=druk) 

De demontabele vloerconstructie tpv het veranderlijk gedeelte, bestaat uit prefab 
bouwcomponenten die droog zijn verbonden en uitneembaar zijn. De demontabele 
vloeren zijn kanaalplaatvloeren met een dikte van 200 mm zonder druklaag. De 
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demontabele vloeren worden ondersteund door geïntegreerde hoed- en petliggers. 
Doorat er een gelijkmatige verdeling is van veel samenwerkende stabiliteitswanden over 
de gehele constructieve plattegrond, hoeft er tpv de demontabele vloerdelen, de vloer 
niet als schijf te fungeren. De geïntegreerde hoed- en petliggers in het verlengde van de 
stabiliteitswanden, de koppelstaven, dragen de horizontale acties tgv de windbelasting 
over naar de stabiliteitswanden. De prefab betonnen vloerelementen in de permanente 
gedeeltes, met geringe afmetingen, nemen de horizontale stabiliteit van het totale 
gebouw voor hun rekening. 

Aangenomen wordt dat de demontabele vloerconstructie gelegen tussen de koppelstaven, 
enige horizontale restkrachten die ontstaantgvscheefstand en horizontale windbelasting, 
via schuifspanning kunnen overdragen naar deze hoed- en petliggers. Er kan in de 
praktijk aangenomen worden dat kanaalplaatvloeren zonder constructieve druklaag 
langse schuifspanningen in de voegen kunnen opnemen beperkt tot 0,10 N/mm 2 voor 
gladde oppervlakken en beperkt 0,15 N/mm 2 voor ruwere oppervlakken. Dit wordt zeker 
als voldoende aangenomen. 

6.2.2 Vereenvoudiging stabiliteitberekening: 
Voordat er begonnen kan worden met gedetailleerde berekeningen en toekenningen van 
constructie-elementen via computersoftware moet de hoofddraagconstructie begrepen 
worden. Het benaderen van deze constructie kan alleen door middel van doelmatige 
handberekeningen, die globaal de hoofddraagconstructie voorstellen. De complexiteit is 
te groot voor zo een dermate grote constructie, dus is het belangrijk om deze 
handberekeningen simpel te houden. Het is belangrijk om de directe krachtsweg op 
systeemniveau en componentniveau efficiënt te laten verlopen en het is daarbij 
belangrijk om excentriciteiten te vermijden. Wanneer EEM-Software aan te pas dient te 
komen is het evengoed van belang deze EEM-berekening te begrijpen aan de hand van 
deze globale handberekeningen . Het gevoel tussen beide berekeningen is belangrijk om 
te verkrijgen. Er moet met de hand geverifieerd kunnen worden wat een softwarepakket 
allemaal uitvoert. Door deze voorgenoemde aspecten van de constructieberekening is het 
berekeningsproces opgedeeld in diverse fases, te noemen: 

Fase 0 
Deze fase is het inventariseren en opsommen van eigenschappen van de constructie. De 
sterke eigenschappen van de hoofddraagconstructie moeten optimaal worden benut. 
Deze fase is de aanzet tot globale handberekeningen. 

Fase 1 
Berekenen van de hoofddraagconstructie in een zeer vereenvoudigde vorm. Deze fase 
moet een eerste aanzet zijn voor de globale keuze voor dimensies van de constructie 
elementen. Er zijn aannames gedaan met globale gewichts- en lastberekeningen. Daarna 
wordt de belasting beter uitgewerkt en kan er verder worden gegaan naar fase 2, waarin 
gedetailleerder wordt berekend. Je kunt stellen dat Fase 1, een 1D-berekening van de 
hoofdvorm van de totale constructie bevat en een aanzet van een 2D-berekening. 

Fase 2 
Fase 2 komt voort uit Fase 1 en is een iets nauwkeurige berekening uit een 2D-situatie. 
Er wordt ook gekeken naar constructie-elementen en deze worden geanalyseerd en 
verwerkt in de berekening. Wanneer de berekening uit fase 2 voldoen, voldoet de 
constructie op zijn sterkte-eis. De doorbuigingseis en de eis tbv de horizontale 
verplaatsing in het totale bouwsysteem is iets complexer, zodat dit wordt ingevoerd in 
een EEM programma. 

Fase 3 
Dit is de fase waar de totale constructie in een 2D-structuur wordt ingevoerd in een EEM 
programma. De constructie elementen worden ingevoerd en de totale constructie wordt 
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getoetst op zijn doorbuigingseis en de eis tbv de horizontale verplaatsing. Het is 
belangrijk geweest voor deze 2D-berekening om een eerste veilige en bruikbare aanzet 
te verkrijgen van de constructie-elementen, dit scheelt veel tijd in de optimalisatie van 
de totale constructie. 

6.3 Constructieve en bouwtechnische ontwerpprincipes: 
De essentie van het constructief en bouwtechnisch ontwerp is het nastreven van het 
geheel van eisen en wensen die vooraf gesteld zijn. De constructie is zodoende niet via 
keuzematrices ontworpen maar is in zijn huidige vorm gegroeid tijdens de ontwikkeling. 
Om flexibiliteit en transformatiecapaciteit in het woon-/werkcomplex te genereren is er 
een modulair bouwsysteem met demontabele vloerdelen/geveldelen/inbouwelementen 
geïntegreerd. Alles draait om de efficiëntie van de flexibiliteit en transformatiecapaciteit 
in het gebouwstructuur, dat zich als volgt kenmerkt: 

-Doordat er relatief veel kleine samenwerkende stabiliteitswanden gebruikt zijn, kan er 
gesteld worden dat er een kolommenstructuur nagestreefd is. Een kolommenstructuur is 
de meest efficiënte constructiemethode voor het toepassen van grote vrij indeelbare 
oppervlaktes. [* L27, Programma van Uitgangspunten, R.P.A. Verhaegh, 2008] Er is 
zodoende een hoge mate van functieflexibiliteit aanwezig in het gebouw, waarin de 
diverse toekomstscenario's kunnen worden geïntegreerd. De transformatie naar andere 
functies worden door de toepassing van kleine samenwerkende stabiliteitswanden 
minimaal belemmerd. Zie hoofdstuk 7.1 en 8 voor nadere toelichting. 

-Doorat er een gelijkmatige verdeling is van veel kleine samenwerkende 
stabiliteitswanden die als steunpunten fungeren over de gehele constructieve plattegrond, 
hoeft de vloer niet als schijf te fungeren. De betonnen plaatvloeren in het permanente 
gedeelte nemen grotendeels de schijfwerking voor hun rekening. 

-Uitbreidingsflexibiliteit en actieve flexibiliteit in bouwtechnische en constructieve 
verbindingen zijn mogelijk door middel van net systematisch toepassen van het 
bouwsysteem. Alle overige gebouwlagen (dan de gebouwlaag constructie) zijn 
demontabel, onafhankelijk en uitwisselbaar van de permanente constructieve 
draagstructuur. 

-Doorat er een gelijkmatige verdeling is van veel samenwerkende stabiliteitswanden over 
de gehele constructieve plattegrond, zijn er demontabele vloervelden mogelijk. Zodoende 
zijn er veel constructieve ingrepen mogelijk in het gebouw om grote sparingen te maken, 
hetgene bij een functionele verandering gewenst kan zijn. 

-Naast deze demontabele vloerdelen zijn de geveldelen en inbouwelementen ook 
uitneembaar en veranderbaar ontworpen. Zodoende is er een hoge mate van indelings
flexibiliteit aanwezig. De vloer, gevel, scheidingswanden, het verlaagde pllafond en de 
zwevende dekvloer zijn demontabel en hoogwaardig herbruikbaar. Daardoor is er een 
hoge mate van functieflexibiliteit. installatieflexibiliteit en ontsluitingsflexibiliteit aanwezig, 
en kunnen de diverse toekomstscenario's worden geïntegreerd. 

-Doordat de verdiepingshoogte groot is, is er een hoge mate van functieflexibili:teit en 
installatieflexibiliteit aanwezig, waarin de diverse toekomstscenario's kunnen 
geïntegreerd worden. Leidingsystemen kunnen flexibel opgenomen worden in verlaagde 
plafondsen/of zwevende dekvloeren en er is evengoed een ruime vrije hoogte (h>2,4m) 
mogelijk. 

-Door een laag percentage wapeni,ngsstaal extra te verwerken hebben vloeren en 
wanden veel meer draagcapaciteit en stijfheid. Door deze reserves in te bouwen heeft de 
constructie belastingsflexibiliteit tov andere conventionele constructies. 
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7. Het flexibel en transformeerbare bouwsysteem: 

7 .1. Transformatiecapaciteit in het bouwsysteem: 
Een mogelijke transformatie die kan plaatsvinden is de transformatie van een 
woonfunctie voor senioren naar een verplegingsfunctie voor senioren. Een mogelijke 
transformatie die kan plaatsvinden is de transformatie van een verplegingsfunctie voor 
senioren naar een commerciële functie, een kantoorfunctie. Een kantoorfunctie zowel in 
directe relatie met de verzorgings- en verplegingsfunctie als met een commerciële 
activiteit. 
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Figuren 41: Transformatie van woonfunctie voor senioren naar een verpleegfunctie. Transformatie van een 
verpleegfunctie naar een kantoorfunctie. WK= Woonkamer; SIK= Slaapkamer; MK= Meterkast/installaties. 
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Het modulair bouwsysteem maakt deze transformaties mogelijk doordat de 
hoofddraagconstructie en de fundering geen bouwtechnische en constructieve 
transformaties ondergaan. De hoofddraagconstructie en de fundering ondergaan wel 
constfuctieve transformaties in het geval het gebouw wordt uitgebreid. Het constructief 
bouwsysteem maakt eenvoudig een uitbreiding mogelijk door constructieve systeem
elementen te koppelen met de bestaande hoofddraagconstructie en fundering. De 
hoofddraagconstructie en fundering behoren tot het permanente gedeelte van het 
bouwsysteem. De volgende gebouwdelen kunnen wel bouwtechnische transformaties 
ondergaan: 
-Demontabele vloerdelen en dakdelen, zie hoofdstuk 13.1; 
-Demontabele gevel (incl ontsluitingen), zie hoofdstuk 13.2; 
-De demontabele inbouw: scheidingswanden, vals plafond en zevende dekvloer (incl 
ontsluitingen), zie hoofdstuk 13.3. 

Door transformatiecapaciteit van de vloerdelen, kunnen de demontabele vloerdelen en 
dakdelen gedemonteerd worden, zodat er op veel plaatsen sparingen kunnen ontstaan. 
De vloerdelen kunnen of ergens anders in het gebouw reconfigureerd en hergebruikt 
worden of opgeslagen worden in de kelder voor toekomstig gebruik. Door transformatie
capaciteit van de inbouw, kan de inbouw geheel worden veranderd naar wens, 
gereconfigureerd en hergebruikt worden. Zie hoofdstuk 8 voor een diversiteit aan 
mogelijke transformaties. Er is zodoende een hoge mate van toegankelijkheid en vrije 
indeelbaarheid van de volgende gebouwlagen, die vol'ledig veranderd en hergebruikt 
kunnen worden: 
-Oe schil, de gevels, zie hoofdstuk 12.3 en 13.2; 
-De enscenering, zie hoofdstuk 13.1 en 13.3; 
-De dienende elementen, zie hoofdstuk 12.2; 
-De ontsluiting, zie hoofdstuk 8. 

Deze gebouwlagen behoren tot het generieke gedeelte van het gebouw en er is zodoende 
in het bouwsysteem een duidelijke hiërarchische bouwstructuur aanwezig, met een 
rangschikking van de bouwelementen naar de mate van veranderbaarheid. Een goede 
configuratie van de hiërarchie in de onderlinge niveaus is zeer belangrijk. [*Ll3, 
Proefschrift E.Durmisevic, 2006] 

Hiërarchische indeling naar onderlinge bouwniveaus: 
1. Hoofddraagconstructie = > onveranderbaar op gebouwniveau; 
2. Gevelstructuur en demontabele vloerdelen => hoge mate van transformatiecapaciteit 
op systeemniveau: 

-Op systeemniveau is er een hoge mate van transformatiecapaciteit van de 
gevelstructuur aanwezig en dit geeft de mogelijkheid tot reconfiguratie en 
hergebruik van diverse type open en dichte gevels en voor een herindeling van 
horizontale ontsluitingen; 
-Op systeemniveau is er een hoge mate van transformatiecapaciteit van de 
demontabele vloerdelen aanwezig. Dit geeft de mogelijkheid tot herindeling van 
de gebouwplattegrond, door middel van de mogelijkheid tot herindeling van 
trappen/liften en van horizontale ontsluitingen. Dit geeft de mogelijkheid tot 
reconfiguratie en hergebruik van vloeren, vides/entresol, lichtschachten en 
dienende elementen. 

3. Installaties en de ontsluiting => hoge mate van transformatiecapaciteit op 
subsysteemniveau; 
4. Af/inbouw = > hoge mate van transformatiecapaciteit op component- en 
materiaalniveau. 

De 4 van de 5 functies van een gebouw, het scheiden van binnen en buiten, het 
compartimenteren en afwerken, comfort bieden en faciliteren en het ontsluiten, zijn door 
dit bouwsysteem in potentie onafhankelijk voor de levensduur van de gebouw
constructie, mits het gebouw zijn se functie, zijn draagfunctie, behoudt. Deze 4 van de 5 
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functies van een gebouw zijn anders invulbaar in het gebouw, zie daarvoor hoofdstuk 8. 
en 13. Er kunnen eenvoudig gevels, klimaatinstallaties in de gevel, vloeren (verlaagde 
plafonddelen en zwevende dekvloeren), scheidingswanden, (klimaat-) installaties, 
leidingen, kanalen en kokers in vloeren en wanden, goederenliften en personenliften, 
vluchttrappen en gewone trappen worden gewijzigd en worden herplaatst, wanneer een 
veranderd functioneel gebouwgebruik dit vereist. De gebouwlevensduur is zodoende in 
potentie afhankelijk van de technische levensduur van de hoofddraagconstructie. Door 
middel van deze vervangbare en demontabele bouwcomponenten kan in potentie 
hoogwaardig technisch hergebruik mogelijk gemaakt worden en zodoende de kringloop 
gesloten worden. 

7.1.1 Technisch hoogwaardig gebouwhergebruik: 
Het gebouwontwerp is niet gericht op kant-en-klare woningen, kantoren, en zorg- en 
verplegingsunits, maar op een dragende structuur die al naar gelang de behoefte van de 
gebruiker afgebouwd, veranderd of uitgebreid kan worden. Deze aanpak kan aansluiten 
op de verschuiving van projectgebonden ontwerpoplossingen naar de ontwikkeling van 
projectonafhankelijke producten voor de afbouw. Er is passieve flexibiliteit in het 
permanent gedeelte aanwezig in het gebouw en transformatiecapaciteit in het 
veranderbare gedeelte aanwezig in het gebouw. De dienende elementen worden in het 
ontwerp niet beperkt in toegankelijkheid en vrije indeelbaarheid, door de constructie en 
de overige gebouwlagen, doordat er toegankelijke tussenruimtes in de vloerconstructie 
aanwezig zijn. In scheidingswanden zijn ook tussenruimtes aanwezig tbv de 
toegankelijkheid en vrije indeelbaarheid van de dienende elementen. Doordat de 
leidingen, kanalen en kokers, geveldelen en de overige inbouw volledig onafhankelijk zijn 
van andere gebouwlagen, kunnen bij elke transformatie de lei,dingen, kanalen en kokers, 
geveldelen en de inbouw vernieuwd en/of reconfigureerd worden. Samenvattend, is er 
een bouwsysteem ontwikkeld met: 

-Volledige scheiding tussen gebouwlagen, zie hoofdstuk 13.1 , 13.2 en 13.3; 

-Hoge mate van indelingsflexibiliteit: 
-Installatietechnische flexibiliteit. Voor beter comfort en toekomstige innovaties en 
energie-efficiency, zoals: 

-Verandering in de structuur van leidingen, kanalen en kokers, zie 
hoofdstuk 9; 
-Verandering in klimaatinstallaties, zie hoofdstuk 12; 
-In te bouwen vides, atrium en lichtschachten, zie hoofdstuk 8. 

-Installatietechnische flexibiliteit, flexibiliteit van klimaatgevels. Voor hoger 
comfort en toekomstige innovaties en energie-efficiency, zoals: 

-Verandering in toegepaste klimaatgevel, 2e huidfaçade, intelligent façade, 
zie hoofdstuk 13.2; 
-Verandering in een toegepaste dichte gevel met hoge isolatie, zie 
hoofdstuk 13.2. 

-Hoge mate van ontsluitingsflexibiliteit, zoals: 
-Verandering in locaties van trappen, liften, vides en entrees, zie 
hoofdstuk 8. 

-Functieflexibiliteit, flexibiliteit van enscenering. Voor een andere indeling van het 
ruimteplan en de inrichting, met bijvoorbeeld: 

- Vides, entresol, zie hoofdstuk 8. 
- Binnen- en buitenruimte I binnentuin, zie hoofdstuk 8. 
- Liften, trappen en vluchttrappen, zie hoofdstuk 8. 
- Andere voorzieningen, sanitaire voorzien i,ngen, zie hoofdstuk 8. 

-Uitbreidingsmogelijkheden, zie hoofdstuk 8.3. 
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7.1.2. Functionele modulariteit het bouwsysteem: 
Ontwerpen met functionele modulaire maten zorgt voor een hoge potentie tot 
reconfiguratie en dit leidt tot een hoge potentie tot hoogwaardig hergebruik. De gekozen 
modulaire maten zitten in de volgende reeks afmetingen: 0,3m-0,6m-0,9m-L2m-L8m-
2.1m-2.4m-2,7m-3,0m-3,6m-4,8-7,2m-8,4m-10,8-14,4m. Redenen om deze Modulaire 
maten toe te passen zijn oa: 
-Veel gebruikte stramienmaten zijn 1,2m, 3,6m en 7,2m en zijn algemeen geaccepteerd 
in de praktijk. (Valt in de reeks.) 
-Vanuit het Programma van Uitgangspunten is er gekozen voor: 

As eet: 

VnJf' hoog lf': 

oorg.angen: 

Binnerlwanden: 

N•n•modco ruimt~: 
Oppcrwlakte (ml) 

I n~lallal•f'llrx•bddll"•l: 

Tabel 2: Bron: Programma van Uitgangspunten ( L27, Programma van Uitgangspunten, R.P.A. Verhaegh , 2008] 

-Volgt uit: Het bouwbesluit 2003 geeft voor een kantoorfunctie en woonfunctie een 
minimale afmeting van 900 mm voor enkele doorgangen en een minimale afmeting van 
1200 mm voor dubbele doorgangen. (Valt in de reeks.) 
-Volgt uit: Vanuit de verzorgings- en verplegingsfunctie is gewenst om binnen elke 
900mm een binnenwand te kunnen plaatsen. [*L27, Flexibel bouwen in de zorg, Cbz, 
Utrecht, november 2004] (Valt in de reeks.) 

Functionele vrije oppervlakten in het gebouw zijn gewenst, omdat ze diverse functies met 
voorzieningen kunnen herbergen. De functionele vrije oppervlakten volgen uit de 
gestelde uitgangspunten tbv een bepaalde gebruiksfunctie: 
-Tbv woonfunctie: De vrije oppervlakte van een kavel (gerefereerd aan een 
oppervlakte voor een ruime studio voor alleenstaande) is minimaal 50m 2

• De koppelbare 
vrije ruimte dient voor het seniorenappartement minimaal 175m2 (2,5 x 70m 2

) te zijn. 
-Tbv verzorgingsfunctie en verplegingsfunctie: De vrije oppervlakte van een kavel 
is minimaal 25m 2

• (Gerefereerd aan een ruime verplegingsunit voor een persoon.) Het 
ombouwen van verplegingskamers tot verzorgingskamers, transformatiemogelijkheden 
voor de vrije oppervlakte van 25m 2 naar 50m 2 naar 70m 2 naar 75m 2 naar 100m2 ,etc. 
-Tbv kantoorfunctie: De vrije oppervlakte van een open kantoor is minimaal 250m 2

. 

Dit is in de praktijk een functioneel nuttig verhuurbare oppervlakte. Een open kantoor 
dient omgebouwd te kunnen worden naar een kantoorlandschap, groepskantoor of 
kamerkantoor. Een open kantoor dient minimaal gekoppeld te zijn met 5x50m 2=250m 2 

aan vrije oppervlakte. 

De modulen die dergelijke functionele vrije oppervlakte kunnen herbergen hebben 
zodoende de volgende afmetingen: 
-25m2 (7,2mx3,6m) -> modules koppelbaar; 
-50 m2 (7,2mx7,2m) -> modules koppelbaar; 
-70 m2 (9,6mx7,2m) -> modules koppelbaar. 
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Een transformatie naar een andere gebruiksfunctie kan geschieden door koppeling 
(samenvoegen van vrije ruimten) en ontkoppeling van deze flexibele modules: 

Functioneel vrije oppervlakte 50m2 

I 
I 

Functioneel vrije oppervlakte van 70m2 

Figuur 42: Functionele vrije oppervlakten tijdens transformaties. Vrije oppervlakte = aantal modules x 50m2 

respectievelijk 70m 2
• Centraal in de gebouwplattegrond kan bijvoorbeeld een gang lopen tbv de ontsluiting en 

technische voorzieningen. 

De vrije hoogte dient minimaal 2,6m te zijn in het geval bij een woonfunctie. [ L27, 
Programma van Uitgangspunten, R.P.A. Verhaegh, 2008] De vrije hoogte dient minimaal 
2,4m te zijn in het geval bij een kantoorfunctie en zorgfunctie. ( L27, Programma van 
Uitgangspunten, R.P.A. Verhaegh, 2008] Een gewenste constructieve verdiepingshoogte 
inclusief constructieve scheiding is 3,6m. (Valt in de reeks.) Dit zorgt voor de volgende 
mogelijkheden voor de opbouw van de verdieping, met een minimale vrije hoogte van 
2,6m respectievelijk 2,4m, in het geval bij bijvoorbeeld een gangpad in een 
verzorgingstehuis met een zwevende dekvloer en verlaagd plafond tbv klimaatinstal'laties: 

Maximale installatieruimte: 

Zwevende dekvloer en verlaagd plafond: 

Woonfunctie: Vrije hoogte min. 2,60m 

Vrije hoogte 
tbv verblljfsruimte 

Vrije hoogte 
tbv installaties 

Vrije hoogte 
tbv verblijfsruimte 

Vrije hoogte 
tbv installaties 

Vrije hoogte 
tbv verblijfsruimte 

-
-
-

Verstelbaar verlaagd plafond en zwevende dekvloer 

Figuur 43: Ontwerpmogelijkheden voor de vrije hoogte. 

Maximale installatieruimte: 

Zwevende dekvloer en verlaagd plafond: 

Zorgfunctie: Vrije hoogte min. 2,40m 
Kantoorfunctie: Vrije hoogte min. 2,40m 

Vrije hoogte 
tbv verblijfsruimte 

Vrije hoogte 
tbv Installat ies 

Vrije hoogte 
tbv verblijfsruimte 

Vrije hoogte 
tbv installaties 

Vrije hoogte 
tbv verblijfsruimte -

Verstelbaar verlaagd plafond en zwevende dekvloer 

Er is genoeg vrije hoogte aanwezig om de installatietechnische voorzieningen flexibel te 
kunnen integreren. Bij de toepassing van de minimaal vereiste vrije hoogte bij een 
woonfunctie, verzorgings- en verplegingsfunctie en/of kantoorfunctie kan de vrije hoogte 
voor de installatieruimte maximaal worden, zoals afgebeeld. Diverse in de toekomst te 
integreren installatietechnische voorzieningen kunnen makkelijk worden geïntegreerd 
doordat er een overcapaciteit aan vrije hoogte aanwezig is. De installatietechnische 
ruimte kan voor een mogelijk toekomstscenario, als volgt ingericht worden: 
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Vrije hoogte 
tbv verblljlsrulmte 

VriJe hoogte 
tbv mstallatleSj 
opslag 

Vrije hoogte 
tbv ln staii~Ues 

Vrije 11 oogte 
tbv v rblijlsru imte 

VriJe hoogte 
tbv verblljlsn,; imt 

Vrije hoogte 
tbv Installaties; 
opslag 

Vr'ije hoogte 
tbv Installaties 

Vrije hoogte 
tbv verblijfsru imte 

Woonfunctie 

( ' 

Kantoorfunctie I Zorgfunctie 

Elekt ra, !CT, Data 

Rlol ring 'biJIS 

" 120 1 tso 
Verstelb~re pootjes 

Ruimte voor erslag 
van vloerelem enten 

'{e'l!!l tlek n al bxh~.90 250 

,....,:~ .. f=t= 
Srrlnklerlnstallatle 

Verilchtl ll s armaturen 

Verlaagd plafond 

Elektra, !CT, Da!a 

Rio lering. liul 'lll50 

v~telbar e pootjes 

Ruimte voor opslag 
van vloerelementen 

Verlict~ :itl g L nnaturcl) 

Verlaa3f! plafond 

evt. Klimaat~lafond 

Figuur 44: Een mogelijk toekomstscenario, met een maximale vrije hoogte in de installatieruimte. 

De hoge potentie tot reconfiguratie en de hoge potentie tot hoogwaardig' hergebruik van 
demontabele vloerdelen, zwevende dekvloerdelen, plafonddelen, scheidingswanden, 
leidingen, kanalen en kokers, geveldelen ontstaat doordat de demontabele en de niet 
demontabele bouwelementen systematisch in een vast patroon in de plattegrond zijn 
geïntegreerd. In het figuur op de vol9ende pagina, is dit vaste patroon in de plattegrond 
weergegeven. De mogelijkheid in het bouwsysteem is er ook om bouwelementen haaks 
met elkaar te koppelen in het vaste patroon in de plattegrond, dit is ook weegegeven in 
het figuur. Het modulair bouwsysteem voor het flexibel en transformeerbaar gebouw 
heeft de volgende basismaten, die in het figuur op de volgende pagina zijn weergegeven: 
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Koppeling 

Externe zone I Gevelzone 
!50-300mm grid 

Assen van wanden en vloeren 
2400mm grid 

~~~==== 

Dubbele gevel Sparingen voor oa: 

Transformatiecapaciteit 
uitbreiding 

Interne zone 
150-300-450-600-1200mm grid 

Installatietechnische nex ibili telt 

Transformatiecapaciteit 
uitneembaarheld vloe.ren 

Installaties 
Ontsluitingen 

Demontabele 
vloerdelen 

PerfTianente 
constructie 

Vloertegels 
1200mmxl200mm 

Zwevende dekvloer en plafond
systeem 600-1200mm grid 

Figuur 45: Modulaire maten in het bouwsysteem en de hiërarchische indeling naar onderlinge bouwniveaus in 
het bouwsysteem: l.Hoofddraagconstructie; 2.Gevelstructuur en demontabele vloerdelen; 3.Installaties en de 
ontsluiting; 4.Af/inbouw. Hoge potentie tot reconfiguratie en hoge potentie tot hoogwaardig hergebruik van 
demontabele vloerdelen, zwevende dekvloerdelen, plafonddelen, scheidingswanden, leidingen, kanalen en 
kokers, geveldelen. 

7. 2. De constructie van het bouwsysteem: 
De constructie van het bouwsysteem bestaat uit elementen die tot de permanente 
structuur behoren (De hoofddraagconstructie voor de afdracht van de verticale en 
horizontale gebouwbelasting.) en tot de veranderlijke structuur (de demontabele 
vloerconstructie) behoren, zoals beschreven in hoofdstuk 6. Het ontwikke 11de modulaire 
bouwsysteem heeft een niet demontabel, permanente gedeelte dat er voor moet zorgen 
dat de hoogbouwconstructie zijn stabiliteit waarborgt voor het windgebied III. 

Om de kolommenstructuur na te streven in de constructieve plattegrond kan er niet te 
hoog gebouwd worden. De stabiliteitswanden worden namelijk hoger naarmate ook de 
gebouwhoogte hoger wordt. Dit gaat ten koste van de vrije indeelbaarheid van de 
plattegrond. Door aan de vooraf opgestelde uitgangspunten uit hoofdstuk 5. [ * L27, 
Programma van Uitgangspunten, R.P.A. Verhaegh, 2008] te voldoen, kan het gebouw 
maar tot een maximum van 10 verdiepingen geconstrueerd worden. De 12 verdiepingen 
uit het architectonisch ontwerp waren enkel met voorspanning en veel buigwapening te 
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behalen en zijn niet geschikt bevonden voor het bouwsysteem (zie hoofdstuk 6.1.1). Het 
gebouwgedeelte dat in de afdracht van de verticale en horizontale gebouwbelasting 
voorziet, kan in een laagbouw-variant ook tot de demontabele structuur behoren door 
het toepassen van droge verbindingstechnieken tussen de stabiliteitswanden. 

Koppelstaaf 

A 

V •r ndermar vloergedeelte B 

Permanent gedeelte c 
Koppelstaaf D 

Koppelstaaf E 

Koppelstaaf F 

G 

Veranderbaar vloergedeelte H 

Perman@nt gedeelte 

Koppelstaaf 

K 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Figuur 46: De demontabele vloerdelen rusten op vloerbalken die tussen de permanente prefab betonnen 
vloeren liggen. De buitenste vloerbalken (zoals getekend) fungeren als "koppelstaven" tbv stabiliteitsverlening . 

Hoogbouw tot 10 verdiepingen: 
Tot 41,0m+ MV. Stabiliteitswanden behorend tot de permanente structuur: 
Voor een hoogbouwconstructie, met een hoogte tot 41,0m+MV worden de volgende 
elementen toegepast. De verbinding komt tot stand middels het aangieten van de 
stekken in de gaines. De afmetingen van de stabiliteitswanden: 

h1= 2,7m -> 4-zijdige buigwapening 
h2= 3,9m -> 4-zijdige buigwapening 
h3= 2,7m -> 4-zijdige buigwapening 

4-«D32 uiterste zijden en «D10-100 zijkanten; 
4-«D32 uiterste zijden en «D10-100 zijkanten; 
4-«D32 uiterste zijden en «D10-100 zijkanten . 

... . 

Figuur 47 : Prefab stabiliteitswanden 1, 2 en 3 verankerd met een stekverbinding op de permanente prefab 
betonnen vloerplaat en onderliggende prefab stabiliteitswanden 1, 2 en 3. 
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Figuur 48: Stabiliteitswanden 1,2 en 3. 

h3 =2,7m 

h2 =3,9m 

h1 =2,7m 

Hoogbouw tot 6 verdiepingen: 
12,2m tot 26,6+MV. Stabiliteitswanden behorend tot de permanente structuur: 
Voor een hoogbouwconstructie met een hoogte van 12,2m tot 26,6m+MV worden de 
volgende elementen toegepast. De verbinding komt tot stand middels het aangieten van 
de stekken in de gaines. De afmetingen van de stabiliteitswanden: 

h1= 2,7m -> 4-zijdige buigwapening 
h,= 2,7m -> 4-zijdige buigwapening 
h,= 2,7m -> 4-zijdige buigwapening 

4-cJ»32 uiterste zijden en cJ»10-100 zijkanten; 
4-cJ»32 uiterste zijden en cJ»10-100 zijkanten; 
4-cJ»32 uiterste zijden en cJ»10-100 zijkanten. 

Demontabele Laagbouw tot 2 verdiepingen: 
Tot 12,2m+MV. Stabiliteitswanden zijn demontabel: 
Voor een laagbouwconstructie met een hoogte tot 12,2m+MV worden de volgende 
elementen toegepast. Deze laagbouwconstructie is geschikt voor demontabele (tijdelijke) 
3-laagsuitbreidingen en voor demontabele 3-laagsgebouwen. Er is een droge verbinding 
toegepast tbv de demontage. De afmetingen van de stabiliteitswanden: 

h1 = 2,7m -> praktische wapening; 4-zijdige buigwapening 
4-cJ»12 uiterste zijden en cJ»10-250 zijkanten; 

h,= 2,7m -> praktische wapening; 4-zijdige buigwapening 
4-cJ»12 uiterste zijden en cJ»10-250 zijkanten; 

h,= 2,7m -> praktische wapening; 4-zijdige buigwapening 
4-cJ»12 uiterste zijden en cJ»10-250 zijkanten. 

7 .2.1 Demontabele verbindingen aan constructie: 
Het belangrijkste aspect van het mogelijk maken van een bouwtechnische transformatie 
is het beperken van de negatieve effecten van knip in de generieke ruimte. Knip omvat 
de materialisering van de connectie tussen verschillende gebouwlagen. Scheiding van 
gebouwlagen is noodzakelijk voor de veranderbaarheid in het gebouw waar 
transformatiecapaciteit noodzakelijk is. Scheiding van gebouwlagen dient op alle 
bouwniveaus aanwezig te zijn. De constructieve en bouwtechnische detaillering van de 
verbinding dient geschikt te zijn voor ontkoppeling. Dit geldt dus voor alle 
bouwtechnische verbindingen aan de geveldelen, demontabele vloerdelen en bouwdelen 
van de af/inbouw. Van de volgende bouwdelen zijn de bouwtechnische detailleringen, die 
relevant zijn voor de transformaties, uitgewerkt: 
-Veranderbare, demontabele vloerdelen en dakdelen, zie hoofdstuk 13.1; 
-De gevel (incl ontsluitingen) , zie hoofdstuk 13.2; 
-De inbouw: scheidingswanden, vals plafond en zevende dekvloer, zie hoofdstuk 13.3. 
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8. Het transformeerbare ruimtelijk ontwerp: 

8.1 Uitgangsscenario woontoren voor senioren: 
Het herontwerp staat op dezelfde locatie dan de huidige bestaande woontoren op de 
seniorencampus Kortonjo-De Weerde. 

"Aanslui\i~g l 
Oud/nieuw" 

"Woontor~n" : 

... ' .. . 
"Zwevend Lint" 

·.' .· . 

... ... 

Figuur 49: De woontoren met het "zwevend lint" 
en de locatie in het Woon-Zorgcentrum Kortonjo 
De Weerde in Eindhoven. Figuur rechts: Het 3D
constructiemodel ingepast in de omgeving. 

"Woontoren" 

Het uitgangsscenario is dezelfde functionele bestemming dan de huidige bestaande 
woontoren. De inrichting en het ruimteplan van de bestaande woontoren op de 
seniorencampus Kortonjo-De Weerde is in het Programma van Uitgangspunten nader 
beschreven. [ * L27, Programma van Uitgangspunten, R.P.A. Verhaegh, 2008] Zie bijlage 
4 en 5. 

8.1.1 De woonappartementen voor senioren: 
De bestaande woontoren heeft in het gebouw 42 appartementen van verschillende 
grootte en van verschillend ruimteplan, een mogelijke indeling is zoals onderstaand: 

Bulten-ruimte 
A 

Bultenruimte B 

c Keuken 

Keuken D 

E 
VIde/trap MK Vide/trap 

F 
~~~~ MlC 

, , 
Keuken G Keuken 

H 

Bultenruimte 
Buitenruimte 

K 

7 8 9 10 11 12 13 ~4 15 16 17 18 19 20 21 '22 23 

Figuur 50: De bestaande woonplattegrond van de woontoren voor senioren geïntegreerd in het constructieve 
bouwsysteem . WK= Woonkamer; SIK= Slaapkamer; MK= Meterkast/installaties. 

61 



8.1.2 De indeling van de woontoren: 
De bestaande woontoren heeft een parkeerruimte (een parkeerkelder en een 
parkeerdek), kantoorruimte (twee bouwlagen, begane grond met entresol en eerste 
verdieping) en woonruimte (11 bouwlagen). Totaal zijn er in het gebouw 42 
appartementen van verschillende grootte en van verschillend ruimteplan. De contouren 
van de bestaande gebouwindeling en het constructief herontwerp tonen aan dat de 
benodigde functionele plattegronden integreerbaar zijn in het constructief herontwerp. 
Ivm het nastreven van de kolommenstructuur, zijn er grenzen gesteld aan de afmetingen 
van de stabiliteitswanden. Het flexibel gebouwontwerp kan zodoende niet hoger dan 10 
verdiepingen worden. Onderstaand zijn de contouren van de bestaande plattegronden 
van de woontoren voor senioren geïntegreerd in het constructieve bouwsysteem: 

Contouren bestaande Seniorenwoningen 

-ur·1.1n019o .._,.,..",., .,_ -"".-J: 
· Julmt~ ",; 
·~bntoMdrec:t• ' ~ "- ~rt.o~1T'OJi"f __ """"..,. 
· KMIGOn'ulmte l!l ~•rrilt'-nwt ,.._ ~r~~~~; --· 

Figuur 51 : De contouren van de bestaande woontoren voor senioren geïntegreerd in het constructieve 
bouwsysteem. 

8.2 De ruimtelijke transformaties: 
Doordat er oneindig veel mogelijke toekomstscenario's zijn, worden de meest belangrijke 
ruimtelijke transformatiemogelijkheden nader toegelicht. Sparingen kunnen worden 
ingepast door ter plaatse vloerdelen uit te nemen. Zie de volgende figuur ter 
verduidelijking: 
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A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

K 

-> variatre in overspanning 

Koppelstaaf 

Veranderbaar vloergedeeJte 

- > Variatiemogelijkheden In 
stabiliteitswandhoogte 

Koppelstaaf 

Veranderbaar vloergedeelte 

Permanent gedeelte 

Koppelstaaf 

-> Transformaliecapariteit door 
demontabele vloerdelen : 

-Sparingen voor trappen 
-Sparingen voor liften 
-Sparingen voor installatie-

doorvoeren 

• Veranderbaar gedeelte : - > Demontabele vloerdelen 

7 6 9 JO 11 12 IJ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Vloerdelen tot 40% van 
het aantal uitneembaar 

Figuur 52 : Het veranderbare vloergedeelte, de demontabele vloerdelen rusten op vloerbalken die tussen de 
permanente prefab betonnen vloeren liggen. Deze vloerdelen zijn tot 40% van het aantal uitneembaar. Zie 
hoofdstuk 6.1. De buitenste vloerbalken (zoals getekend) fungeren als "koppelstaven" tbv stabiliteitsverlening. 

Het constructief bouwsysteem biedt variatie in overspanningslengte van de vloerbalken 
en stabiliteitswandhoogte. Deze keuze dient echter in ontwerpfase gemaakt te worden, 
want deze constructieve keuze heeft gevolgen voor de maximaal te bereiken 
gebouwhoogte. Zie hoofdstuk 7.2 voor een nadere toelichting. 

8.2.1 Transformatie van de begane grond: 
Op de begane grond kunnen diverse geschikte woon- en werkruimtes geïntegreerd 
worden. Diverse functies kunnen voorkomen, te noemen zijn: entree, receptie, 
kantoorruimte, vergaderruimtes, directieruimtes, postkamer, magazijnen, sanitaire 
voorzieningen, kantine, liften, trappen, vluchttrappen, etc. Er kan zelfs bijvoorbeeld op 
de begane grondvloer en in de verdiepingsvloeren een entresol geïntegreerd worden. Een 
mogelijk scenario kan zijn: 
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Demontabele vloerdelen 
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Sparingen voor oa: 
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Figuur 53 : Sparingen voor een entresol, vides en ontsluitingen . 

8.2.2 Transformatie van de verdiepingen: 
Wanneer de kantoorverdiepingen een vrij indeelbare ruimte benodigd hebben, en de 
woonverdiepingen veel dragende wanden zouden bevatten die tevens de stabiliteit 
verzorgen, zou echter de mogelijkheid beperkt blijven tot een functiewijziging. Er is 
daarom een constructieve structuur ontworpen waarbinnen verschillende ensceneringen 
mogelijk zijn. Op de verdiepingsvloeren kunnen diverse geschikte woon- en werkruimtes 
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geïntegreerd worden. Diverse andere functies kunnen voorkomen, te noemen zijn: 
sanitaire voorzieningen, vides, kantine, liften, trappen, vluchttrappen, etc . Er kan zelfs 
bijvoorbeeld op de verdiepingsvloeren naar een tweelaags-appartement getransformeerd 
worden met een vide en trap. 

Figuur 54: 2-laags appartement met een vide. 

Installatieflexibiliteit en ontsluitingsflexibiliteit is aanwezig door uitneembare vloerdelen. 
De plaatsing van doorvoeren voor installaties, trappen, liften, etc. liggen zodoende niet 
vast in de plattegrond. Mogelijke scenario's kunnen zijn: 
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Figuur 55: Diverse sparingen integreerbaar tbv installatiedoorvoeren en tbv verticale ontsluitingen. Door de 
beperkte hoogte van de stabiliteitswanden is de plattegrond zeer open ten gunste van de horizontale ontsluiting. 

8.2.3 Transformatie van de parkeerkelder: 
Een belangrijk aspect van het kantoorgebouw is de parkeerkelder. De mogelijkheid tot 
parkeren is essentieel voor een woonfunctie, kantoorfunctie, zorg- en verpleegfunctie. Er 
is gekozen voor een parkeerkelder vanwege de beperkte ruimte (wanneer er uitgebreid 
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wordt tot een complex van gekoppelde modules van het bouwsysteem) en vanwege de 
directe binnenkomst in het gebouw. Het plein rondom het gebouw en fungeert als 
parkeerdek, zoals in bestaande situatie. In de parkeerkelder kunnen tevens diverse 
fietsenstallingen, (klimaat-) installatieruimtes en opslagruimtes voor bouwdelen worden 
geïntegreerd. Direct onder de stabiliteitsvoorzieningen wordt niet geparkeerd, enkel 
rondom het bouwsysteem in de kelder en op het dek. Zie daarvoor de bouwtekeningen in 
bijlage 8. De kelder is essentieel voor het functioneren van het totale gebouw: 

-Tbv benodigde parkeervoorzieningen, door toepassen van functionele vri,je oppervlakten 
zijn er voldoende draaimogelijkheden tbv het parkeren; 
-Aansluitingen op liften en trappen; 
-Opslag voor demontabele bouwcomponenten; 
-Overige opslagmogelijkheden; 
-Ruimte voor de technische installaties, klimaatinstallaties, de aan- en afvoer voor 
leidingen, kanalen en kokers en de daarop aangesloten toestellen; 
-Overige installatietechnische ruimtes. 

8.2.4 Transformatie naar diverse woonfuncties: 
Doordat er oneindig veel mogelijke toekomstscenario's zijn, worden de meest belangrijke 
ruimtelijke transformatiemogelijkheden nader toegelicht. 

Aanvullende eisen voor woningen tgv trends: 
Toekomstige trends [ * LlO, De kunst van rekbaar vastgoed, SEV Realisatie, Rotterdam 
2006] in de woningbouw zijn: 
-Open ruimte creëren; 
-Universeel ruimtegebruik creëren; 
-Het buitenterras is belangrijker geworden; 
-De dynamische ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatie-
structuren; 
-Toename gewenste comfortstijging; 
-Toename van de netto verdiepingshoogte, streven naar minimaal 2, 60 meter. 

Aanvullende eisen voor seniorenwoningen tgv doelgroep: 
De doelgroep senioren hebben een aantal kenmerken waarvan ze er een of meerdere 
bezitten. Deze kenmerken, die problemen geven voor het functioneren van mensen, 
kunnen met bouwkundige oplossingen worden geminimaliseerd: 

• Minder spierkracht en minder reikwijdte: hoog en minder diep sanitair, hoge keuken en 
aangepaste voorzieningen, stoelen, liftdouche, e.d. 

• Grotere behoefte aan lichtintensiteit: woonkamer gericht op de zuidkant of waar men 
de grootse lichtinval kan creëren. 

• Toenemende kwetsbaarheid: het veiligheidsgevoel is een belangrijke factor, een 
veiliger gevoel kan bereikt worden door uitzichten te creëren op openbare plekken. 

• Mobiliteitsproblemen: geen niveau verschillen in toegangswegen tot en binnen de toren. 
Ook zijn grote ruimten wenselijk ivm draaien met rollatars en rolstoelen. 

• Kans op buJpbehoevendheid: een aangepaste en een ruime, flexibele woning is voor 
wanneer men professionele hulp nodig heeft veel functioneler. 

• Meer vrije tijd dus ruimte voor hobby's: een hobbyruimte en buitenruimte is wenselijk. 
• Behouden van hun eigen identiteit en zelfstandigheid is zeer belangrijk: ze mogen deze 

woning zelf inrichten hoe ze willen. Ze kunnen en mogen leven hoe ze willen. 

De woning dient een ruime woonkamer, minimaal een slaapkamer, een sanitaire ruimte, 
een toilet, een berging, een keuken en eventueel een hobbykamer te bevatten. Een 
ruime centrale hal in de woning moet alle andere ruimten direct en gelijkvloers verbinden. 
De woonkamer dient in contact te staan met slaapkamer. Wanneer senioren bedlegerig 
worden kan het bed eenvoudig bij de dagelijkse dingen worden betrokken. 
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Figuur 56: Praktijkvoorbeelden. Bron: Praktijkgids "Aanpasbaar Bouwen, Aangepast Wonen", vzw 
Toegankelijkheidsbureau, 1994. 

Uit de Praktijkgids "Aanpasbaar Bouwen, Aangepast Wonen", dient bijvoorbeeld de 
toegang via de voordeur met een drempel, kleiner zijn dan 25cm. De deurdorpels en 
onderdorpels dient kleiner te zijn dan 2mm . De trap dient een optrede te hebben kleiner 
dan 15 cm en een aantrede groter dan 30 cm. De openingshoek voor alle deuren is 90°, 
alle deuren dienen haaks open te kunnen worden gemaakt. Etc. 

De transformatie naar diverse woonruimtes: 
Er is een breed scala aan mogelijke scenario's aanwezig voor diverse woonfuncties, 
afhankelijk van de doelgroep en het aantal bewoners: 

Uitgangsscenario woonfunctie 

Mogelijke scenario's 

Figuur 57: Mogelijke scenario 's van gebouwplattegronden voor diverse woonfuncties. 

De plattegronden van de toren kunnen diverse geschikte woonruimtes integreren voor: 
-Zelfstandige eenpersoonswoonruimte voor alleenstaanden senioren; 
-Zelfstandige tweepersoonswoonruimte voor samenwonenden senioren; 
-Zelfstandige eenpersoonswoonruimte voor alleenstaanden; 
-Zelfstandige tweepersoonswoonruimte voor samenwonenden; 
-Zelfstandige gezinswoonruimte met een of twee jonge kinderen. 

De plattegronden van de toren kunnen diverse overige gebruiksruimtes integreren: 
-Ruimtes voor universeel ruimtegebruik; 
-Buitenterrassen; 
-Open ruimtes en gemeenschappelijke ruimtes; 
-Openingen in de plattegronden tbv vides, entresol, trappen/liften, etc.; 
-Gekoppelde ruimtes tbv uitbreiding woonruimtes. 
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De transformatie naar een seniorenwoonruimte: 

Bultenruimte 

Buitenruimte 
Keuken 

Keuken 

VIde/trap Vide/trap 

Keuken Keuken 

Buitenruimte 
Buitenruimte 

7 8 9 10 1t 12 13 14 151617 18 l9 20 2 1.22 23 

Figuur 58: De bestaande woonplattegrond in de woontoren voor senioren geïntegreerd in het constructieve 
bouwsysteem. WK= Woonkamer; SIK= Slaapkamer; MK= Meterkast/installaties. 

Door in het gebouwontwerp een ruime lift en parkeerruimtes voor scootmobielen, op elke 
verdiepingen tpv het extra ruime gangpad, toe te passen, kan er worden ingespeeld op 
de mobiliteitsproblemen van senioren. Doordat elk appartement makkelijk veranderbaar 
is, ontstaat er een eigen identiteit en keuze voor een eigen inrichting: er is zelfs een 
mogelijkheid om de woonkamer te betrekken bij de slaapkamer en er zijn mogelijkheden 
om aparte ruimtes te creëren tbv professionele zorg. 

8.2.5 Transformatie naar diverse kantoorfuncties: 
Doordat er oneindig veel mogelijke toekomstscenario's zijn, worden de meest belangrijke 
ruimtelijke transformatiemogelijkheden nader toegelicht. 

Aanvullende eisen voor kantoorgebouw tgv tendensen: 
Tendensen [*LlO, De kunst van rekbaar vastgoed, SEV Realtsatle, Rotterdam 2006] voor 
het kantoorgebouw zijn: 
-Het "innovatieve" kantoor; 
-"Van Workplace naar Workspace"; 
-Van gesloten, versnipperde, muffe naar open, functionele, ergonomische, luxe kantoren; 
- "Confectiekantoor"; 
-"Innovatieve kantoor". 

De transformatie naar een kantoorruimte: 
De plattegronden van de toren kunnen diverse geschikte kantoorruimtes integreren voor: 
-Kantoorruimtes in relatie met commerciële activiteiten; 
-Kantoorruimtes in directe relatie met het verzorgings-jverplegingscomplex. 

De plattegronden van de toren kunnen diverse algemene ruimtes integreren voor: 
-Sanitaire ruimten en kleedruimten (douche); 
-Bibliotheek, archiefruimte, postkamer; 
-Vergaderruimten, meer dan een vergaderruimte moet in het gebouw aanwezig zijn. Er 
kunnen verschillende bedrijven in het kantoorgebouw zijn gehuisvest; 
-Ontspanningsruimten, terras, bar, sportruimte; 
-Kantine I pantry; 
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-EHBO ruimte I berging I schoonmaakkasten I ruimtes voor leidingen en kanalen. De 
installatieruimtes voor klimaatinstallaties zijn centraal geregeld en in de kelder geplaatst. 
Nabehandeling is aanwezig op elke verdieping aanwezig. 

De plattegronden van de toren kunnen diverse verkeersruimten integreren voor: 
-Entree, receptie, hoofdentree en personeelsentree. De receptie is een optie voor te 
vestigen bedrijven, een wachtruimte gesitueerd bij de receptie; 
-Hoofdentree en personeelsentree; 
-Uitgangen, gangen, trappen, noodtrappenhuis en liften. Er moeten twee liften aanwezig 
zijn in het gebouw. Een brandweerlift en een personenlift. 

De plattegronden van de toren kunnen diverse typen kantoorconcepten integreren, zoals: 
-Kamerkantoor; 
-Groepskantoor; 
-Kantoorlandschap; 
-Open kantoor; 
-Gekoppelde ruimtes tbv uitbreiding kantoorruimtes. 

Afhankelijk van het type kantoor (cellenkantoor, combi-kantoor of kantoorlandschap) 
bestaan er verschillende mogelijke afmetingen van werkplekken. Voor het cellenkantoor 
kan er worden uitgegaan van kamers van 12 m 2

, 18 m2 en 25 m2
• Deze vertrekken zijn 

geschikt voor respectievelijk een 1-persoons-, 2-persoons- en een 3-persoons- of voor 
een directiekamer. Een combi-kantoor bestaat bijv. uit kleinere 1-persoons werkplekken 
van 10 m 2 aan de gevel, met daartussen een interne zone (tpv technisch hart van 9,6 
meter diep) waar vergaderplekken, ontsluitingen (1,80 tot 2,0 meter breed), archief en 
gemeenschappelijke werkruimtes gecreëerd kunnen worden. Kantoorlandschappen 
kunnen ook tot de mogelijkheid behoren, dit type kantoor past met 2 maal een 
kantoorzone aan de gevel van 7,2 meter diep in het gebouw, met een centraal gelegen, 
9,6 meter diepe interne zone voor ontsluitingen, archief en gemeenschappelijke 
werkruimtes. 

De transformatie naar een open kantoor: 

Functie centrale hal: 
-Restauratie en ontspanning; 
-Centrale ontsluiting liften en trappen; 
-!CT: kopieerapparaten, etc. 
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Figuur 59: Een mogelijk scenario, een open kantoorconcept 
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8.2.6 Transfo1rmatie naar diverse verzorgings- en 
verp,legingsfuncties: 
Doordat er oneindig veel mogelijke toekomstscenario's zijn, worden de meest belangrijke 
ruimtelijke transformatiemogelijkheden nader toegelicht. 

Aanvullende eisen voor zorg en ver,pleging tgv tendensen: 
De oudere van morgen is niet meer dezelfde als die van gisteren. In 2003 schrijft het 
College Bouw en Zorginstellingen in het rapport "Op tijd bouwen voor ouderen" dat het 
aantal speciale woningen voor 65-plussers moet verdubbelen van 350.00 naar 700.000 
in 2030. In diezelfde periode moet het aantal plaatsen voor intensieve zorg omhoog van 
90 .000 tot 160.000. [* LlO, De kunst van rekbaar vastgoed, SEV Realisatie, Rotterdam 
2006] Dit rapport maakt de volgende suggesties: 
-Het ombouwen van verzorgingskamers tot verpleegkamers; 
-Maak ruim baan voor nieuwe vormen van zorgwonen; 
-Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, mensen leven langer en 
mobiliteit speelt daardoor een belangrijke rol; 
-De benodigde zorg moet thuis kunnen worden geleverd; 
-Stel de wens centraal voor de bewoner en vervul zijn wensen; 
-Meer faciliteiten die het woon- en verblijfgenot verhogen. 

De transformatie naarverzorgings-en verplegingsunits: 
De toren kan diverse geschikte zorg- en verpleegruimtes integreren, zoals: 
-Zorgunits (zelfstandig en zorgwoon) voor alleenstaande senioren; 
-Zorgunits (zelfstandig en zorgwoon) voor samenwonende senioren; 
-Verpleegruimte voor verpleging van senioren; 
-Personeelsruimte in directe relatie met het verzorgings-jverplegingscomplex; 
-Kantoorruimte in directe relatie met het verzorgings-/verplegingscomplex. 

De transformatie naar verplegingsunits: 
Een mogelijke transformatie kan zijn, deze nieuwe vorm van zorgwonen, het senioren 
zorgwoonappartement (zie hoofdstuk 8.2.4.) ombouwen tot verplegingsunits: 
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Tbv mobiliteitsproblemen: 
-Ruime lift; 
-Ruime gang tbv parkeerruimte scootmobiel. 

Figuur 60: Diverse verplegingsunits. 

V era nderbaarheid: 
-Extra faciliteiten tbv verhoging verblijfgenot; 
-Extra faciliteiten tbv revalidatie en restauratie. 
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Belangrijk voor de toepassing van verplegingsunits is het concept patiëntencomfort, dit 
wil zeggen: 
- Rust op de afdeling (vermijden van transporten); 
- Huiselijke sfeer door materiaalkeuzes (natuurlijke materialen); 
- Heel veel daglicht, ook daglicht via lichtschachten in de gangen; 
- Groene omgeving en hoog comfort; 
- Eigen sanitair in de tweepersoonskamer en eigen douche in de éénpersoonskamer. 

8.3 Uitbreiding als ruimtelijke transformatie: 

De transformatie naar een verplegingcomplex: 
De uitbreiding van het complex is mogelijk door constructieve koppeling van modules uit 
het bouwsysteem. Doordat er oneindig veel mogelijke toekomstscenario's denkbaar zijn, 
wordt er een mogelijke ruimtelijke transformatie nader toegelicht. 
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Figuur 61: Het mogelijke scenario voor het verplegingscomplex. Koppeling van constructieve modules . 
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Figuur 62 : Het verplegingscamplex met het "zwevend lint" en de locatie in het Woon -Zorgcentrum Kortonjo De 
Weerde in Eindhoven . Figuur rechts: Het 30- constructiemodel ingepast in de omgeving . 
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9. Het duurzame inst.techn. en logistieke ontwerp: 

9.1 Installatietechnische en logistieke transformaties: 
Tegen de achtergrond van vrije indeelbaarheid van het ruimtelijk ontwerp speelt de 
installatieproblematiek een belangrijke rol. Er dient rekening te worden gehouden met 
installatietechnische veranderingen, die ontstaan door veranderingen van functionele 
voorzieningen in het gebouw, door een hoger gewenst comfort, door toekomstige 
innovaties en energie-efficiency. Er dient rekening te worden gehouden met deze 
toekomstige uitbreiding, verplaatsing, reparatie of vervanging van de installaties. Er 
dient rekening te worden gehouden met een accommoderend vermogen voor zaken zoals 
dataverkeer en waterleidingen. Toegankelijkheid en vrije indeelbaarheid van installaties, 
het leidingverloop en het afgiftesysteem zijn noodzakelijk, maar ook de extra 
verdiepingshoogte om eventuele latere innovaties, zoals vloerverwarming en 
klimaatplafonds toe te kunnen voegen. Om toekomstige functionele veranderingen en 
technisch hoogwaardig gebouwhergebruik mogelijk te maken zijn de volgende 
installatietechnische en logistieke voorzieningen toegankelijk, onafhankelijk en 
uitwisselbaar ontworpen: 

-De (klimaat-) installaties, leidingen, kanalen en kokers in separate vloeren en wanden; 
- Liftstelsel, goederenliften en personenliften; 
- Trappenstelsel, vluchttrappen en gewone trappen ; 
- De klimaatinstallaties in de gevel. 

Mogelijke installatietechnische en logistieke toekomstscenario's kunnen zijn: 
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Figuur 63 : Diverse sparingen mogelijk tbv installatiedoorvoeren en tbv verticale ontsluitingen. Transformatie· 
capaciteit is aanwezig door middel van demontabele vloerdelen, demontabele in· en afbouw. Er is 
installatieflexibiliteit aanwezig en ontsluitingsflexibiliteit aanwezig door een vrije indeling van o.a . trappen, liften 
en installaties. 
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Er zijn demontabele vloerdelen, geveldelen, zwevende dekvloeren, verlaagde 
plafonddelen en dubbele scheidingswanden toegepast, om aan de meest gangbare 
installatietechnische en log,istieke transformaties te voldoen . Installatieflexibiliteit en 
ontsluitingsflexibiliteit is volop aanwezig door uitneembare vloerdelen en veranderbare 
gevels. De plaatsing van doorvoeren voor o.a. installaties, trappen, liften, etc. liggen 
zodoende niet vast in de plattegrond . 

9.2 De flexibele installatiegroepen: 
Onder installaties vallen alle aan- en afvoerleidingen, kanalen en kokers met de daarop 
aangesloten toestellen, met inbegrip van eventuele voorzieningen die noodzakelijk zijn 
voor de goede werking en veiligheid van het gebouw. De installaties zijn in 4 functie
groepen verdeeld: 

1. Ventilatie/luchtbehandelinggroep: 
Doordat thermische isolatie en kierdichting in hoge mate aanwezig is, is gebalanceerde 
ventilatie noodzakelijk. Luchtbehandeling is zodoende niet alleen nodig bij voorzieningen 
met een hoge vochtproductie, zoals de wc, badkamer en keuken. De aanpasbaarheid op 
deze installatiesoort binnen de drager vergroot de indelingsvrijheid van de ruimtes. De 
strategie is de luchtbehandeling per etage te regelen en na te behandelen. 

2. Gas/watergroep: 
De aan- als de afvoer van water is nodig bij voorzieningen zoals de wc, de badkamer en 
de keuken. Deze functiegroep is vrij in te delen in de tussenruimtes van de vloeren, 
plafonds en scheidingswanden . 

3. Elektragroep. telecommunicatiegroep. de iet-groep. de multimediagroep: 
Bij veel verschillende voorkomende activiteiten in het gebouw moet elektriciteit te 
gebruiken zijn. De leidingen van deze groep zijn zeer nadrukkelijk en overal in de woning 
aanwezig. De veranderingsbehoefte is hier namelijk het grootst. Deze functiegroep is vrij 
in te delen in de tussenruimtes van de vloeren, plafonds en scheidingswanden. 

4 . Verwarmingsgroep: 
Deze groep is niet gekoppeld aan een specifieke activiteit. Positionering is voornamelijk 
afhankelijk van bouwfysische aspecten. Doordat het gebouwontwerp een bouwsysteem is, 
staan de diverse mogelijke opties tbv te verwarmen en te koelen open, zodat er 
ingespeeld kan worden op de bouwfysische aspecten . De gewenste indeling van deze 
functiegroep is vrij te bepalen en voldoende integreerbaar in de separate ruimtes van de 
vloeren, plafonds en scheidingswanden. Deze functiegroep is oa. afhankelijk van de 
gewenste energie-efficiency, het gewenste vermogen, de afhankelijkheid of er een dichte 
of open gevel aanwezig is . De gewenste indeling kan bij elke transformatie anders zijn. 

In het bouwsysteem wordt een mate van overcapaciteit ingebouwd, zodat er voor een 
verblijfsruimte voor een woonfunctie, kantoorfunctie en verplegings- of 
verzorgingsfunctie voldoende toegankelijkheid en vrije indeelbaarheid van installaties, 
het leidingverloop en het afgiftesysteem, aanwezig is. Er is dus ruimte gereserveerd om 
bij functiewijziging extra dienende koude/ warmte/ verse lucht elementen toe te kunnen 
voegen. En door een strikte scheiding van drager en inbouw zijn deze leidingen ten allen 
tijde toegankelijk, zodat deze extra aansluitingen gemakkelijk kunnen plaatsvinden. De 
installaties op inbouwniveau bestaan in het meest gangbare scenario uit de volgende 
onderdelen: 
- Verwarming; 
- Mechanische ventilatie; 
- Elektra (inclusief telecommunicatie, iet en multimedia); 
-Gas; 
- Vuilwaterafvoer; 
- Warm en koud schoonwater aan- en afvoer. 
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Centralisatie versus decentralisatie van klimaatsystemen: 
Het bouwsysteem gaat ervan uit dat decentraal alle f1unctiegroepen worden aangevoerd 
in diverse te integreren leidingschachten. Centralisatie voor hoogbouw is echter 
goedkoper en eenvoudiger in onderhoud, decentralisatie voor hoogbouw heeft echter als 
voordeel dat minder en kleinere schachten nodig zijn. Tevens heeft decentralisatie het 
voordeel dat, de hoeveelheden m.b.t. luchtverversing (zo ook warmtelast en koellast) 
beter overeen komen en er dus minder overcapaciteit ingebouwd of naderhand 
additionele elementen toegevoegd behoeven te worden. Daarom is er voor gekozen om 
de luchtbehandeling per verdieping te laten regelen, zodat grote schachtafmetingen 
voorkomen kunnen worden. Eventueel extra luchtbehandelingskasten (benodigd bij een 
kantoorfunctie) kunnen dan per verdieping geplaatst worden en aangesloten worden op 
het reeds aanwezige warmte/koude distributiesysteem. De warmte- en koude-opwekking 
vindt daarentegen centraal plaats op het dak. 

9.3 Het duurzame installatietechnische ontwerp: 
Er is in diverse scenario's een hoge mate van thermische isolatie t .b.v. de epe-norm 
aanwezig in een dichte bakstenen gevel en een tweedehuidfaçade, zie daarvoor bijlage 8. 
Om deze gevels te kunnen toepassen, is er gekozen om de luchtbehandeling mechanisch 
toe te voeren en mechanisch af te voeren met warmte-terug-winning, ipv natuurlijke 
ventilatie. Gebalanceerde mechanische ventilatie zorgt voor een luchtinvoer en 
luchtafvoer via kanalen en ventilator. 

De luchtbehandeling wordt per verdieping geregeld, op het dak vindt de centrale koude
en warmteopwekking plaats (boiler), waarbjj de distributie plaats vindt via een 
waterleidingnetwerk . Uitgegaan is van een leidingnetwerk (zie bijlage 10) met een 
bepaalde overcapaciteit, zodat aansluiting van extra luchtbehandelingskasten mogelijk is. 
Er is gekozen voor aanvoer van verse gezuiverde lucht en afvoer van geventileerde 
onzuivere lucht op het dak. Vanuit het dak wordt de verse gezuiverde lucht via de 
leidingschachten over de verschillende verdiepingen verspreidt. Daar wordt de lucht 
nabehandeld per verdieping, naar gewenst comfort. De geventileerde onzuivere lucht 
wordt afgezogen per verdieping en via leidingschachten naar het dak afgevoerd. De 
centrale koude- en warmteopwekking kan ook aangesloten worden op een warmtepomp, 
die warmte entrekt uit de bodem in de wintermaanden. Tevens kan de afgezogen 
geventileerde onzuivere lucht middels warmte-terug-winning in de wintermaanden de 
verse gezuiverde lucht voorverwarmen. In de zomermaanden kan de gewonnen warmte 
opgeslagen worden in de bodem ten gunste voor de wintermaanden. 

Koude periode warmte afgifte (WTW) 

Vcrdieping 10 

Verdieping 9 

Verdieping 8 

Vcrdi ping 7 

Verdieping 6 

Verdieping 5 

verdieping 4 

Verdieping 3 

Verdieping 2 

Verdieping 1 

Begane Grond 

Figuur 64 : Ventilatie en luchtbehandeling. 

warmte afgifte (WTW) Warme periode 
' t · -

·--

Warmte afgifte 

Warmte opslag 

74 



Er is gekozen voor de overige hoofdaan- en afvoer van installatietechnische 
functiegroepen in de kelder. Vanuit de kelder vindt de distributie voor deze 
functiegroepen decentraal plaats in diverse te integreren verticale leidingschachten. 
Vanuit de kelder worden alle leidingen, kanalen en kokers decentraal naar de 
desbetreffende verdiepingen doorgevoerd, door sparingen te maken, door vloervelden uit 
te nemen, tbv deze leidingschachten. Deze sparingen kunnen ook logistiek worden 
gebruikt voor het liftstelsel en trappenstelseL 

Door niet op een centraal punt alle installatietechnische leidingen, kanalen en kokers 
door te voeren, hoeft wanneer er een kavel op een verdieping getransformeerd wordt, 
niet de gehele installatietechnische infrastructuur gewijzigd te worden. De plaats en 
afmetingen van de verticale leidingschachten zijn vrij te bepalen, zodat dit voor een 
minimale belemmering zorgt voor de vrije indeelbaarheid van de ruimte. De 
nabehandeling voor warm water, verwarming en koeling en warme gezuiverde verse 
lucht en gekoelde gezuiverde verse lucht wordt per verdieping verzorgd. Praktisch per 
kavel kan op de betreffende verdieping het gewenste comfort geregeld worden. 

De toegankelijkheid en vrije indeelbaarheid van de dienende elementen is namelijk 
aanwezig door een flexibel leiding-, kanaal- en kokersysteem toe te passen: 
-Verticale doorvoer is op veel locaties mogelijk door demontabele vloerdelen; 
-Een behoud van infrastructuur is mogelijk tijdens een transformatie, door op andere 
locaties vloerdelen uit te nemen; 
-Toegankelijkheid en vrije indeelbaarheid van horizontale leidingen is aanwezig. Een 
volledige ontkoppeling van leidingen en ruimtescheidende elementen is mogelijk; 
-Een modulair leiding-, kanaal- en kokersysteem is aanwezig dat demontabel, 
onafhankelijk en uitwisselbaar is, en transformatiecapaciteit beschikt, zoals door de 
toepassing van o.a. HEP20-Ieidingsystemen. Door gebruik te maken van bepaalde 
installatietechnische modules kan de aanpasbaarheid aanzienlijk vergroot worden. Al 
naar gelang de functie kunnen extra modules toegevoegd of verwijderd worden, zodat 
extra investeringen in overcapaciteit achterwege kunnen blijven . De koppelingen met het 
leidingnetwerk ziin eenvoudig te realiseren door voorgenoemde leidingsystemen toe te 
passen. Het leidingnetwerk dient wel op deze extra benodigde capaciteit berekend te zijn. 
Het bijkomend voordeel van deze optie is dat de leidingen minder goed bereikbaar 
behoeven te zijn, mits de aansluitpunten dat maar wel zijn. 

Er is ondanks alle investeringen toch een enkele keer een andere leiding-, kanaal en 
kokerinfrastructuur nodig bij bijvoorbeeld een transformatie van een woonfunctie naar 
een zorgfunctie, waar vloerdelen dienen te worden uitgenomen om een schacht en een 
nieuwe infrastructuur te plaatsen. Er kunnen op vele locaties verticale leiding-, kanaal
en kokerdoorvoeren worden geplaatst, zodat er nauwelijks hinder is voor andere niet 
transformerende kavels. Wanneer er toch delen van de bestaande infrastructuur ter 
plaatse van die uitgenomen vloerdelen liggen, kan de bestaande infrastructuur 
grotendeels behouden blijven door: 
-Snelle ontkoppeling van universele leidingen, kanalen en kokers is mogelijk door hun 
toegankelijkheid en vrije indeelbaarheid, zoals door de toepassing van o.a. HEP20-
Ieidingsystemen. 
-Flexibele buigbare leidingen die langer ontworpen worden, die tijdens een transformatie 
omgelegd en omgebogen kunnen worden. De aansluiting per eenheid vind plaats door de 
leidingen horizontaal te verslepen in een verlaagd plafond of op de vloer. Indien de 
leidingen zich op de vloer bevinden heeft dat als voordeel dat ook de riolering versleept 
kan worden. 
-Flexibele verschuifbare kanalen en kokers (tbv ventilatie), die tijdens een transformatie 
in elkaar of uit elkaar geschoven kunnen worden. 
-De veranderbaarheid van de elektragroep is van belang. Dit wordt zowel door flexibiliteit 
als door overmaat bereikt. Flexibiliteit wordt bereikt door een leidinggoot in de 
scheidingswanden en overmaat heeft in dit geval te maken met de vele verdeelpunten. 
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-Doordat er kleine vloerelementen gebruikt worden en door efficiënte ligging van de 
leidingen, kanalen en kokers hoeft niet altijd ontkoppeld te worden. 
-De strategie is wanneer een vloerdeel uitgenomen wordt, dat niet de gehele 
infrastructuur tbv distributie gewijzigd dient te worden. De strategie is om de vloervelden 
op te delen in zones die minder en meer gevoelig zijn voor mogelijke toekomstige 
transformaties, waarvoor deze vloerdelen uitgenomen dienen te worden. Op minder 
gevoelige vloerzones wordt de infrastructuur tbv distributie gelegd . Zo ook voor de 
ventilatiekanalen: 

Vloerindeling in zones: 
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Vloerindeling: 
Kantoorfunctie 
Verzorgings- en verpleglngsfunctie 
Woonfunctie 

D Kanaalplaatvloeren, zware vloerdelen : 

Figuur 65: Locaties voor "vastliggende" ventilatiekanalen (minder gevoelig voor transformaties) . De locatie voor 
deze kanalen zijn geschikt voor de meest gangbare transformaties. Eventueel strategisch aangebrachte zones 
van lichte vloervelden (gevoelig voor transformaties) en van zware vloervelden (minder gevoelig voor 
transformaties). 

De aanpasbaarheid van het gebouw is vooral te bereiken is via de flexibilisering op de 
ventilatie- en lucht-behandelingsgroep. Door deze flexibel in het ruimteplan te integreren 
onder de minder transformatiegevoelige vloervelden, hoeft niet na elke verandering van 
ruimteplan de complete ventilatie- en luchtbehandelingsgroep veranderd te worden. Een 
flexibel gebouw bevat namelijk eenvoudige mogelijkheden tot veranderingen in gebruik. 
Daarom worden de hoofdkanalen en vertakkende kanalen onder deze vloerzones 
ondergebracht. 

9.4 Het duurzame logistieke ontwerp: 
Diverse transformaties van het trappen- en liftstelsel is mogelijk. Het gebouw heeft een 
hoge mate van toegankelijkheid en vrije indeelbaarheid van ontsluitingen, dit komt door: 
-Demontabele vloerdelen: Vrije indeelbaarheid voor plaatsing van trappen en liften, 
doordat veel verticale doorvoeren mogelijk zijn op diverse locaties; 
-Demontabele vloerdelen: Trappenstelsel voor een extra verticale ontsluiting van twee of 
meer verdiepingen mogelijk; 
-Demontabele vloerdelen: entresol mogelijk; 
-Demontabele gevel: Vrije indeelbaarheid voor plaatsing de hoofdontsluiting in de gevel. 

Het verticaal transport, de liften, dienen zo veel mogelijk in de centra van gebouwen 
gesitueerd te worden zodat de loopafstanden beperkt worden. Wanneer er bijvoorbeeld 
getransformeerd wordt naar een verplegingscamplex kan dit centra wel eens heel ergens 
anders komen te liggen, zodat een volledige demontage en hermontage van liften en 
trappen mogelijk dient te zijn. Voor sommige functies zijn ook extra jj,ften vereist (bij een 
verplegingsfunctie bijvoorbeeld een goederenlift), zodat rekening moet worden gehouden 
met eventuele plaatsing van extra liften. Het eventueel mogelijk maken van een vrije 
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plaatsing heeft geen invloed op de constructie, dit bouwsysteem heeft zones in de 
plattegrond gereserveerd voor dergelijke ingrepen. De veiligheidstrappenhuizen worden 
zo ver mogelijk uit elkaar geplaatst (tpv de kopzijden van het gebouw), zodat er altijd 
een vrije vluchtweg aanwezig is. 

Doordat er op diverse locaties een lift geplaatst zou kunnen worden, kan er geen liftput 
en dragende schacht aanwezig zijn in het bouwsysteem. Een machinekamerloze 
personen- en goederenlift zonder liftput en dakopbouw is daarom benodigd . Er is een 
machinekamerloze hydraulische rugzaklift voor personen en goederen toegepast, zonder 
dakopbouw, zonder schachtput, zonder machinekamer, waarbij de geleidingsconstructie 
als zelfdragende mastconstructie is uitgevoerd, waarbij de verticale belasting van eigen 
gewicht en de liftinstallatie op de putbodem/poerconstructies worden overgebracht. De 
bevestiging van de zelfdragende mastconstructie kan aan de verdiepingsvloeren 
gebeuren, waardoor zware schachtwanden niet noodzakelijk zijn. Het voordeel is dat 
dergelijke liften overal te plaatsen zijn ter plaatse van uitneembare vloerdelen. 

Zonder liftput 

Figuur 66: Principeschets van een machinekamerloze personen- en goederenlift zonder liftput en dakopbouw 
bron: [www.lakeman.nl Liften- en Machinefabriek Lakeman B.V. Lageweg 8 2222 AG KATWIJK (Z .H.)) Zie 
bijlage 8 voor specificaties . 

77 



10. Uitvoeringstechnisch beleid tijdens transformaties: 

10.1 Uitname van demontabele vloerdelen: 
Door eerst de zwevende dekvloer en het verlaagd plafond te demonteren kunnen de 
demontabele vloerdelen uitgenomen worden. Wanneer er vloerdelen over de gehele 
gebouwhoogte uitgenomen dienen te worden voor bijvoorbeeld een verticale doorvoer 
voor leidingschacht, kan hiervoor een hijsconstructie gebruikt worden die op het dak is 
geplaatst. 

Figuur 67: Hijsconstructie tbv verticale doorvoer. 

Voor kleine sparingen die plaatselijk (of over enkele gebouwhoogtes) in het gebouw 
dienen te worden gemaakt, kan een interne kraan gebruikt worden die op de betreffende 
verdiepingen wordt geplaatst. Er kan ook gekozen worden voor lichte vloerdelen (dus 
geen kanaalplaatvloeren) zoals glasvezel/natuurvezel versterkte kunststofplaten op 
natuurlijke basis of FSC houten vloeren. Deze vloerdelen kunnen dan zelfs door enkele 
vakmensen met materieel ter plaatse worden uitgenomen. Een kanaalplaatvloer van 
600mm breed en 2,1m overspanning weegt 303kg/m 2 x 2,1m x 0,6m = 381,8kg. 
381,8kg is arbo-technisch veel te zwaar om te tillen, wanneer er geen kraan of andere 
hijsvoorziening gebruikt kan worden. De strategie is om eventueel de plattegrond op te 
delen in zones die minder en meer gevoelig zijn voor mogelijke toekomstige 
transformaties. Het is daarom belangrijk om als strategie deze gradaties in mogelijke 
vloertransformaties te onderscheiden. Vloerdelen ter plaatse van deze voor 
transformaties gevoelige zones kunnen dan lichter uitgevoerd worden, zoals vloeren van 
glasvezel/natuurvezel versterkte kunststofplaten op natuurlijke basis of FSC houten 
vloeren. Bouwen met composiet (natuurvezels) kan licht, snel, onderhoudsvrij en 
klimaatneutraal zijn. Sparingen die dan op deze locaties in het gebouw worden gemaakt, 
kunnen arbo-technisch verantwoord uitgenomen worden door enkele vakmensen ter 
plaatse, zonder zwaar materieel te hoeven te gebruiken. De locaties die minder gevoelig 
zijn voor eventuele toekomstige transformaties voor bijvoorbeeld leidingschachten/vides 
worden gebruikt voor de betrekkelijk permanente infrastructuur van de installaties, zoals 
de flexibele ventilatiekanalen, zodat niet tijdens elke transformatie de 
installatietechnische infrastructuur aangepast hoeft te worden. Deze vloervelden worden 
gewoon met de kanaalplaatvloeren uitgevoerd tbv het behoud van eigen gewicht. 
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Figuur 68: Eventueel strategisch aangebrachte zones van lichte vloervelden (gevoelig voor transformaties) en 
van zware vloervelden (minder gevoelig voor transformaties). 
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10.2 Opslag van bouwcomponenten in het gebouw: 
De kelder kan worden gebruikt voor opslag van uitgenomen vloerdelen en voor opslag 
van overige bouwcomponenten. 

Uitvoering 
Hijsconstructie tbv uitnemen vloerdelen: 

Opsl!ag op vloeren: 

Opslag in kelder: 

Figuur 69: Opslag van vloerdelen en de hijsvoorziening op het dak. 

Vloerdelen kunnen wanneer ze uitgenomen worden, direct gelegd worden op de 
aangrenzende overspannende demontabele kanaalplaatvloer . Er is constructief rekening 
gehouden met voldoende draagcapaciteit en er is bouwtechnisch rekening gehouden met 
voldoende vrije hoogte in de installatieruimte onder de zwevende dekvloer. De pootjes 
van de zwevende dekvloer zijn tevens verstelbaar in hoogte. Deze transformatie en 
opslag vergt een minimale inspanning voor (tijdelijk) onnodig geworden hoogwaardig 
herbruikbare vloerdelen. Er is zodoende geen geveldoorvoer of verticale doorvoer met 
een hijsvoorziening nodig tbv het uitnemen van vloeren. Een bijkomstig voordeel is dat 
het eigen gewicht van het gebouw daardoor niet of nauwelijks verandert, dit is gunstig 
voor de verzorging van de stabiliteit. 

Figuur 70: Opslag van vloerdelen op de aangrenzende overspannende demontabele kanaalplaatvloer. 
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11. Behoud van de brandveiligheid: 
Na en tijdens een transformatie dient het gebouw zijn brandveiligheid te kunnen 
waarborgen. 

11.1 Brandveiligheidseisen: 
Tijdsduur voor de brandwerendheidseis voor de hoofddraagconstructie met betrekking tot 
bezwijken is 120 minuten. Door het toepassen van een sprinklerinstallatie wordt de 
brandwerendheidseis voor de hoofddraagconstructie verlaagd met 30 minuten. De 
volgende maatregelen dienen worden getroffen: 
Beperken brandgevaar: 

-Oa. De binnenbekleding van schachten, kokers en kanalen groter dan 0,015 m2 

dienen onbrandbaar te zijn; 
Beperken branduitbreiding: 

-Oa. de brandcompartimenten dienen kleiner te zijn dan 1000 m2
• Ook de 

technische ruimte, stookruimte, vluchtroute is een brandcompartiment. Het 
toepassen van brandscheidende wanden; 
-Toepassen van subcompartimenten, zoals een woning in het wooncomplex en 
een verpleegunit in het verplegingscomplex; 

Beperken rookverspreiding: 
-Oa. er mag zo min mogelijk rookverspreiding optreden. Rook vergiftigt, 
bedwelmt en desoriënteert. Rookcompartimenten zijn zo klein mogelijk, de 
maximale loopafstand is 20/30m in een rookcompartiment; 

Vluchten bij brand: 
-Oa. vanaf uitgang rookcompartiment dienen er twee onafhankelijke routes naar 
buiten te zijn; 
-Oa. een brand- en rookvrije vluchtroute en een veiligheidstrappenhuis dient 
aanwezig te zijn. De afstand van het rookcompartiment tot trappenhuis is kleiner 
dan 30m. 

Branddoorslag en brandoverslag door straling: 
-Oa. ten gevolge van het uitbreiden van brand van de ene ruimte naar de andere 
binnen het gebouw, dienen de scheidingswanden van de compartimenteringen te 
voldoen aan een brandwerendheidseis van 60 minuten. 

11.2 Brandveiligheid in het gebouw: 
Onder compartimentering wordt verstaan het aanbrengen van een of meer 
brandwerende scheidingen in een gebouw, met als doel een uitbreiding van een 
eventueel ontstane brand voor het gehele gebouw te voorkomen. Brandcompartimenten 
dienen kleiner te zijn dan 1000 m 2

• Wanneer er koppeling van modules plaatsvindt 
dienen er zeker meer brandcompartimenten ingedeeld te worden. Het gebouwontwerp 
voor het eerste scenario heeft een maximaal vrije verdiepingsoppervlakte als het 
scenario een open kantoorruimte bevat. Het ruimtelijk herontwerp heeft dan een vrije 
verdiepingsoppervlakte van ca. 920m 2

. Deze oppervlakte valt dan binnen de maximale 
eis voor een brandcompartiment. Daarbij is de eis die hierbij van toepassing is behaald. 

De eis luidt ook dat de loopafstand vanaf een willekeurig punt i'n het rookcompartiment 
tot de uitgang ervan, niet groter mag zijn dan 30 meter. De afstand van vluchttrap tot 
vluchttrap is ca. 30m, de loopafstand vanaf een willekeurig punt is zodoende ca. 15m. Er 
zijn 2 afzonderlijke vluchtroutes noodzakelijk per gebouw. In het eerste scenario van het 
herontwerp (woonfunctie voor senioren), zijn twee vluchtmogelijkheden aanwezig. Aan 
de kopse kanten van het gebouw zijn twee vluchttrappenhuizen gesitueerd die leiden 
naar de uitgang op de begane grondvloer. In dit eerste scenario zijn op de begane grond 
behalve de entree nog extra nooduitgangen gemaakt ter plaatse van de trappenstelsels, 
zodat er direct naar buiten kan worden gevlucht. Wanneer er koppeling van modules 
plaatsvindt dienen er zeker meer vluchttrappen gesitueerd te worden. 
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Brandweerstand betonconstructies: 
De wapening in de stabiliteitswanden, overspannende vloeren en de demontabele 
kanaalplaatvloeren liggen diep en hoog genoeg, zodat aan de eisen met betrekking tot 
brandwerendheid kan worden voldaan. 

Brandweerstand staalconstructies: 
Wanneer er naar een andere functie wordt getransformeerd en dus vloerdelen 
uitgenomen worden kan de brandveiligheid in geding komen, er is dan veel blootliggend 
staal. Het blootliggend staal moet worden beschermd tegen brand, want bij brand loopt 
een staalconstructie groot risico. Wanneer het staal te heet zou worden, kan het onder 
de normale ontwerpbelasting zodanig vervormen, dat de constructie bezwijkt. Vooral 
voor de koppelstaven, die mede de stabiliteit verzorgen, is het van belang dat de 
staalconstructie beschermd wordt tegen brand. Omdat grotendeels de stalen hoed- en 
petliggers van deze geïntegreerde vloerconstructie goeddeels door beton omgeven zijn -
de onderflens en bovenflens liggen wel bloot - hebben dit soort vloeren zonder meer een 
brandwerendheid van 30 minuten. Voor hoogbouw gelden zware eisen en moeten dus de 
onder- en bovenflenzen van de vloerliggers brandwerend worden bekleed. Een dergelijke 
bekleding op het staal vertraagt het opwarmen tijdens een brand aanzienlijk. Op deze 
wijze wordt de tijdsduur tussen het tijdstip van ontstaan van de brand en het tijdstip van 
bezwijken verlengd. Met een goed ontworpen en aangebrachte bekleding kan het 
bezwijkmoment tot enkele uren worden opgeschoven. Bekledingsmaterialen zijn 
bekleding op gips- of cementbasis en bekleding op steenwol basis. De keuze valt op 
bekleding op steenwolbasis. 

Een bekleding met een brandwerend materiaal op steenwolbasis wordt bij voorkeur reeds 
in de fabriek aangebracht. De liggers worden dan dus kant-en-klaar op de bouw 
aangevoerd en vergen géén afwerking na de montage. Essentieel voor het welslagen 
hiervan is, dat tijdens het transport naar de bouwplaats, het inhijsen en de montage 
geen beschadigingen aan de bekleding ontstaan! Deze zouden immers ter plaatse 
moeten worden "gerepareerd". De met aluminiumfolie gecacheerde en voorgeritste 
isolatieplaat wordt met speciale vuurbestendige lijm op de ligger vastgezet. 

Tijdens transformaties kunnen staalconstructie bloot te komen liggen. Om de 
staalconstructie te beschermen tegen brand wordt brandwerende bekleding Promatect-H 
aangebracht tpv het blootliggend staal. 
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Figuur 71 : Promatect-Hen de wijze van bekleden. 
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12. Duurzaam comfort: 
Na en tijdens een transformatie dient het gebouw zijn energiezuinigheid te behouden/te 
vergroten en een gezonde woon-/werkruimte te blijven. 

12.1 Behoud van Gezondheid en Energiezuinigheid: 
Het binnenmilieu van een gebouw bestaat uit verschillende onderdelen, zoals thermische 
behaaglijkheid, akoestisch binnenmilieu en verlichting. Om een comfortabel en gezond 
binnenmilieu te creëren dienen al deze punten goed geïntegreerd te kunnen worden. 
Mensen hebben grote behoefte aan individuele regelbaarheid. Mensen hebben al snel een 
opgesloten gevoel wanneer ze niet zelf kunnen bepalen of ze het licht aan of uit willen 
hebben, een raam kunnen openen en niet naar buiten kunnen kijken. Dit veroorzaakt 
vaak gezondheidsklachten die zich vertalen in het Sick Building Syndrome. Naast 
individuele regelbaarheid van behaaglijkheid en comfort moet ervoor gezorgd worden dat 
het energieverbruik zo laag mogelijk is. 

De behaaglijkheid van het gebouw wordt verkregen door oa. ventilatie en 
luchtbehandeling, door individuele regelbaarheid, uitzicht naar buiten en veel daglicht. 
De individuele regelbaarheid komt voort uit de regeling van het licht, zonwering en de 
keuzes van de werkplekken/ gebouwindeling. De individuele regelbaarheid van de 
behaaglijkheid en het comfort en de energiezuinigheid van het gebouw dient 
gewaarborgd te blijven wanneer het gebouw genoodzaakt is, om tot op een transformatie 
over te gaan. Dit is aanwezig in het gebouw door middel van een gedecentraliseerde 
comfortregeling met nabehandeling per kavel/verdieping. Het kavel 1 de verdieping kan 
dan individueel voorzien worden van het gewenste comfort. 

Een klimaatinstallatie is een totaaloplossing om de behaaglijkheid in een gebouw te 
waarborgen . Een klimaatinstallatie zorgt ervoor dat tekorten aan warmte, koude, vocht 
en droogte in de lucht gecompenseerd kunnen worden en dus uiteindelijk een prettig 
leefklimaat. Dit kan voor elk toegepast scenario anders zijn en daarom beschikken de 
installaties een mate van transformatiecapaciteit . In de winter zal een ruimte verwarmd 
moeten worden om een behaaglijk klimaat te verkrijgen en in de zomer zal er juist weer 
gekoeld moeten worden. Er kan dus gesteld worden dat een gezond binnenklimaat 
afhangt van een aantal punten: 

• De luchttemperatuur; 
• Stralingstemperatuur; 
• Luchtvochtigheid; 
• Luchtbeweging; 
• Reinheid van de lucht; 
• Geen geluidsoverlast. 

Er dienen zodoende duurzame keuzes gemaakt te worden in de totaaloplossing om de 
behaaglijkheid in een gebouw te waarborgen. Het comfortabel en gezond binnenmilieu en 
de energiezuinigheid dient gewaarborgd te blijven wanneer het gebouw genoodzaakt is, 
om tot op een transformatie over te gaan. Klimaatinstallaties dienen flexibel opgenomen 
te worden in het ruimteplan en dienen gedemonteerd en vervangen te kunnen worden 
(of hoogwaardig hergebruikt worden elders) na hun gebruikslevensduur. Diverse andere 
geveltypen dienen tot de mogelijkheid behoren. 

12.1.1 Behoud van het akoestisch binnenklimaat: 
Het akoestisch binnenklimaat dient behouden te blijven wanneer het gebouw 
genoodzaakt is om tot op een transformatie over te gaan . Er zijn verschillende facetten 
die een akoestisch binnenklimaat bepalen. Onder andere de lucht- en contactgeluid
isolatie tussen ruimten en de nagalmtijd in een ruimte. Een goed akoestisch 
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binnenklimaat is belangrijk voor de spraakverstaanbaarheid in een vergaderruimte of 
overlegruimte. Vooral de gevel speelt hierbij een belangrijke rol. Bij luchtgeluid zorgt de 
lucht voor transport van het geluid . (Vooral in ventilatiekanalen/kokers aanwezig.) Die 
lucht brengt op zijn beurt de begrenzingsvlakken van het vertrek in trilling. Zoals bij 
praten, spelende kinderen en vliegverkeerhinder. 

Bij contactgeluid zorgt een vast medium, zoals beton, voor transport van het geluid. 
Voorbeelden van contactgeluiden zijn: lopen, stampen, vallende voorwerpen, schuiven 
met een stoel. De hierdoor in de constructie opgewekte trillingen worden door de 
constructie voortgeplant en kunnen elders in het gebouw door vloeren en wanden weer 
als luchtgeluid worden afgestraald. De bestrijding van contactgeluid moet vooral bij de 
bron worden gezocht, door te voorkomen dat het contactgeluid wordt opgewekt of 
doorgegeven. 

Figuur 72: diverse vormen geluidsproblemen. 

Geluid uit buurvertrekken kan tijdens transformaties ook voorkomen. Eventuele 
geluidslekken dienen goed gedicht te zijn met geluidsisolatie. Barrières boven het 
verlaagd plafond en of aansluitingen van wanden op vloer, het bouwkundig plafond en 
aangrenzende gevels en wanden dienen voldoende kierdicht te zijn gemaakt. Het 
Bouwbesluit stelt zeer hoge eisen aan de contactgeluidisolatie tussen woningen. Zo is de 
eis voor contactgeluidisolatie tussen woningen (lco) +5 dB. Voor met name de 
detaillering van woongebouwen heeft dit belangrijke gevolgen. Het toepassen van een 
zwevende dekvloer is een goede oplossing om aan de prestatie-eisen van het nieuwe 
Bouwbesluit te voldoen. 

12.1.2 Behoud van thermische behaaglijkheid: 
Het thermisch comfort dient behouden te blijven wanneer het gebouw genoodzaakt is om 
tot op een transformatie over te gaan. Onder thermisch comfort verstaan we de 
individuele regelbaarheid van de klimaatbeheersingssystemen. Eén van de dingen waar 
men naar streeft bij het ontwerpen van een gebouw is het creëren van een behaaglijk 
binnenklimaat. Na en tijdens een transformatie dient het gebouw zijn thermische isolatie 
te kunnen behouden/te verhogen en dient er een behaaglijkheid binnenklimaat aanwezig 
te kunnen blijven. De volgende aspecten hebben een positieve werking op het thermisch 
comfort en daarop is en wordt op ontworpen: 

-Zonwering; 
-Hoge energieprestatie; 
-Geen koudebruggen in gevel en dak aanwezig; 
-NauweUjks een koude brug aanwezig tpv de aansluiting van kelderbak op de 
begane grondvloer. Stabiliteitswanden zijn van geringe afmetingen en goed 
ingepakt; 
-s'zomers geen warmtepieken; 
-s'winters geen koudepieken. 

12.1.3 Behoud van luchtverversing en vochtwering: 
Na en tijdens een transformatie dient het gebouw zijn luchtverversing te behouden en 
vocht dient geweerd te blijven. Tocht dient voorkomen te worden in met name de 
verblijfsruimtes ivm energielekken en schade op de gezondheid. De luchtkwaliteit is ook 
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afhankelijk van het gekozen klimaatbeheersingssysteem. Luchtverversing door 
vraaggestuurde ventilatie kan zorgen voor een gezonde luchtkwaliteit: 

-Te droge lucht is nl niet gezond; 
-Vochtige lucht is nl niet gezond, het bevordert de aanwezigheid van schimmels, 
bacteriën en ander ongedierte. 

Op elke verdieping is het debiet van aan- en afvoer van de gebalanceerde ventilatie 
individueel te regelen. De kanalen en ventielen dienen zo te zijn gedimensioneerd, dat 
het grootste debiet dat nodig mocht zun nog niet tot geluids- of tochthinder leidt. 
Comfort door luchtverversing en vochtwering dient behouden te blijven wanneer het 
gebouw genoodzaakt is om tot op een transformatie over te gaan. 

12.1.4 Behoud van verlichting: 
Na en tijdens een transformatie dient het gebouw zijn verlichting te behouden/te 
verbeteren. Er is gekozen met het oog op gezondheid en energiezuinigheid voor het 
optimaal gebruiken van het daglicht. De voordelen van daglicht zijn immers: 

-Een zeer goede kleurweergave, het dynamisch karakter wordt veelal als prettig 
ervaren; 
-Het kost geen elektriciteit; 
-Het geeft informatie over de weersgesteldheid buiten. 

Het toe te passen kunstlicht dient te worden afgestemd op de toetreding van het 
daglicht. Tevens is de individuele regeling van de zonwering en het lichtsysteem 
belangrijk. Daglicht wordt prettiger ervaren als kunstlicht, bij het ontwerp is hier 
rekening mee gehouden. Het visueel comfort dient behouden te blijven wanneer het 
gebouw genoodzaakt is om tot op een transformatie over te gaan. 
Visueel comfort wil zeggen: 

-Geschikte daglichttoetreding; 
-Veel ramen, veel transparantie. 
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12.2 Flexibilisering van de installatiegroepen: 
Vanwege de grote hoeveelheid aan installaties die in de toekomst toegepast kunnen gaan 
worden, zijn er hoge separate ruimtes onder en boven de constructieve vloer toegepast, 
boven het verlaagd plafond en onder de zwevende dekvloer. De installaties die in het 
systeemplafond toegepast kunnen worden zijn: 

• Elektra, voor wat het verlaagd plafond betreft zijn dit de armaturen; 
• Eventueel klimaatplafonds; 
• Ventilatie van de ruimten, en ook boven het plafond wordt de warme en onzuivere 

lucht weggezogen; 
• Sprinklerinstallatie. 

De installaties die in de systeemvloer toegepast kunnen worden zijn: 
• Elektra en data kabels; 
• Rioleringsbuizen, vuilwaterafvoer; 
• Eventueel vloerverwarming; 
• Warm- en koud schoonwater aan- en afvoer; 
• Gasaanvoer. 

Figuur 73 : Klimaatplafond. 

Klimaatplafonds zijn geschikt voor het koelen en verwarmen en onderscheiden zich door 
tal van bouwfysische- en klimaattechnische eigenschappen, die van belang zijn voor een 
optimaal leef- en werkklimaat in verblijfruimten. Deze plafonds hebben dezelfde functie 
als radiatoren, warmte straling afgeven en daarmee de behaaglijkheid creëren, maar 
deze hebben als bijkomend voordeel, dat deze tevens kunnen koelen door hetzelfde 
leidingsysteem . Dit betekend dat het mogelijk is om te verwarmen en te koelen met één 
systeem. Voordeel ten opzichte van o.a. radiatoren is dat scheidingswanden vrij te 
plaatsen, er geen benutting van het vloeroppervlak is, en dat er lage temperatuur 
verwarming aanwezig is die tevens kan koelen. 

12.2.1 Flexibilisering van de ventilatie/luchtbehandeling: 
De aanpasbaarheld van het gebouw is vooral te bereiken is via flexibilisering van de 
ventilatie- en luchtbehandelingsgroep. De aanpasbaarheld op de ventilatie- en 
luchtbehandelinggroep, vergroot de indelingsvrijheid van de ruimte. Het inblazen van de 
lucht wordt door middel van kanalen, voorzien van uitblaasopeningen. Via modulaire 
plafonddelen met diverse indelingsmogelijkheden, zoals plaatselijk aangebrachte 
inblaasopeningen, kunnen deze plafonddelen goede herindelingsmogelijkheden bieden. 

Ventilatielucht wordt na voorbehandeling op het dak decentraal via een koker- en 
kanalensysteem in leidingschachten aangevoerd naar de betreffende verdiepingen. De 
regelbaarheld van de luchtsnelheden en luchthoeveelheden, die afhankelijk is van de 
vertrekgrootte, vertonen voldoende soepelheid door de mogelijke intensieve 
nabehandeling (verwarming, koeling, filtering/zuivering, enz.) per verdieping. Overal in 
het gebouw is een verlaagd plafondsysteem aanwezig. Dit heeft als voordeel dat er 
overal inblaasroosters geplaatst kunnen worden. 

De luchtverversing wordt gebaseerd op gangbare waardes uit de praktijk, waarbij er 
uitgegaan wordt van het worst-case-scenario : de wooni-werktoren moet een gemengd 
gebruik mogelijk kunnen maken en dient ook enkel woningen, kantoren of een 
verzorgings- en verplegingsfuncties onder te kunnen brengen. Het ventilatievoud (v.v.) is 
de verhouding tussen de ingeblazen verse lucht per uur en de inhoud van de ruimte, 
[m3/h] 1 [m3

] = [hr1
. Een minimaal vereiste voor ventilatie bij een bezettings

graadklasse Blt/5 voor een verblijfsruimte in een woonfunctie I kantoorfunctie I 
gezondheidsfunctie is 1,3 dm3/s·m2

• Een verblijfsruimte is een ruimte voor het verblijven 
van mensen, dan wel een ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende 
activiteiten plaatsvinden. Dit wordt aan de lage kant geacht vanwege een nog onbekende 
bestemming. Het leidingnetwerk wordt in zijn geheel ontworpen op een mate van 
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overcapaciteit. Het v .v. zal maximaal, welke functie ook, gemiddeld nooit hoger dan 
4[m3/h]/[m 3

] bedragen. Hiervan is uitgegaan. Verder zijn er eisen aan luchtsnelheden in 
kanalen m.b.t. het beperken van geluidsoverlast. In de verticale kanalen in de 
leidingschacht, wordt een hogere luchtsnelheid toegestaan dan in de vertakkende 
horizontale kanalen. De lucht stroomt met een snelheid van maximaal 7m/s, in de 
verticale kanalen. De lucht stroomt met een snelheid van maximaal Sm/s, t.p.v. de 
gangpaden, in de horizontale kanalen. Alle horizontale kanalen die in bij de 
verblijfsruimten lopen hebben een snelheid van maximaal 3m/s. Dit om te voorkomen 
dat er te veel geluidsoverlast van komt. Dit zorgt voor de volgende mogelijke indeling 
van de installatieruimte voor een kantoorfunctie/ zorgfunctie: 

VrtJ hoogte 
tbv v rbll]fsnllrnt 

Vrjje t'oogte 
tbv InstallaU $/ 
opslag 

Vrij~ hoogte 
tbv insta llalies 
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Elektra, ICJ, Data 

IUoleringsbul• 0·1 SO 

Verst~lbare pootjes. 
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Vêrlichting.S arma~uren 

venaa d plafond 
c V't . Klim ootplofond 

tbv verblljlsrulmte Kantoorfunctie I Zorgfunctie 
Figuur 74: Ventilatiekanalen onder de vloerconstructies. 

De ventilatiekanalen liggen onder de zwaardere vloerdelen die minder gevoelig zijn voor 
de transformaties en kunnen eenvoudig worden verlegd, wanneer er een transformatie 
ter plaatse van een ventilatiekanaal er om vraagt. De indeling van de installaties onder 
de vloer voor een kantoorfunctie/zorgfunctie ziet er als volgt uit: 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

Ventilatiekanalen luchtaanvoer: 

- - - -

- -
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Plafondindeling: 
Kantoorfunctie 
Verzorglngs- en verpleglngsfunctie 

Klimaatplafond 
Ventilatie roosters 
Verlichtings armaturen 
Sprinklerinstallatie 

Ventilatiesysteem: 
Kantoorfunctie 
Verzorgings- en verpleglngsfunctie 

- ventilatiekanalen: 
-tpv gangpad/centrale hal 
-tpv verblijfsruimtes 

Ventilatie roosters luchtinblaas 

Nabehandeling per verdieping 

Figuur 75: Het installatietechnische ontwerp voor een kantoorfunctie en een verzorgings- en verplegings-functie 
tbv inblazen verse gezuiverde lucht. 
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Ventilatiekanalen luchtafvoer: 
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Ventilatiesysteem: 
Kantoorfunctie 
Verzorgings- en verplegingsfunctie 
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Figuur 76 : Het installatietechnische ontwerp voor een kantoorfunctie en een verzorgings- en verplegingsfunctie 
tbv afvoer geventileerde onzuivere lucht. 

Wanneer er getransformeerd wordt naar een woonfunctie zijn er we1n1g ingrepen nodig 
om deze kanalen aan te sluiten op deze nieuwe functie. De ventilatiekanalen kunnen 
eenvoudig worden verlegd onder de zwaardere vloerdelen. De indeling van de installaties 
onder de vloer voor een woonfunctie kan er als volgt uit zien: 

Transformatie van kantoorfunctie naar woonfunctie: 

A 

B 

c 
D 
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F 

G 

H 

K 

7 8 91011121314151617181920212223 

P ~lafondindeling: 
Kantoorfunctie -> Woonfunctie 

Klimaatplafond 
Ventilatie roosters 
Verlic.htings armaturen 
Sprinklerinstallatie 

Ventilatiesysteem: 
Kantoorfunctie -> Woonfunctie 

- Ventilatiekanalen: 
-tpv gangpad/centrale hal 
-tpv verblijfsruimtes 

-Hoofdkanalen intact 
-Eenvoudige verschuiving van kanalen 

Ventilatle roosters luchtinblaas 

Nabehandeling per verdieping 

Figuur 77 : Het installatietechnische getransformeerde ontwerp voor een woonfunctie tbv inblazen verse 
gezuiverde lucht (linksonder) en het oorspronkelijk installatietechnische ontwerp. De hoofdkanalen zijn intact 
en de vertakkende kanalen grotendeels. Deze kunnen eenvoudig worden verlegd. Er is voldoende 
kanaaloppervlak voor de transformatie van een woonfunctie naar kantoorfunctie en anders om. 
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Deze transformatie kan voor eenvoudige aanpassingen in het verlaagd plafond en 
zwevende dekvloer zorgen. De volgende mogelijke indeling van de installatieruimte voor 
een woonfunctie: 
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Figuur 78: Ventilatiekanalen onder de vloerconstructies. 
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12.2.2 Warmte- en koude opslag: 
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Verl.•aqd plafÇ> 

Een lage temperatuurbron wordt toegepast met lage temperatuurverwarming met opslag 
van energie, door het toepassen van warmte- en koudeopslag in de bodem . Het opslaan 
van warmte gebeurt in de zomertijd en het oppompen van warm grondwater gebeurt in 
de wintertijd. Verwarming en koeling van het gebouw gebeurt met behulp van bijv. een 
elektrische warmtepompinstallatie, die het warm of koud grondwater uit de bodem haalt. 
Door een klimaatplafond wordt er middels convectoren op alle verdiepingen de ruimte 
verwarmd of gekoeld . Het warm tapwater kan ook met deze warmtepomp worden 
voorbereid, waarna het wordt opgeslagen in een boiler. Ook dient er via 
warmteterugwinning uit de ventilatielucht het proces te worden geoptimaliseerd. Door 
kort cyclische warmte opslag in waterreservoirs en lang cyclische warmte opslag in 
bodem kan aan de warmte behoefte worden voldaan . Bij extremen wordt per kavel of per 
verdieping de warmtevraag nabehandelt. Warmte en koude zijn langdurig (seizoenen) op 
te slaan in de bodem, aquifer. De warmtebron voor de opslag van warmte is de afzuiging 
van de warmte uit de ventilatielucht en andere zonnecollectoren. De voordelen van 
energieopslag in de bodem zijn : 

Het systeem betaalt zichzelf terug door de energiebesparing; 
De energiebesparing varieert van 20% - 40% door lage temperatuurverwarming; 
De uitstoot van C02 is drastisch minder; 

o De locatie is minder gevoelig voor de verhoging van de energieprijzen; 
o Hoog rendement. 

\'MI · 

• l•m~YlPIIIfonch. W8mll•pomp = • + & = 
llh~ ....,~ 

Figuur 79: De efficiency van de warmtepomp en warmteopslag in combinatie met klimaatplafonds en 
klimaatgevels. 
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12.3 Transformatiemogelijkheden van de gevel: 
Er dient rekening te worden gehouden met toekomstige klimaat-installatie-technische 
veranderingen die ontstaan door een hoger gewenst comfort, door toekomstige 
innovaties en energie-efficiency. De bestaande esthetische uitstraling in het 
uitgangsscenario is een dichte bakstenen gevel. Hoge isolatie-eisen zijn gewenst door 
een aangescherpte EPI\1. Na een eventuele transformatie kunnen andere geveltypen tot 
de mogelijkheid behoren. Zo ook een tweede huidfaçade. 

Klimaatinstallaties in o.a. de gevels hebben het doel een gewenst en comfortabele en 
gezonde binnenmilieu te creëren. Gezond bouwen heeft betrekking op een breed pakket 
maatregelen ten aanzien van de binnenmilieukwaliteit. Er dient rekening te worden 
gehouden met toekomstige uitbreiding, verplaatsing, reparatie of vervanging van de 
klimaatinstallaties in de gevel. De klimaatinstallaties kunnen in de toekomst namelijk 
gewijzigd worden, daarom dient de gevel transformatiecapaciteit te beschikken. De 
gezondheid van de gebruiker is belangrijk, daarom dient er per verdieping het comfort 
individueel regelbaar te zijn. 

Een goede toepasbare klimaatgevel, tweede huidfaçade of zelfs een intelligent façade 
zorgen ervoor dat de wisselende invloeden van het buitenklimaat geen of nauwelijks 
invloed hebben op het binnenklimaat. Deze gevels hebben een hoge geluids- en 
thermische isolatiewaarde. Een goede toepasbare gevel dient tgv technische innovaties 
integreerbaar te zijn wanneer het gebouw genoodzaakt is om tot op deze transformatie 
over te gaan. In het ontwerp kunnen de klimaatinstallaties zodoende in de loop der tijd 
transformeren. Er zijn diverse gevels voorhanden voor het gewenste comfortabele en 
gezonde binnenmilieu en energiezuinigheid. 

12.3.1 Transformatie naar een tweede huidfaçade: 
Deze façades zijn ontworpen voor de benutting en regulering van de opvallende zonne
energie en voor de natuurlijke ventilatie van de binnenruimten. Er wordt blanke 
beglazing toegepast en er zijn te openen ramen in de binnengevel opgenomen. Tweede 
huidfaçades bestaan uit een binnenconstructie van blank isolatieglas, een grote 
klimaatdempende luchtspouw met daarin zonregulerende voorzieningen en een 
buitenconstructie van enkelglas. De luchtspouw vormt een buffer tussen het buiten- en 
binnenmilieu. Het verschil met de klimaatgevel is de plaatsing van het isolatieglas en het 
weglaten van de gemechaniseerde spouwafzuiging. 

De hoofdreden voor de keuze is de behoefte aan meer openheid voor binnenruimten, een 
meer natuurlijke doorzichtfunctie, en een bewuste ecologische waardering van milieulast 
en energiegebruik, benutting van duurzame bronnen, realisering van meer comfort, 
gebruik van daglicht en natuurlijke ventilatie. Klimaatfaçades reageren op het 
binnenklimaat, tweede huid façades reageren op het buitenklimaat. 

Voordelen van een tweede huidfaçade: 
-De binnenconstructie heeft weinig te verduren van de negatieve invloeden van het 
buitenklimaat; 
-Ramen kunnen tot op grote hoogte geopend worden; 
-Goede luchtgeluidsisolatie. 
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13. Transformatiecapaciteit in het bouwsysteem: 
Een gebouwsysteem moet gezien worden als een hiërarchie en rangschikking van zijn 
bouwelementen. Een goede configuratie van de hiërarchie in de onderlinge niveaus is 
belangrijk. Configuratie wordt beschouwd als het proces dat bouwelementen rangschikt, 
door de relatie tussen de geselecteerde bouwelementen te definiëren en daarop te 
rangschikken. Deze relatie en onderlinge interactie stelt de benodigdheden en 
beperkingen van de geselecteerde bouwelementen tevreden. De plaats in de piramide, 
het driedimensionaal transformatieconcept met zijn onderlinge niveaus, kan zodoende 
gevonden worden. Op gebouwniveau wordt er gerangschikt op systemen, die de 
gebouwfuncties dragen, de gebouwlagen. [Leupen, Brand en Durmisevic) Op systeem
niveau wordt gerangschikt op componenten, die de systeemfuncties dragen. (Dragen, 
scheiden, isoleren, etc.) Het componentniveau representeert de rangschikking van 
elementen en materialen, die de componentfuncties dragen. 

Configuratie op functioneel, technisch en fysisch gebied is belangrijk voo r de exploitatie, 
transformatie en demontage van het gebouw. De criteria voor een hoge potentie tot 
demontage zijn de onafhankelijkheid en de uitwisselbaarheid van materialen, 
componenten en subsystemen. De technische (de)compositie van de gebouwassemblage 
moet helder zijn. De piramide moet een heldere structuur hebben en geen verwevingen 
van materialen, componenten en systemen in meerdere niveaus met een andere 
levensduur. Om hieraan te voldoen moet de fysische compositie niet geïntegreerd zijn en 
dient de technische compositie met een hiërarchische rangschikking van materialen, 
componenten en systemen te zijn ontworpen. 

l - -
Figuur 80: Een heldere hiërarchische structuur op diverse niveaus zorgt voor onafhankelijkheid en 
uitwisselbaarheid van onderlinge materialen, componenten en systemen in het gebouw op de diverse niveaus. 
[*L13, Proefschrift E.Durmlsevlc, 2006] 

Het herontwerp dient een open gebouwsysteem te worden, waar een onafhankelijkheid 
en uitwisselbaarheid van materialen componenten en systemen op alle niveau 
aanwezig is en aanwezig kan zijn. [ * L13, Proefschrift E.Durmisev1c, 2006] De 
benodigdheden die een transformeerbare constructie moet hebben zijn: 
-Toegankelijkheid van de constructie; 
-Variatie in constructiewijzen; 
-Hergebruik van constructie-elementen; 
-Vervangbaarheid van constructie-elementen; 
-Reconfiguratie van constructie-elementen; 
-Recycling van constructie-elementen. 

De strategie is het goed configureren van het bouwsysteem middels een voorgeschreven 
methodische configuratie [*U3, Proefschrift E.Durmisevic, 2006] van de volgende 
ontwerpaspecten: 
!.Separatie van materiaalniveaus, die corresponderen aan de onafhankelijke functies van 
het gebouw; 
2.Het ontwerpen op een open hiërarchie met verschillende subassemblages; 
3.Het gebruik maken van toegankelijke verbindingstypes, die additionele onderdelen 
benodigen voor de verbinding tussen twee componenten; 
4.De toepassing van parallel lopende processen ipv opeenvolgende assemblage en 
demontage; 
S.Het gebruik van mechanische connecties ipv chemische connecties. 
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Figuur 81: Principedetail voor het wand- en vloersysteem voor een laag bouwconstructie, compleet demontabel. 
Een heldere hiërarchische structuur zorgt voor de onafhankelijkheid van de onderlinge bouwcomponenten. 

13.1 Demontabele vloerdelen: 
De demontabele vloerdelen zijn uitneembaar en zijn belangrijk voor de toegankelijkheid 
en vrije indeelbaarheid van dienende elementen. De dienende elementen regelen aan- en 
afvoer van water, energie, verse lucht per verdieping en omvatten tevens de daarmee 
onlosmakelijk verbonden apparaten en de daartoe geprepareerde ruimten. Wanneer er 
vloerdelen uitgenomen worden ontstaan er sparingen die als verticale doorvoer van 
leidingen, kanalen en kokers fungeren, tbv dienende elementen zoals apparaten (bijv. 
klimaatinstallaties) en voorzieningen (bijv. sanitair). De toegankelijkheid en de vrije 
indeelbaarheid van de horizontale leidingen, kanalen en kokers wordt vergroot door de 
aanwezigheid van een verlaagd plafond en een zwevende dekvloer. Doordat deze 
infrastructuur niet geïntegreerd is met andere gebouwlagen is tijdens een transformatie 
behoud van infrastructuur mogelijk. De demontabele vloerdelen zijn ook belangrijk voor 
de toegankelijkheid en vrije indeelbaarheid van ontsluitingen. De demontabele vloerdelen 
met de aanwezigheid van een verlaagd plafond en een zwevende dekvloer maakt 
herindeling van gangen, (vlucht-)trappen, liften, galerijen, sanitaire voorzieningen, vides, 
etc. mogelijk. Samenvattend is er ontsluitingsflexibiliteit en installatieflexibiliteit 
aanwezig door middel van deze uitneembare vloerdelen. De plaatsing van trappen, liften 
en dienende elementen, sanitaire voorzieningen liggen zodoende niet vast in de 
plattegrondindeling . 

13.1.1 Transformatiecapaciteit van de vloerdelen: 
Mogelijke transformaties van de vloerconstructie: 
De transformaties die de vloerdelen kunnen ondergaan zijn: 
-Het plaatsen van vloerdelen tbv een gesloten vloeroppervlakte; 
-Het uitnemen van vloerdelen tbv een open vloeroppervlakte: 

-Compleet vloerdeel uitnemen; 
-Compleet vloerdeel uitnemen en kleiner vloerdeel terugplaatsen met raveling; 

-Het opslaan van vloerdelen in de kelder. 

Fysische decompositie: 
Een kanaalplaatvloer blijft ongeschonden en kan hoogwaardig intern hergebruikt worden 
of opgeslagen worden in de kelder of intern opgeslagen op verdiepingsvloeren. 
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Technische decompositie: 
De kanaalplaatvloeren liggen los op de hoed- en petliggers en kunnen ingehesen worden 
met een hijskraan vanuit het dak of met interne kraan geplaatst worden. De 
demontabele vloerdelen zijn kanaalplaatvloeren met: 
-Overspanning 2,2 meter en dikte 200 mm i.v.m. geluidwerendheid en hanteerbaarheid; 
-Niet-voorgespannen en geen opbuiging; 
-Voegdichting met rubberslang en geen afwerkvloer. 

Kleine demontabele vloerdelen zijn ontworpen: 
-Om de installatietechnische infrastructuur intact te houden tijdens een transformatie. 
-Kleinere en lichtere uitneembare vloerdelen kunnen makkelijker uitgenomen worden. De 
vloerdelen liggen in het gebouw en er zijn beperkte kraanmogel,ijkheden mogelijk. 

Uitnemen van de vloeren nemen consequenties met zich mee. De bouwtechnische 
vloeropbouw wordt doorbroken, de volgende bouwtechnische en bouwfysische aspecten 
worden doorbroken: 
-In/afbouw: zwevende dekvloer, vloerbedekking, verlaagd plafond; 
-De installatietechnische infrastructuur; 
-Warmte-isolerende, brandwerende en evt. geluidisolerende isolatie laag. 

13.1.2 Detaillering: 
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Figuur 82 : Principedetail voor het wand- en vloersysteem voor een hoogbouwconstructie, demontabel 
vloersysteem. Principedetail tpv koppelstaaf. (Zie hoofdstuk 6.) Een heldere hiërarchische structuur zorgt voor 
de onafhankelijkheid van de onderlinge bouwcomponenten . 
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Figuur 83: Het principe van een transformatie die een vloer ondergaat, wanneer er een sparing wordt gemaakt. 
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13.2 Het gevelsysteem: 
Het gevelsysteem is onafhankelijk en uitwisselbaar tov de constructie en overige 
gebouwlagen. Het gevelsysteem is volledig demontabel en eventueej hoogwaardig 
herbruikbaar. De gevel scheidt binnen en buiten, tegelijkertijd representeert de huid het 
gebouw naar buiten toe. Hoge geluids- en thermische isolatiewaarde zjjn aanwezig in 
deze schil. Transformaties (tgv nieuwe gebruikseisen, de functionele decompositie) van 
de gevel (incl ontsluitingen) hebben direct consequenties voor het bouwtechnisch en 
bouwfysisch ontwerp. 

13.2.1 Transformatiecapaciteit van het gevelsysteem: 
Mogelijke transformaties van de gevelconstructie: 
De transformaties die de geveldelen kunnen ondergaan zijn: 
-Het uitnemen van geveldelen van het ene gevelsysteem om te transformeren naar een 
ander gevelsysteem, het complete gevelframe afkoppelen; 
-Eventueeli hergebruiken van de demontabele inhangverbinding; 
-Het eventueel opslaan van geveldelen in de kelder. 
-Terugplaatsen van een nieuw gevelframe, bijv. 2e huidfaçade; 

Diverse type gevels zijn integreerbaar: 
-Enkele of dubbele gevels: -> bijv. klimaatgevel met geïntegreerde zonnewering; 

-> bijv. 2e huidfaçade met looproute voor onderhoud; 
-> bijv. 2e huidfaçade met smalle spouw; 
-> bijv. Intelligente gevel met geïntegreerde zonnewering; 

-Een dichte of open gevels: 
-Dichte gevel -> Demontabele holle bakstenen ingehangen in stalen frame; 
-Open gevel -> Spiders op achterconstructie tbv bevestiging glasplaten; 

-Gevels met extra ruimte ingecalculeerd voor dikke isolatiepakketten. 

Fysische decompositie: 
Bouwcomponenten van de gevel kunnen, tgv de droge verbinding, ongeschonden blijven 
en kunnen hoogwaardig intern hergebruikt worden, bijvoorbeeld de demontabele inhang
verbindingen, de demontabele holle bakstenen en de glaspanelen aan de spiders. 
Bouwcomponenten van de gevel kunnen ook opgeslagen worden in de kelder. Holle 
bakstenen kunnen ook uitgenomen worden en in andere gebouwen toegepast worden. 

Technische decompositie: 
Met een hijskraan vanuit het dak kunnen de geveldelen geplaatst en ge( de-)monteerd 
worden. Uitnemen van de geveldelen nemen consequenties met zich mee. Tijdens deze 
transformatie worden tpv deze demontabele geveldelen de volgende bouwtechnische en 
bouwfysische aspecten doorbroken, die na een decompositie opnieuw aangebracht 
dienen te worden: 
-In/afbouw: zwevende dekvloer, vloerbedekking, verlaagd plafond; 
-De installatietechnische infrastructuur; 
-Warmte-isolerende laag; 
-Brandwerende isolatie laag; 
-Gel uidsisolerende laag. 

Holle bakstenen kunnen eenvoudig worden uitgenomen. De SMARTBRICK is een 
innovatief systeem voor gevelbekleding. Het is puur baksteen, zonder voeg of lijm, de 
bakstenen worden opgehangen aan een metalen achterconstructie . Smartbrick is een 
ontwikkeling van baksteenfabrikant HUWA-Vandersanden B.V. (Spijk) en Leebo B.V. 
(Drunen), leverancier van gevelsystemen. Bakstenen, voorzien van een inkeping, worden 
aan horizontale strips van een metalen achterwandconstructie geschoven, die op zijn 
beurt weer vast zit aan een binnenspouwblad. Veel variatiemogelijkheden zijn aanwezig 
voor gewenste esthetiek. 
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13.2.2 Detaillering: 
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Figuur 84 : Principedetail voor het wand- en vloersysteem voor een hoogbouwconstructie met een demontabel 
gevelsysteem . Principedetail van een demontabel gevelframe met demontabele ingehangen holle bakstenen . 
Deze gevel heeft dezelfde esthetische waarde dan de gevel in het uitgangsscenario: de bestaande woontoren . 
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Figuur 85: Principedetail voor het wand - en vloersysteem voor een hoogbouwconstructie met een demontabel 
gevelsysteem. Principedetail van een demontabel gevelframe met demontabele 2• huidfaçade met smalle 
spouw. 

Figuur 86: Het principe van een transformatie die een gevel ondergaat, wanneer er een 2• huidfaçade met 
smalle spouw wordt aangebracht. 
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13.3 Het inbouwsysteem: 
Het inbouwsysteem is onafhankelijk tov van de onderliggende constructie en is 
demontabel en uitwisselbaar in de enscenering. De enscenering van de ruimte is de 
bekleding, de binnendeuren en wanden, afwerking van vloeren, wanden en plafonds. De 
enscenering definieert de ruimten inclusief de visuele en tactiele kwaliteiten. De 
enscenering bepaalt het functionele ruimteplan en de inrichting. De 4 functies van het 
inbouwsysteem zijn: 

-Scheiden; 
-Compartimenteren en afwerken; 
-Comfort bieden en faciliteren; 
-Ontsluiten. 

Het inbouwsysteem is belangrijk voor de toegankelijkheid en vrije indeelbaarheid van 
dienende elementen, het maakt aansluitingen voor o.a. gas/water/elektra op alle 
plaatsen mogelijk. De dienende elementen regelen aan- en afvoer van water, energie, 
verse lucht en omvatten tevens de daarmee onlosmakelijk verbonden apparaten en de 
daartoe geprepareerde ruimten. De dienende elementen zijn ondergebracht in separate 
ruimten onder de zwevende dekvloeren en boven de verlaagde plafonds, in separate 
ruimten in scheidingswanden en in verticale leidingschachten. Hoge geluids- en 
thermische isolatiewaarde zijn voor de enscenering van noodzakelijk van belang. De 
benodigde geluidsisolatie kan verkregen worden door gebruik te maken van een 
geluidstechnische scheiding door dubbel uitgevoerde lichte scheidingswandelementen en 
separate ruimten tussen vloer/plafondelementen. Brandwerende isolatie in de scheidings
wandelementen en in de separate ruimten is van noodzakelijk van belang, tbv brand
veiligheid en brandcompartimenten. De wanden dienen nl. bij een brandcompartiment 
naast een geluidsbarrière een brandwerende dichting te hebben. Na een decompositie 
moet de brandwerende isolatie op de juiste plekken worden aangebracht. Door een 
verlaagd plafond en een opgehoogde vloer ontstaat er een flexibel installatiesysteem, dat 
zorgt voor: 

-Het bereikbaar blijven van leidingen; 
-Verplaatsbaarheid van aansluitpunten; 
-Naregelbaarheid van afgiftepunten bij herindeling of functieverandering; 
-Voldoende doorgang in de leidingen, om ook bij hoog debiet geen geluidoverlast te veroorzaken; 
-Beperking van leidinglengtes in verwarming- en ventilatiesystemen . 

Samenvattend is er ontsluitingsflexibiliteit en installatieflexibiliteit aanwezig door middel 
van deze in- en afbouw. De plaatsing van trappen, liften en dienende elementen, 
sanitaire voorzieningen liggen zodoende niet vast in de plattegrondindeling. 

De zwevende dekvloer: 
De constructievloer wordt voorzien van een bovenop geplaatst demontabel vloersysteem . 
Deze verhoogde vloeren zijn geschikt voor een groot aantal benodigde aansluitingen voor 
de dienende elementen en voor de nodige verplaatsingen daarvan. Zie daarvoor bijlage 8. 
De verdeling in modulaire eenheden (tegels) maakt het mogelijk om aansluitpunten op 
de meest gewenste plaatsen te creëren, door het vervangen van een dichte tegel door 
één met aansluitmogelijkheden. De verdeling in modulaire eenheden maakt het mogelijk 
om scheidingswanden om de 300mm te creëren, door het opmonteren van een 
scheidingswand. Ook het kabelverloop onder de vloer is eenvoudig uit te breiden omdat 
de vloer gemakkelijk toegankelijk is door het lichten van de tegels. Naast het voordeel 
voor de flexibele elektrische aansluitingen kan de separate ruimte ook voor andere zaken 
gebruiksnut opleveren. Te denken valt aan verplaatsbare gasleidingen, waterleidingen, 
elektrische netwerkabels, verwarmingsbuizen, e.d. De gasleiding dient dan in een 
geventileerde mantel onder de verhoogde vloer te liggen. De vloeren dienen stofvrij 
afgewerkt te worden van de constructievloer en het vloersysteem zelf. 

De vloerpanelen zijn vervaardigd uit lichtbeton, versterkt met glasvezel en staalmat. 
Door het borgsysteem en deze staalmat zijn versterking zijn dwarsdragers overbodig. De 
vloer heeft een vijzelsysteem, waarbij de panelen door een stalen borgplaat op de vijzels 
worden vastgezet, zonder het demontabele karakter van de vloer te beïnvloeden. De 
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kunststof paneel oplegplaat geeft een betere geluidsisolatie en zorgt tevens ervoor dat 
piepen of kraken niet kan optreden. Door het borgen van de panelen ontstaat een zeer 
stabiele en stijve vloer die op elk moment beëindigd kan worden zonder dat hier speciale 
voorzieningen voor nodig zijn. De vloer wordt kaal gemonteerd, waarna de 
vloerafwerking kan worden aangebracht. 

Figuur 87: Een vijzelsysteem, kan zorgen voor een veranderbare vloerhoogte. Europe Floor Systems BV, 
www.eurooefloor.nl. Er bestaat een direct verband tussen de diameter van de afvoerleidingen en de benodigde 
vloerverhoging. Zie hoofdstuk 12.2. 

Verlaagde plafonds: 
De constructievloeren worden aan de onderzijde voorzien van een verlaagd plafond. De 
functie daarvan is een esthetische en een functionele. Door het verlaagd plafondsysteem 
kunnen daar gewenste akoestische plafondmaterialen direct tegen de onderkant van de 
constructievloer worden aangebracht. Akoestisch absorberende materialen kunnen op die 
plaats bijdragen tot een goed woon/woonklimaat. In het verlaagd plafond kunnen o.a. de 
verlichtingsarmaturen en ventilatieopeningen worden opgenomen. Het plafond is voor 
onderhoud- en aanpassingswerkzaamheden goed te openen. Met eenvoudige 
handelingen, zonder kans op beschadiging, zijn de plafondelementen van voldoende 
afmeting uit te nemen en naderhand weer terug te plaatsen. 
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Figuur 88 : Bevestigingsmiddelen plafondpaneel en bevestigingsmiddelen in de kanaalplaatvloeren . 

Scheidingswanden: 
Voor lichte, niet dragende functiescheidende binnenwanden zijn er diverse systeem
wanden beschikbaar die ook verplaatsbaar (en herbruikbaar) zijn. Logistiek gezien 
vereist dit het op voorraad hebben van nieuwe en gebruikte standaardelementen. In de 
praktijk is dit zeker op kleine schaal niet te organiseren. Bijkomende beperking is dat het 
plaatsen van lichte wanden veel aandacht vraagt wat betreft geluidwering. Er wordt 
gekozen voor lichte constructies, opgebouwd uit standaardproducten die demontabel zijn, 
zoals metal stud. Voordelen hiervan zijn het beperkte gewicht van de materialen en de 
snelheid waarmee men kan bouwen . Bovendien kunnen in metal studwanden leidingen 
worden opgenomen door een dubbele scheidingswand. Elektrische leidingen liggen 
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gedeeltelijk in een blokplint in de scheidingswanden, aangevuld met een opbouwsysteem. 
De elektrische leidingen liggen tevens onder de verhoogde vloer. En in de blokplint in de 
scheidingswanden en in de separate ruimten in scheidingswanden. 

I!! ~1Cib .e.lli 11 
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Figuur 89 : Principe van een metal studwand. BPB Nederland BV. 

13.3.1 Transformatiecapaciteit van de inbouw: 
Mogelijke transformaties van de inbouw: 
De transformaties die de in- en afbouw bouwcomponenten kunnen ondergaan zijn: 
-Het plaatsen van nieuwe inbouwdelen en het compleet opnieuw kunnen afwerken; 
-Het uitnemen van inbouwdelen: 

-Compleet inbouwdeel uitnemen zonder andere bouwcomponenten te beschadigen; 
-Compleet inbouwdeel uitnemen en kleiner/groter inbouwdeel terugplaatsen; 

-Aanpassen inbouwdeel , met eventueel nieuwe installatietechnische aansluitingen; 
-Het opslaan van inbouwdelen in de kelder en op vloeren. 

13.3.2 Detaillering: 
r---- i - -------------------------- -- - ------------------------------------ - --------------~- - --~ 

Figuur 90 : Principe van de demontabele en hoogwaardig herbruikbare in- en afbouw tpv de hoedliggers. Een 
heldere hiërarchische structuur zorgt voor de onafhankelijkheid van de onderlinge bouwcomponenten . Zie 
bijlage 8 voor gedetailleerdere uitwerkingen van deze herbruikbare in- en afbouw. 
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14. Evaluatie: 
Er is een alternatieve gebouwconstructie voor de bestaande woontoren op de 
seniorencampus Kortonjo-De Weerde te Eindhoven ontwikkeld. Doordat er gerefereerd 
wordt aan een bestaand gebouw op exact dezelfde locatie, kan er een evaluatie 
plaatsvinden op het gebied van duurzaamheid, flexibiliteit en transformatiecapaciteit, en 
als conclusie bewijzen dat het effect op de milieubelasting. positief is. Allereerst kan 
worden vermeld dat er in het vervolgtraject meer gedetailleerdere berekeningen en 
tekeningen noodzakelijk zijn, het betreft hier constructieve ontwerpberekeningen en een 
eerste bouwtechnische opzet tot een potentieel hoogwaardig bouwsysteem. Er kan pas 
van een hoogwaardig bouwsysteem gesproken worden, wanneer alle mogelijke 
gebouwvariaties zijn afgebakend en zijn getoetst. Een goed voorbeeld te noemen is de 
gevoeligheid voor hoekverdraaiingen t.g.v. excentrische windbelastingen op de 
stabiliteitswanden voor een enkele module, maar ook een hele reeks gekoppelde 
modules. Ook is er meer onderzoek naar de werking van de bouwfysica nodig, want 
diverse transformaties hebben invloed op het benodigd comfort in het gebouw. Dit 
herontwerp is een eerste aanzet tot een potentieel hoogwaard·ig bouwsysteem. 

14.1 Conclusie: 
Het voorgelegde herontwerp is een gebouwontwerp dat in potentie honderden jaren mee 
kan gaan, waarbij de bestemming in die periode niet vastligt. Dit gebouw kan in eerste 
instantie woningen van een bepaalde grootte herbergen, maar het formaat van die 
woningen kan op termijn ook veranderen, of in het gebouw kunnen kantoren of andere 
bedrijvigheden worden gehuisvest. Het herontwerp is een aanzet tot een bouwsysteem 
dat duurzaam is, omdat o.a. de draagconstructie flexibel is ontworpen en de inbouw en 
afbouw aanpasbaar zijn ontworpen, zodat het gebouw verschillende gebruiksfuncties kan 
accommoderen. Deze eerste aanzet tot een potentieel hoogwaardig bouwsysteem zal in 
potentie een positief effect hebben op het beperken van de milieubelasting. Met de 
milieubelasting wordt bedoeld, de milieubelasting die ontstaat ten gevolge van het 
bouwen en het in stand houden. 

Figuur 91: Het herontwerp is een hiërarchisch bouwsysteem op materiaal, component en (sub-) systeemniveau. 
["'U3, Proefschrift E.Durmlsevlc, 2006) Btz 191. Alle gebouwlagen, de hoofddraagconstructie, de dienende 
elementen (leidingen, apparaten en specifieke voorzieningen), de ontsluiting (trappen, gangen, liften, galerijen), 
de huid (gevel, onderkant en dak) en de enscenering van de ruimte (bekleding, binnendeuren en wanden, 
afwerking van vloeren, wanden en plafonds) . zijn separaat ontworpen en in het bouwsysteem is gestreefd naar 
volledige onafhankelijkheid tussen gebouwlagen. 

Er is volgens de voorgeschreven strategie [ * L13, Proefschrift E.Durmisevic, 2006] 
ontworpen op de mogelijkheid tot eenvoudige demontage en hoogwaardig hergebruik, 
tot transformatiecapaciteit . Er is heldere open hiërarchische structuur ingebracht op 
diverse bouwniveaus en dit zorgt voor de mogelijkheid tot onafhankelijkheid en 
uitwisselbaarheid van onderlinge materialen, componenten en systemen in het gebouw. 
Aan een permanent vloerdeel kan via een verbindingselement een gevel aangehangen 
worden, maar ook via een inhangligger een vloerconstructie. Dit maakt de 
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veranderbaarheid door verbouwing en uitbreiding betrekkelijk eenvoudig, het gebouw 
kan technisch transformeren wanneer er een herbestemming plaatsvindt. In het gebouw 
is zodoende een volledige ontkoppeling mogelijk van bouwcomponenten die een 
verschillende levensduur hebben, zoals het onderstaande figuur principieel aangeeft. Er is 
zodoende hoogwaardig hergebruik mogelijk, de hoogte schakel voor een duurzaam 
ontwerp. 

·~ '""' 
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Figuur 92: Een volledige ontkoppeling van bouwcomponenten die een verschillende levensduur hebben is een 
maximale benutting van de technische levensduur van materialen . (*l13, Proefschrift E.Durm isevlc1 2006] 

Het constructief en bouwtechnisch herontwerp is een modulair bouwsysteem en maakt 
transformaties mogelijk doordat de hoofddraagconstructie en de fundering geen 
bouwtechnische en constructieve transformaties behoeven te ondergaan. Het herontwerp 
bevat voldoende flexibiliteit en transformatiecapaciteit, om zo functiewijziging mogelijk te 
kunnen maken. Een gebouw dat mogelijkheden heeft tot functiewijziging, heeft in 
potentie een langere gebruikslevensduur dan een conventioneel gebouw ontworpen voor 
één functie cq gebruiker. De bestaande woontoren kan in de toekomst misschien niet 
herbestemd worden en zal dan gesloopt of grondig aangepast dienen te worden . Dit is de 
meest voorname reden dat als conclusie getrokken kan worden, dat het effect op de 
milieubelasting in potentie positief is, vergeleken met het bestaande ontwerp. Het 
constructief en bouwtechnisch herontwerp heeft namelijk meer mogelijkheden tot 
functioneel gebruik dan het bestaande ontwerp. Het herontwerp heeft dan potentieel een 
lager milieu-impact per jaar, omdat de milieubelasting over een langere periode kan 
worden afgeschreven. 

De reden dat het bestaande gebouw in potentie geen lange (t> 75 jaar) 
gebruikslevensduur zou kunnen hebben, wanneer er in de loop der tijd veranderingen in 
functioneel gebruik zullen plaatsvinden, is omdat er bouwtechnisch een hoge, ongunstige 
mate van onderlinge afhankelijkheid tussen de onderlinge bouwcomponenten aanwezig is. 
(Zie hoofdstuk 3.4 en 3.5.) In het constructief en bouwtechnisch herontwerp is de 
ongunstige mate van onderl1inge afhankelijkheid tussen de onderlinge bouwcomponenten 
niet aanwezig. Het herontwerp streeft naar een zeer lange (t> 75 jaar) functionele 
gebruikslevensduur, zodat de initiële economische en milieubelastende jnvesteringen van 
beperkte invloed zullen zijn tijdens de gehele levensduur van het gebouw (laag milieu
impact per jaar). Het gebouw zal dan in potentie zijn technische levensduur kunnen 
naderen. Er is een gebouw gerealiseerd waarin gewoond en gewerkt kan worden, met 
een integrale duurzaamheid volgens de principes: long llife (l'ange levensduur), loose fit 
(flexibiliteit/aanpasbaarheid), low energy (minimaliseren gebruik niet-duurzame energie) 
en less waste (efficiënte industriële productie en demontabele, hoogwaardige en 
herbruikbare bouwdelen). 
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14.2 SWOT-Analyse: 
Deze analyse houdt een opsomming van de Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats in van het ontwerp. Er wordt afgewogen wat de zwakke en de sterke punten van 
het ontwerp zijn. 

14.2.1 Strengths: 
-Het bouwsysteem voorziet in transformatiemogelijkheden m.b.v. hoogwaardig 
herbruikbare demontabele bouwcomponenten, zodat er in potentie geen bouwafval hoeft 
te ontstaan. Als voorbeeld kan gegeven worden, het maken van een sparing ten behoeve 
van een nieuwe leidingschacht, of het verleggen van leidingen tbv het verplaatsen van de 
keuken en het herplaatsen van het vloerelement en leiding elders in het gebouw. 

-Transformatiecapaciteit en flexibiliteit zijn middelen om: 
-De bouwtijd te reduceren tijdens de nieuwbouw en tijdens een herbestemming; 
-Droog te monteren en eventueel te demonteren op de bouw, in plaats van te nat 
te bouwen en daarna genoodzaakt worden om te slopen. Dit is vaak bij 
herbestemmingen en bouwfouten het geval. Dit om onnodige afval en emissies te 
voorkomen en kosten op lange termijn te besparen; 
-Hoogwaardig hergebruik van bouwelementen mogelijk te maken. Om onnodige 
afval en emissies te voorkomen en kosten op lange termijn te besparen. 

-Het kiezen voor deze manier van industrieel bouwen heeft vele voordelen die in deze 
moderne tijd zeer belangrijk zijn: 

-Het industrieel vervaardigen van bouwproducten en constructie-elementen is 
goedkoper, sneller, minder arbeidsintensief en is van hoge kwaliteit; 
-Door prefabricage, het verplaatsen van de bouwplaats naar de fabriek, is het 
bouwproces minder arbeidsintensief en weersonafhankelijk. 
-De industriële fabricage is onder gecontroleerde omstandigheden te 
maximaliseren en zodoende van hoge kwaliteit; 
-Andere voordelen zijn: minder grondstoffen, minder bouw en restafval, niet 
projectspecifiek en betere arbeidsomstandjgheden, etc. 

-Economische voordelen kunnen behaald worden: 
-Er is meer keuzevrijheid van het ruimteplan en voor de inrichting voor de 
consument, door de mogelijkheid tot diverse transformaties. Voor de verhuur en 
verkoop van dergelijke gebouwen is een bredere markt dan bij conventionele 
gebouwen. De markt wordt bepaald door het aanbod, dus gunstig. 
-Door leegstand in een conventioneel complex zullen er minder opbrengsten zijn 
uit huurwinsten/verkoop. Middels flexibiliteit en transformatiecapaciteit kan een 
gebouw makkelijk meeveranderen naar de benodigde functie, zodat het gebouw 
een hogere potentie tot verhuur/verkoop heeft dan conventionele gebouwen. 
-Door een toename aan schaarste en dus een toename aan kosten voor 
bouwmaterialen en energie in de toekomst, zal er efficiënter met de investeringen 
in gebouwen om gegaan worden. Flexibiliteit en transformatiecapaciteit kunnen 
hierbij een uitkomst bieden. 
-Het beheer van het gebouw en het opnemen van veranderingen wordt een steeds 
belangrijker component bij het totstandkomen van gebouwen en in standhouden 
van gebouwen . Flexibiliteit en transformatiecapaciteit kunnen een uitkomst bieden. 
-Wanneer intern hergebruik van bouwsystemen en componenten mogelijk is, kan 
onnodig transport en onnodige aanpassingen voorkomen worden en kan 
uiteindelijk de technische levensduur in potentie benaderd worden. 

-De laagbouwconstructie is tevens geschikt voor volledig demontabele en dus tijdelijke 
3-laagsuitbreidingen en voor demontabele en dus tijdelijke 3-laagsgebouwen. De 
verbinding komt tot stand door een bout- of schroefverbinding en door het verankeren 
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van uitstekende draadeinden die uit de prefab betonwand steken. In de prefab 
betonwanden zelf worden aangelaste draadeindstaven overlapt door de wandwapening 
tbv de verankering in de prefab betonwanden zelf. Deze draadeinden kunnen door middel 
van hoekijzers met aangelaste wapeningsstaven verankerd worden. De stabiliteitswand 
ontstaat door het vastschroeven/bouten van de draadeinden uit de fundering of 
onderliggende prefab betonnen wandelementen met de kopplaat of hoekijzer van de 
bovenliggende prefab betonnen wandelementen. De verbinding kan ook tot stand komen 
middels het plaatsen van stekken in conusvormige gaines, die opgevuld worden met een 
mortel (opofferingsmateriaal tijdens een demontage), zodat het effect voor een 
demontabele verbinding zorgt. Diverse andere demontabele verbindingssystemen zijn te 
gebruiken, zoals de Mxb-5, CD20, SMT, Bestcon-30, en Moducon-2000 systemen. 

14.2.2 Weaknesses: 
-De marktwerking bepaalt de economische haalbaarheid van dergelijke flexibele en 
demontabele constructies. Op korte termijn geeft een flexibele constructie meestal een 
enorme verhoging op de bouwkosten en een vergroting van het materiaalgebruik, want 
een flexibele constructie heeft vaak een grotere capaciteit aan vrije oppervlakte en 
ruimte en sterkte nodig. Onderbenutting van de capaciteit tot demontage kost ook 
onnodig geld. 

-Demontabele constructies kunnen na een bepaalde transformatie te maken hebben met 
een overschot aan hoogwaardige bouwelementen die niet meer binnen een bouwsysteem 
teruggeplaatst kunnen worden. Een 2e hands markt voor demontabele bouwproducten 
lijkt niet echt haalbaar. Het intern hergebruik is daardoor de enig mogelijke strategie. 

14.2.3 Opportunities: 
-Een bijkomend voordeel van dit potentieel hoogwaardig bouwsysteem, is dat er geen 
sthkte eisen voor materiaalkeuze aanwezig is. Wanneer men voor een ander 
vloersysteem wilt kiezen, bijvoorbeeld een glasvezelversterkte kunststofvloer t.b.v. lichte 
gewicht, dan kan dit ook tot de optie behoren. Het voorgelegde bouwsysteem dient 
hierop verder ontwikkeld te worden. Er kunnen namelijk oneindig veel in- en 
afbouwsystemen, zoals vloersystemen, zwevende dekvloersystemen, wandsystemen en 
plafondsystemen geïntegreerd worden. En er kan door variatie in bouwhoogte gekozen 
worden voor ander type stabiliteitswanden, bijvoorbeeld stalen kolommen met 
windverbanden, ter bevordering van de transparantie van de gevel. 

-In de praktijk zal het waarschijnlijk te ver gaan om liften- en trappenstelsels te 
verplaatsen. Het is dan een gemiste kans om de schachten vam de liften- en 
trappenstelsels niet te integreren met de hoofddraagconstructie. Wanneer deze 
schachten constructief mee kunnen werken aan de afdracht van horizontale en verticale 
gebouwbelasting, kunnen veel stabiliteitswanden lager uitgevoerd worden. Dit zorgt voor 
nog grotere vrij indeelbare oppervlakten. 

-Intern hergebruik van bouwsystemen en componenten heeft de voorkeur boven een 
secundaire bouwmarkt van her-te-gebruiken bouwsystemen en componenten. De 
potentie tot terugwinnen van materiaal, reconfigureren dan wel hergebruiken van 
bouwsystemen en componenten, in een secundai1re bouwmarkt heeft te maken met de 
marktwerking en is vanuit bouwkundig gezichtspunt niet stuurbaar. Wanneer een 
secundaire bouwmarkt van her-te-gebrui,ken bouwsystemen en bouwcomponenten 
haalbaar blijkt, dan: 

-Is er nauwelijks opslag van bouwcomponenten in het gebouw zelf nodig; 
-Is er een selectie uit een breed en goed gesorteerd aanbod mogelijk; 
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-Is er een selectie van universele bouwcomponenten met gedetailleerde 
beschrijvingen van deze componenten mogelijk. De bouwcomponenten zijn 
daardoor te gebruiken voor meerdere bouwconstructies en zijn goed vergelijkbaar. 
-Kan het voortijdig afdanken van bouwcomponenten voorkomen worden. 

Nawoord: In de praktijk worden gebouwen gemiddeld binnen 20 jaar na bouw gesloopt, 
omdat de eisen van de gebruikers anders zijn geworden. Bij het streven naar een grotere 
duurzaamheid van gebouwen is de levensduur van grote invloed. Bouwconstructies 
vertegenwoordigen een hoge economische waarde en gaan gepaard met een groot 
milieu-impact en daarom is het van belang dat deze werken ook daadwerkelijk 'lang 
meegaan, zodat de totale economische investering en milieubelasting over een lange tijd 
kunnen worden afgeschreven. Hoogwaardig hergebruik in het gebouw heeft zodoende 
een hoge prioriteit. Het is van belang om te ontwerpen vanuit preventie van afval en 
emissies en gebruik te maken van ontwerpkeuzes die een positief effect hebben op het 
sluiten van kringlopen in zowel ecologische systemen als bouwsystemen. Dit is tijdens 
het ontwerpproces zo veel als mogelijk gebeurd. Ontwerpen op flexibiliteit en 
transformatiecapaciteit zorgt voor meer functionele gebruiksmogelijkheden, een 
potentieel langere functionele gebruiksduur en zodoende een potentieel lager milieu
impact per jaar. 

14.2.4 Threats: 
-Uit het oogpunt om de bouwkosten op korte termijn te remmen, zal helaas de aandacht 
voor het milieu nog geen gewoonte zijn in de ontwerp- en uitvoeringsmethodieken, 
zodoende blijft duurzaam bouwen dus nog een bijzonder ontwerp-item. 

-De gekozen staalkwaliteit en betonkwaliteit zijn zeer hoogwaardig. De THQ-Iiggers zijn 
betrekkelijk overgedimensioneerd. In de permanente betonnen wand- en vloerdelen is 
veel wapening verwerkt tbv belastingflexibiliteit en de gevoeligheid voor kruip. De 
toegepaste constructieve elementen zijn zodoende van hogere kwaliteit en groter van 
omvang vergeleken met dergelijke constructieve elementen in conventionele 
gebouwconstructies. Dit staat lijnrecht tegenover het minimaliseren van het 
energieverbruik en van het materiaalgebruik. Het duurzaam hoogwaardig hergebmiken 
van bouwcomponenten zal zorgvuldig afgewogen moeten worden middels een LCA
analyse voor de vergelijkbare bouwcomponenten. 

Nawoord: Doordat de samenleving dynamisch is en veranderingsonderhevig, verandert 
een gebouw en gebouwlocatie dikwijls in de loop der jaren van functie. Op de dag van 
vandaag zijn bouwkosten, kwaliteit en tijd, de belangrijkste concurrerende factoren in 
het bouwproces, zodat helaas kwaliteit vaak tekort schiet en zodoende ook de 
tekortkoming op de mogelijkheid tot het integreren van systemen met flexibiliteit en 
transformatiecapaciteit. Omdat gehele steden door dynamische veranderingen ontstaan 
en vallen, gebouwen vaak gesloopt worden, dan wel aangepast worden, is het gevolg dat 
er op grote schaal verspilling van waardevolle materialen en energiebronnen voorkomt. 

14.3 Aanbevelingen: 
Aanbevelingen t.b.v. het effect op de milieubelasting en de economische investering: 
-EPC-berekening, of de aangescherpte energieprestatie- coëfficiënt van 0,8 gehaald kan 
worden met dergelijke gevels; 
-Door een LCA-analyse te maken van beide gebouwen kan het daadwerkelijke effect op 
de milieubelasting getoetst worden; 
-Door een TC-analyse te maken van beide gebouwen kan het effect op de economische 
investeringen getoetst worden op termijn; 
-Door een kosten en baten analyse, LCC-analyse, te maken van beide gebouwen kan het 
effect op de economische investeringen vergeleken met de milieubelasting getoetst 
worden. 
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14.4 Discussie: 
In de hedendaagse bouw zijn over het algemeen de tijdsduur en de bouwkosten 
de bepalende factor. De duurzaamheid van het ontwerp, wordt naar mijn mening, 
te weinig geïntegreerd. De hedendaagse bouw is teveel gefocust op korte termijn 
denken en op korte termijn geld verdienen, in plaats van op lange termijn denken 
en op lange termijn geld verdienen. Door het uitblijven van een integrale aanpak 
zullen ook bouwfouten nog eens toenemen. Zodoende zijn er door bouwfouten 
extra bouwkosten, verspilling van energie en toename van afval. Het is dus de 
taak van de bouwkundig ingenieur, om integraliteit te bevorderen. De huidige 
stand van de techniek kan een hulpmiddel zijn. Persoonlijk zie ik ook de !CT als 
mogel ijke verzoening tussen het economisch en het milieutechnisch duurzaam 
ontwerpen. Nederland zou hierin als kennisland een voorbeeldfunctie moeten 
geven. Het beleid van de overheid en de initiatieven in de bouwwereld zouden 
daarvoor moeten zorgen. Dit afstudeerproject kan een voorbeeld zijn om de 
integral 1iteit te bevorderen en de duurzame ontwikkeling aan de kaak te stellen. 

Door de Nederlandse overheid zijn middelen die gezamenlijk de aanpak van 
milieuproblemen in de bouwsector mogelijk moeten maken, deels verwerkt in het 
bouwbesluit 2003. [ L8 Bouwbesluit 2003] Ingevolge artikel 2 van de Woningwet 
bevat het Bouwbesluit voor nieuw te bouwen bouwwerken de minimum 
bouwtechnische voorschriften omtrent veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, 
energiezuinigheid en milieu. Het Bouwbesluit is op 1 oktober 1992 (Bouwbesluit 
1992), gelijk met de herziening van de Woningwet, in werking getreden. De 
energiezuinigheid is in de regelgeving voor de bouw vertaald in een energie
prestatie-norm (EPN). Er zijn maar enkele voorschriften met betrekking tot 
voorschriften op de overige milieuprestaties. Via het bouwbesluit 2003 en door de 
bouwbesluit ondersteunde normen (zoals de NEN) bereikt de duurzame 
ontwikkeling, het programma van eisen van een bouwwerk, maar dit is in de 
praktijk nog maar minimaal. En daarbij is veelal het programma van eisen van 
een bouwwerk opgesteld om de minimale voorschriften van het bouwbesluit te 
behalen. 

Uit het oogpunt om de bouwkosten op korte termijn te remmen, zal helaas de 
aandacht voor het milieu nog geen gewoonte zijn in de ontwerp- en 
uitvoeringsmethodieken. Zodoende blijft duurzaam bouwen dus nog een 
bijzonder ontwerpitem. [ * Vt, Ir. G.J.W. van den Brand, 2004] Dit is ook nog niet 
het te wensen beleid [*LlO, Remkens, vergaderjaar 2001- 2002] van de Tweede 
Kamer der Staten Generaal met betrekking tot het duurzaam bouwen. "De 
belangrijkste opgave voor het rijksbeleid voor duurzaam bouwen is immers te 
komen tot een efficiënt en effectief beleidsinstrumentarium en een optimalisering 
van de beleidsvoering zodat ook op de langere termijn resultaten kunnen worden 
gewaarborgd". Het Nationaal Dubo Centrum [ * L23, Nationaal Dubo Centrum, 
1999] doet een aanbeveling aan alle deelnemende partijen van een bouwproces 
om te richten op lange termijn strategieën, zoals IFD-bouwen, Open Bouwen en 
Scheiding Drager Inbouw. Korte termijn strategieën richten zich op 
marktwerking. Een dergelijke lange termijn strategie is minder gunstig als het 
economisch minder gaat en is niet de gewenste richting. 

Wanneer middels een integrale benadering, het lange termijn denken zal gaan 
overheersen, zijn er minder investeringen nodig op lange duur. Doordat een 
gebouw, wanneer het volgens de principes gebouwd is als het gepresenteerde 
herontwerp voor de woontoren, met minimale aanpassingskasten kan 
transformeren en functionele wijzigingen in het ontwerp kan opnemen, wordt de 
bepalende gebruikslevensduur veel langer. Milieubelastende en economische 
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investeringen kunnen zodoende over langer tijdsbestek worden afgeschreven. In 
potentie, als resultaat voor op de lange termijn, minder kosten per jaar en een 
lagere milieubelasting per jaar. Voorts zijn er meer economische voordelen: 
-Door leegstaande ruimtes in een conventioneel complex, waar geen functionele 
bestemming voor is, zal er schade geleden worden aan opbrengsten uit de huur. 
Middels flexibiliteit en transformatiecapaciteit kan een gebouw makkelijk mee 
veranderen naar de benodigde functionele herbestemming, zodat het gebouw in 
potentie een betere verhuurbaarheid heeft. Het beheer van het gebouw en het 
kunnen opnemen van veranderingen, worden steeds belangrijkere componenten 
bij het totstandkomen van gebouwen. 
-Door stijgende schaarste en stijgende kosten voor bouwmaterialen en energie 
zullen in de toekomst investeringen voor gebouwen over een langer tijdsbestek 
afgeschreven moeten worden om het gebouw betaalbaar voor consumenten te 
kunnen laten blijven. 
-Door demontabele hoogwaardige bouwproducten uit een bouwsysteem, in het 
gebouw te verwerken, kan er in de toekomst een tweede markt ontstaan. 

Wanneer via deze integrale aanpak, de constructeur eerder in het ontwerpproces 
wordt betrokken, kan bijvoorbeeld de architectonische vormgeving vanuit 
constructief gezichtspunt gestuurd worden, zonder de architect te beperken in 
zijn vrijheid. Dit herontwerp is hier een voorbeeld van. Door middel van het 
sturen van de architect/ bouwtechnicus/ bouwfysicus, zoals het vroegtijdig in het 
ontwerpproces inbrengen van constructieve flexibiliteit, van transformatie
capaciteit en het gebruiken van duurzame materialen en duurzame constructieve 
detaillering, kan de constructeur de milieubelasting die ontstaat ten gevolge van 
het bouwen en het in stand houden van gebouwen beperken. 

Het hedendaagse bouwbesluit heeft bouwtechnische voorschriften omtrent 
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu . Het 
bouwbesluit zou eigenlijk zijn voorschriften omtrent milieu moeten uitbreiden en 
extra bouwtechnische voorschriften moeten inpassen. Bouwtechnische 
voorschriften omtrent (constructieve) flexibiliteit, (constructieve) aanpasbaarheid, 
transformatiecapaciteit en het kiezen van minder milieubelastende materialen en 
componenten. Het Nationaal Dubo Centrum [*L23, Nationaal Dubo Centrum, 
1999] verwacht tevens, dat wanneer duurzaamheid als kwaliteitsaspect wordt 
gepresenteerd, duurzaam bouwen makkelijker van de grond komt. Duurzaam 
bouwen biedt namelijk direct kwaliteit voor de gebruiker. 

R.P.A. Verhaegh, februari 2009. 
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Bijlage 2 Contactqegevens: 

Contactgegevens Afstudeercommissie Technisch Universiteit Eindhoven: 

Prof. ir. Frans van Herwijnen (voorzitter) 
E-mail: f. v .herwijnen@bwk .tue .nl 

Kantoor : VRT. 9 .29 

Tel : +31 40 2472622 

profiel: Con structief Ontwerpen HGL Algemeen & Integratie 

ir. Rijk Blok 
E-mail: R.B iok@bwk.tue .nl 

Kantoor: VRT. 9.36 

Tel: +31 40 2472619 

profiel: Constructief Ontwerpen UD Algemeen & Integratie 

ir. R. Gijsbers 
E-mail: R.Gijsbers@bwk.tue.nl 

Kantoor: VRT. 7.21 

Tel: +31 40 2474050 

profiel: Architecture, Des ign and Engineering 

Ph .d . researcherin Flexible Constructions 

Contactgegevens Bestaand Ontwer1P Woontoren Kortonjo-De Weerde: 

Architectenbureau: 
Magis en Van den Berg Architecten Helmond B.V. 

't Cour 2 

5701 MP Helmond 

Postbus 813 

5700 AV Helmond 

T 0492 57 49 90 I F 0492 47 49 51 

Constructeurbureau: 
DHV B.V. Bouw en Industrie -CEC- Eindhoven (Voormalig : Snellen, Meulemans en van Schaik) 

Larixplein 1 

5616 VB Eindhoven 

Postbus 80007 

5600 JZ Eindhoven 

T (040) 250 92 50 I F (040) 250 92 51 

Contactgegevens Duurzaam, Flexibel en Transformeerbaar 
woon /werkcomplex: 

R.P.A. (Ralf) Verhaegh, student 0523414 

E-mail : 

Adres 

Tel : 

profiel: 

r .p . a. verhaeg h@student. tue . nl 

Sophorapad 27, 5643BD Eindhoven 

06-20230805 

Student Structural Design, Unit CO & AI 
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Bijlage 3 Seniorencampus Kortonjo-De Weerde: 

Figuur 3-1 en 3-2: De woontoren met het "zwevend lint" en de locatie van het Woon-Zorgcentrum 

Kortonjo De Weerde in Eindhoven. 

Woontoren en "Zwevend lint" 

Gerealiseerd door: 
Opdrachtgever: 
Hoofdaannemer: 
Constructeur: 

Oppervlak: 
Bouwkosten: 
Bouwtijd: 

Architect Gegevens: 

Constructeur Gegevens: 

Magis en Van den Berg Architecten Helmond B.V. 
Vitalis Zorggroep 
Bouwbedrijf Jongen, Geldrop 
Snellen, Meulemans en van Schaik (DHV B.V. Bouw 
en Industrie) 
18.900 m 2 

€ 18.150.000,-
1,5 jaar 

Magis en Van den Berg Architecten Helmond B.V. 
't Cour 2 
5701 MP Helmond 
Postbus 813 
5700 AV Helmond 
T 0492 57 49 90 
F 0492 47 49 51 

DHV B.V. Bouw en Industrie -CEC- Eindhoven 
(Snellen, Meulemans en van Schaik) 
Larixplein 1 
5616 VB Eindhoven 
Postbus 80007 
5600 JZ Eindhoven 
T (040) 250 92 50 
F (040) 250 92 51 

Bijlage 3 2 



du 

Figuur 3-3: De woontoren en de locatie van het Woon-Zorgcentrum Kortonjo De Weerde in 

Eindhoven. In deze tekening is de woontoren met z;ijn de afmetingen, ontsluiting en de locatie van de 

parkeerkelder te zien. 
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Kortonjo de Weerde, 

van namen 
- -

Figuur 3-4 en 3-5: Uit DHV Bouw en Industrie, Personeelsmagazine 08-2006 . 
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Bijlage 4 Architectentekeningen van de Woontoren 
op de Seniorencampus Kortonjo-De Weerde: 

Architectentekeningen van Magis en Van den Berg Architecten Helmond B.V.: 
't Cour 2 
5701 MP Helmond 
Postbus 813 
5700 AV Helmond 
T 0492 57 49 90 
F 0492 47 49 51 
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Bijlage 5. Het Bestaande Programma van Eisen: 

5.1 Kwalitatieve en kwantitatieve eisen: 

Locatie: 
-De locatie van de woontoren is aan de rand van de Genneper Parken, aan de Herman 
Gorterlaan te Eindhoven. De locatie heeft een parkachtig karakter. De woontoren dient 
geïntegreerd te worden in het groene landschap. Uitgangspunt vanuit de 
stedenbouwkundige visie. 

-De infrastructuur rondom de bouwlocatie mag niet worden gestremd. Tijdens bouw en 
tijdens oplevering. Dit is om filevorming tegen te gaan. Eis vanuit de gemeentelijke 
visie. 

Gebouw: 
-De architectonische vormgeving op de architectentekeningen in bijlage 4 zijn het eerste 
uitgangsscenario voor het ruimtelijk constructief ontwerp. Binnen deze contouren dient 
het constructief ontwerp geïntegreerd te worden. Eis vanuit de architectonische visie. 

Interne ruimten: 
-Er dient een scheiding tussen openbaar en privé te zijn middels afzonderlijke entrees . 
Eis vanuit de opdrachtgever. 

-De in bijlage 5.4 genoemde ruimtes dienen aanwezig te zijn. Alle netto afmetingen van 
de interne ruimtes zijn gekoppeld aan de eisen uit het bouwbesluit 2003. Het netto 
vloeroppervlak is het berekende oppervlak tussen de opgaande scheidingsconstructie . 
Eis vanuit de opdrachtgever. 

-Minimaal benodigd bruto vloeroppervlak en vrije verdiepingshoogte. Dit is het 
vloeroppervlakte inclusief scheidingsconstructies, liften, trappen en sanitair: 

• 2 x Kantoorruimte bruto vloeroppervlak (19,6 x 39,0 m2)= 1550 m 2
; 

Kantoorruimte vrije verdiepingshoogte = 2600 mm. 
• 11 x Woonruimte bruto vloeroppervlak (19,6 x 35,2 m 2

) = 7600 m 2
; 

Woonruimte vrije verdiepingshoogte = 2470 mm. 
• 1 x Parkeerkelder bruto vloeroppervlak (58,4 x 51,1 m 2

) = 3000 m 2
; 

1 x Parkeerdek bruto vloeroppervlak 3000- (1550/2) m 2 = 2225 m 2
; 

Parkeerkelder vrije verdiepingshoogte = 2630 mm. 
• Dakterras bruto vloeroppervlak (19,6 x 28,0 m 2

) = 550 m 2
• 

Eis vanuit de opdrachtgever. 

Gebouwhoogte: 
-De gebouwhoogte is 40,345 m + Maaiveld. Eis vanuit de opdrachtgever. 

Functioneel: 
-Parkeerfunctie voor 62 auto's. (De parkeernorm is 4 plaatsen per 100m2 kantoor. Het 
bruto kantoorvloeroppervlak is 1550 m2 

, dit is omgerekend maximaal 1550/100 x 4 = 
62 plaatsen.) Eis vanuit de opdrachtgever. 

-De vloer van een liftschacht ligt ten minste 1,6 m onder de laagste vloer die door de lift 
wordt ontsloten. Eis uit bouwbesluit 2003. 

-Het plafond van een liftschacht ligt ten minste 3,8 m boven de hoogste vloer die wordt 
ontsloten. Eis uit bouwbesluit 2003. 
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5.2 Beeldverwachtingen: 

Exterieur: 

-Er moet een relatie komen tussen het parkachtige karakter van de locatie en het nieuwe 
ruimtelijke ontwerp. Uitgangspunt vanuit de stedenbouwkundige visie. 

Interieur: 

-Het door de architect ontworpen ruimteplan en inrichting is het uitgangspunt voor het 
ruimtelijk constructief ontwerp . Binnen deze contouren dient het constructief ontwerp 
geïntegreerd te worden. Eis vanuit de architectonische visie. 

5.3 Externe eisen en voorwaarden: 

Wet- en regelgeving: 
-De Woningwet 
-Het Bouwbesluit 2003 en door de bouwbesluit ondersteunde NEN-normen. 

Epe-waarde: 

-Een uitwendige scheidingsconstructie van een verblijfsgebied heeft een 
warmteweerstand van ten minste 2,5 m2K/W. Eis uit bouwbesluit 2003. 

Zonlichttoetreding: 

-De equivalente daglichtoppervlakte van een verblijfsgebied in m2 is niet kleiner dan 
2,5% van het aangegeven deel van de vloeroppervlakte in m 2 van dat verblijfsgebied. 
Voor woningen is dat zelfs 10%. Deze waarde mag niet kleiner zijn dan 0,5 m 2 . Eis uit 
bouwbesluit 2003. 

Brandveiligheid, sterkte bij brand: 

-Een te bouwen bouwwerk heeft een bouwconstructie die zodanig is dat het bouwwerk bij 
brand gedurende redelijke tijd kan worden verlaten en doorzocht, zonder dat er gevaar 
voor instorting is. Eis uit bouwbesluit 2003. 

-Indien een vloer van de gebruiksfunctie hoger ligt dan 13 m boven het meetniveau: 
tijdsduur van de brandwerendheid met betrekking tot bezwijken: 120 minuten. Eis uit 
bouwbesluit 2003. 

Brandveiligheidseisen, overig: 
-Voor de trap is een minimum breedte van 1,1 m. Eis uit bouwbesluit 2003. 

-Een brandcompartiment mag niet groter zijn dan 1000 m2
• Eis uit bouwbesluit 2003. 

-De loopafstand tussen een punt in een verblijfsruimte en een toegang van een 
rookcompartiment waarin de verblijfsruimte ligt is niet groter dan 30 m. Eis uit 
bouwbesluit 2003. Eis uit bouwbesluit 2003. 

-Er zijn 2 afzonderlijke vluchtroutes noodzakel ijk per gebouw. Eis uit bouwbesluit 
2003. 

Eisen mbt senioren en gehandicapten: 
-Alle eisen mbt afmetingen, ontsluitingen, drempels, vloerafwerkingen zijn gekoppeld aan 
het bouwbesluit 2003 en ondersteunende NEN-normen. Het bestaand PvE bevat geen 
extra eisen op dit gebied. Uitgangspunt vanuit de architectonische visie en eisen 
uit bouwbesluit 2003. 
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5.4 De inrichting van de Bestaande Woontoren: 
De woontoren op de seniorencampus Kortonjo-De Weerde heeft de volgende de inrichting 
en ruimteplan: 
Bouwlaag -1: 
De kelderruimte bestaat uit de volgende ruimten: 
-Parkeerruimte 3000 m 2

; 

-Entree voor bouwlaag 0 middels 2 liften en 2 (vlucht)trappenhuizen; 
-Een nooduitgang en een in/uitgang voor gemobiliseerd verkeer. 

Bouwlaag 0: 
De begane grond bestaat uit de volgende ruimten: 
-Ruime hoofdentree voor de kantoren, en nooduitgang aan de zijkant; 
-Zijentree voor woningen en de fietsenstalling en een nooduitgang aan de zijkant; 
-Postkasten bij de entree, intercom en videofoon; 
-Fietsenstalling 70m2

; 

-2 liften; 
-2 (vlucht) trappenhuizen; 
-Een interne trap voor het kantoorcomplex; 
-Ruime centrale hal; 
-2 ruimtes voor de raad van bestuur 25 m2

; 

-3 ruimtes voor het secretariaat 17,5 m2
; 

-Rookruimte 10m2
; 

-2 vergaderruimtes 50 m 2
; 

-PR/communicatieruimte 50 m2
; 

-Balie aan de centrale hal 50 m2
; 

-Pauzeruimte 15 m 2
; 

-Ruimte voor kwaliteitsfunctionaris 15m2
; 

-2 opslagruimtes 12m2
; 

-Ruimte voor hoofd iet 10 m 2
; 

-Serverruimte 25 m2
; 

-Iet-kantoorruimte 27,5 m2 ; 

-Iet-helpdesk/werkkamer 27,5 m 2
; 

-Open verbinding met centrale hal: 
-mediazuilen; 
-kopieerruimte; 
-archiefruimte. 

-2 aparte toiletten en een invalidentoilet; 
-Diverse portalen, gangen, open ruimtes en werkkasten en installatieruimten; 
-Rooksluizen tussen diverse clusters; 
-Op het dek van de parkeerkelder is ook een mogelijkheid om te parkeren. 

Bouwlaag 1: 
De eerste verdieping bestaat uit de volgende ruimten: 
-2 liften; 
-2 (vlucht) trappenhuizen; 
-Een interne trap voor het kantoorcomplex; 
-Ruime centrale hal; 
-Personeelsadministratie 50m 2

; 

-Patiënten-/bewonersadministratie 40m2
; 

-Boekhouding 50 m2
; 

-10 kantoorruimtes 20m2
: 

-hoofd EAD; 
-5 x personeelszaken, secretariaat PZ en hoofd PZ; 
-inkoop; 
-lopend Archief; 
-2 x verzuimcoördinator 1 arts; 

-Berichtgeving 40 m2
; 
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-Arbo organisatie ontwikkeling 30 m2
; 

-2 x 2 aparte toiletten; 
-Kantoortuin 50m2

; 

-Diverse portalen, gangen, open ruimtes en werkkasten, installatieruimten en 
milieuruimte; 
-Rooksluizen tussen diverse clusters. 

Bouwlaag 2 en 3: 
De tweede en derde verdieping bestaan uit de volgende ruimten: 
-2 liften; 
-2 (vlucht) trappenhuizen; 
-4 appartementen, verschillende types, zie bijlage 4; 
-Rooksluizen tussen diverse clusters; 
-Vides; 
-Grote centrale gang 2,6m breed; 
-Ruimte voor scootmobiel; 
-Afsluitbaar balkon. 

Bouwlaag 4 t/m 10: 
Deze verdiepingen bestaan uit de volgende ruimten: 
-2 liften; 
-2 (vlucht) trappenhuizen; 
-4 appartementen, verschillende types, zie bijlage 4; 
-Rooksluizen tussen diverse clusters; 
-Grote centrale gang 2,6m breed; 
-Ruimte voor scootmobiel; 
-Afsluitbaar balkon. 

Bouwlaag 11: 
Deze verdieping bestaat uit de volgende ruimten: 
-2 liften; 
-2 (vlucht) trappenhuizen; 
-2 (vlucht) trappenhuizen naar de penthouses; 
-4 appartementen, verschillende types, zie bijlage4; 
-Rooksluizen tussen diverse clusters; 
-Grote centrale gang 2,6m breed; 
-Ruimte voor scootmobiel; 
-Afsluitbaar balkon. 

Bouwlaag 12: 
Deze verdieping bestaat uit de volgende ruimten: 
-2 liften; 
-2 (vlucht) trappenhuizen naar de penthouses; 
-2 penthouses, verschillende types, zie bijlage 4; 
-Rooksluizen tussen diverse clusters; 
-Grote centrale gang 2,6m breed; 
-Ruimte voor scootmobiel; 
-2x2 balkons/terrassen 50m2

; 

-Trap naar het dak. 

Bouwlaag 13: 
Het dak bestaat uit de volgende ruimten: 
-Trap; 
-Technische ruimte; 
-Liftschacht; 
-Rail tbv gevelonderhoudinstallatie; 
-Beloopbaar dak. 
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Bijlage 6. Het Complete Programma van Uitgangspunten: 
Er zijn diverse uitgangspunten benodigd mbt duurzaamheid, flexibiliteit en transformatie
capaciteit voor de toegepaste ontwerpstrategie en het toegepaste toekomstscenario van 
het gebouw. Er dienen diverse concrete constructieve en bouwtechnische uitgangspunten 
gesteld te worden voor het gebouw. 

6.1. Het Programma van Uitgangspunten, het 
Toekomstscenario: 
Uitgangspunten voor het duurzaam, flexibel en transformeerbaar woon/werkcomplex: 

Fu netioneet: 
-1"1ogelijkheid tot uitwisseling van functies. De functie die het gebouw dient te krijgen 
moet kunnen herbestemd worden naar een andere functie: 

-Woonfunctie; 
-Verzorgingsfunctie en verplegingsfunctie; 
-Kantoorfunctie. 

Het huidige bestaande woonconcept voor senioren zal worden aangeboden als eerste 
uitgangsscenario. Meerdere woonvormen, vormen van zorg en verpleging en 
kantoortypen moeten mogelijk zijn. Het ruimtelijk ontwerp dient technisch 
transformeerbaar te kunnen zijn naar een ander gebruiksscenario. Uitgangspunt voor 
het toekomstscenario. 

6.2. Het Programma van Uitgangspunten I de 
Ontwerpstrategie: 

Constructieve uitgangspunten: 

Ge bouwtype: : Wonen, kantoor en Zorg 

Referentieperiode: : t> 75 jaar (oneindige levensduur) 
(Het streven: behalen van de technische levensduur) 

Reductiefactor artikel 5.5.2 'Vt = 1 + ((1- 'V) I 9) In (t/50) 

Veiligheidsklasse 3 

: normaal (e.g . ongunstig) e.g. gunstig Belastingcombinaties 
Belastingfactoren UGT 

fundamentele combinatie 1 
fundamentele combinatie 2 

: Yr;g = 1,2 Yf;q = 1,5 
: Yf;g =1,35 

Yr;g = 0,9 Yf;q = 1,3 
Yr;g = 0,9 

Belastingfactoren BGT : Yr;g = 1,0 Yf;q = 1,0 

Gebied extreme waarde stuwdruk artikel 8.6.2.2 
Ligging van het bouwwerk artikel 8.6.2.2 
Gebouwhoogte t.o.v. maaiveld 
Extreme waarde van de sneeuw 
Extreme waarde van de stuwdruk (50 m + Maaiveld) 
Doorbuiging vloeren en daken 

:lil 
: onbebouwde omgeving 
: max 50 m + maaiveld 
: Psn; rep = 0,56 kN/m 2 

: Pw;rep = 1,23 kN/m 2 

: Ueind = 0,004xlt 
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Milieutechnisch: 
-Duurzaamheid en hoogwaardig technisch hergebruik voor alle toegepaste materialen en 
componenten. Uitgangspunt voor de ontwerpstrategie. 

Constructief en Bouwtechnisch: 
-De generieke ruimte die omsloten wordt door de hoofddraagconstructie dient een mate 
van polyvalentie te beschikken. Uitgangspunt voor de ontwerpstrategie. 

-De generieke ruimte die niet omsloten wordt door de hoofddraagconstructie dient 
ontworpen te worden op transformatiecapaciteit, middels demontabele componenten die 
onafhankelijk en uitwisselbaar zijn. Uitgangspunt voor de ontwerpstrategie. 

Installatietechnisch: 
-Rekening houden met toekomstige technische innovaties. Uitgangspunt voor het 
toekomstscenario. 

Bouwfysisch: 
-Rekening houden met toekomstige energie-efficiency. Aangescherpte energieprestatie
coëfficiënt van 0,8. Uitgangspunt voor het toekomstscenario. 

6.3. Het Programma van Uitgangspunten voor de 
Duurzame Ontwikkeling: 

6.3.1 Inleiding Duurzame Ontwikkeling: 
Duurzame ontwikkeling is een concept waarin ecologische, economische en sociale 
belangen bij elkaar komen, voor zowel de huidige als de toekomstige generaties. 
Duurzame ontwikkeling is de eis om een evenwicht tussen deze drie basisconcepten te 
vinden. Het is een breed begrip, en omvat alle ontwikkelingen - op technisch, 
economisch, ecologisch of sociaal vlak - die bijdragen aan een wereld die efficiënter, 
zuiniger en op lange termijn meer continu omgaat met de aarde. People Planet Profit 
staat voor de drie elementen, people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit 
(opbrengst/winst/welvaart), die in een harmonieuze wijze gecombineerd dienen te 
worden, die staan voor respectievelijk de sociale, ecologische, economische dimensies 
van het begrip. Bij duurzame ontwikkeling moet men ernaar streven om de natuur, 
samenleving en economie harmonieus met elkaar te laten werken. "Cradle-to-Cradle 
design" ziet het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet 
verwaarloosd dient te worden en streeft naar economische groei. 

Figuur 6 .1: "Cradle-to-Cradle design" ziet het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet 
verwaarloosd dient te worden en streeft naar economische groei . 
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6.3.2 "Cradle-to-Cradle design": 
De huidige methoden voor duurzame productontwikkeling, zoals Levens cyclus analyse 
(LCA), richten zich op het beperken van de schadelijkheid van het product. Het product 
wordt hier gezien als de keten van ontstaan (winning van grondstoffen, productie), 
gebruik (energieverbruik en verbruik van hulpstoffen) en afdanking (hergebruik en stort). 
Het "minder slecht maken" van het product bestaat uit het kiezen van schonere 
grondstoffen, het zuiniger maken van het product in gebruik, en het optimaliseren voor 
recycling. Dit kan worden gezien als het ontwerpen van wieg tot graf. De centrale 
gedachte van de "Cradle-to-Cradle" (wieg tot wieg) nlosofie, is dat alle gebruikte 
materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander 
product . Het begrip transformatiecapaciteit, hoogwaardig technisch hergebruik is ook een 
manier van "Cradle-to-Cradle" ontwerpen. Het grootste verschil met conventioneel 
hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is, en geen restproducten die alsnog gestort 
worden. Deze kringloop wordt bedoeld met het motto: "waste equals food" = "Afval is 
voedsel". 

Een duurzaam ontwerp heeft het streven om de natuurlijke hulpbronnen in stand te 
houden, om duurzame marktactiviteiten te ontwikkelen en om een hogere kwaliteit van 
leven te ontwikkelen. Het milieugericht integraal ketenbeheer is het afstemmen van 
processen, technieken en producten in de keten om tot reductie van de milieubelasting te 
komen . Het doel is bestaande productieprocessen te optimaliseren, maar indien 
noodzakelijk nog een stap verder te gaan, de productketen te verbeteren of zelfs nieuw 
te ontwikkelen. De 'Cradle to Cradle' visie gaat nog een stap verder en streeft naar een 
milieuverbetering op alle fronten. 

6.3.3 Ontwerpstrategie vanuit "Cradle-to-Cradle design": 
De 'Cradle-to-Cradle' (C2C) ontwerpvisie heeft ontwerpregels die zijn uitgelegd in "The 
Hannover Principles - Design for Sustainability". [ * L12, Wllllam McDonough Architects, 
1992] Deze ontwerpregels zijn voor de huidige bouwsector nog vaak onhaalbaar, maar 
de bouwsector zou hier eigenlijk wel zoveel mogelijk naar toe moeten streven. De 
'Cradle-to-Cradle' (C2C) ontwerpvisie gaat uit van: 

- "Ontwerp producten en processen zo dat de waardevolle materialen en de investeringen 
die gebruikt worden om ze te produceren, beschikbaar blijven voor de mens en zijn 
natuurlijke omgeving. 11 

- "Ontwerp alle producten zodanig dat ze volledig kunnen worden hergebruikt uitgaande 
van het principe: Afval is voedsel. 11 

- "Zorg ervoor dat er tijdens de fabricage van een product op geen enkele wijze 
schadelijke afvalstoffen ontstaan. 11 

- "Alle niet afbreekbare stoffen moeten beschouwd worden als een hoogwaardige 
grondstof voor nieuwe producten in de technosfeer. 11 

- "Een product moet volledig afbreekbaar zijn in de biosfeer en daar als voedsel dienen 
voor natuurlijke organismen." 

Er is in de huidige stand van de techniek een proces aan de gang die de bestaande, op 
de industriële revolutie gerichte infrastructuur, wil optimaliseren in plaats van doelmatig 
te wijzigen. [ * L12, William McDonough Architects, 1992] Het is niet de juiste insteek om 
de vervuilende elementen binnen de infrastructuur minder vervuilend te maken en uit te 
gaan van: 
• Minder lucht-, water- en bodemvervuilend; 
• Minder overschrijdingen van voorschriften voor natuurbehoud; 
• Minder afval; 
• Minder gevaarlijke stoffen te produceren; 
• Natuurlijke bronnen met minder snelheid opofferen. 

4 

Bijlage 6 



De insteek moet zijn het wegnemen van de vervuiling. Het wegnemen van het concept 
afval. "Cradle tot Cradle" streeft naar een in industrieel systeem, met de volgende 
ontwerpaspecten, dat: 
• Lucht, water en bodem zuivert; 
• Waardevolle materialen behoudt middels een oneindig en zeer productief hergebruik; 
• De maatregelen voor het vergroten van onze welvaart moeten zorgen voor de groei 
van ons natuurlijk kapitaal; 
• Positieve emissies creëert; 
• Een overvloed aan culturele en biologische diversiteit doet ontwikkelen; 
• De capaciteit van de natuur om te kunnen groeien, verbeterd; 
• De groei van onze gezondheid, onze rijkdom en onze nuttige hulpbronnen realiseert. 

Er dient rekening te worden gehouden met toekomstige innovaties en energie-efficiency. 
Er dienen diverse technische technieken in het gebouwsysteem te worden ontwikkeld en 
te worden geïntegreerd, die ervoor zorgen dat energiebronnen en grondstoffen 
(bouwmaterialen) oneindig beschikbaar blijven. Middels het inbrengen van diverse 
bouwtechnische en milieutechnische technieken kunnen er positieve effecten verkregen 
worden op het water, in de lucht en in de bodem. De volgende onderwerpen genieten in 
het kader van duurzaam ontwerpen [ l23, Nationaal Dubo Centrum, 1999] de nodige 
aandacht en de toegepaste technieken dienen positieve effecten te geven op: 
- Het binnenmilieu, het binnenklimaat en comfort; 
- Het buitenmilieu, de bodem, het water, de lucht; 
- De beschikbaarheid van grondstoffen en de materialen; 
- Energieverbruik en energiegebruik; 
- Het afvalprobleem. 

6.3.4. Uitgangspunten vanuit "Cradle-to-Cradle design": 
De volgende ontwerpaspecten dienen volgens de visie van "Cradle to Cradle" 
geïntegreerd te worden. Het betreffen ecologische aspecten die de "Cradle to Cradle" 
[ * L12, WilHam McDonough Architects, 1992] visie versterken. Deze ontwerpaspecten zijn: 
-Voldoende open buitenruimte creëren; 
- Veel transparantie creëren, contact met natuur is belangrijk; 
- Waardevolle materialen en nuttige hulpbronnen behouden middels een oneindig en zeer 
productief hoogwaardig hergebruik; 
- Exploitatie van de natuur in de stad creëren; 
-Gezonde woonruimtes creëren . 

6.3.5. Uitgangspunten vanuit de "Delftse Ladder": 
Middels de" Delftse ladder" wordt er gestreefd naar het efficiënt omgaan met materialen 
en componenten. Een integrale milieubeoordeling van toegepaste materialen en 
componenten middels een levenscyclusanalyse, is daarvoor van belang. De "Delftse 
Ladder" is een prioriteitsvolgorde voor de verwerking van afvalstromen voor de 
bouwsector, die hoogwaardigere alternatieven biedt voor het bouw- en sloopafval. [*L2, 
Ir. Andy van den Dobbelsteen en ir. Kees Alberts, Reader, 2001] Door deze benadering 
krijgt het begrip "hoogwaardig hergebruik" meer betekenis. Om verantwoord te kunnen 
ontwerpen voor de toekomst, moet er ontworpen worden middels prestaties op de 
volgende aspecten vanuit de "Delftse Ladder": 

1. Prestatie op het gebied van preventie: 
De preventie van grote hoeveelheden afval en schadelijke em1ss1es heeft de hoogste 
prioriteit. De kwantitatieve preventie is, middels uitnutting van het gebouw en efficiency 
van het bouwproces, het weglaten van onnodige hoeveelheden materiaal, materieel en 
energie. Kwantitatieve preventie is ook het hergebruiken, eventueel met kleine 
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aanpassingen, van een compleet gebouw. Dit wordt ook wel intern hergebruik genoemd. 
Een flexibel gebouw kan voor intern hergebruik zorgen en behoedt het gebouw voor 
sloop en beperkt zodoende de hoeveelheid afval en schadelijke emissies. 

Naar de mening van William McDonough en Michael Braungart, kan preventie nog meer 
inhouden. De 'Cradle to Cradle' visie i.p.v. "Cradle to Grave" visie geeft prestaties op het 
gebied van kwalitatieve preventie. Preventie van afval en emissies hebben de hoogste 
prioriteit om tot reductie van de milieubelasting te komen. Kwalitatieve preventie is het 
in productieprocessen gebruiken van stoffen en materialen die na gebruik geen nadelige 
gevolgen voor het milieu veroorzaken. [ ' L6, Dictaat 120022, 2002] Naar de mening van 
William McDonough en Michael Braungart [ L12, William McDonough Architects, 1992], 
de bedenkers van de 'Cradle to Cradle' ontwerpvisie, moet preventie inhouden, dat de 
milieubelasting door bouwafval en emissies, middels het sluiten van de kringlopen, 
onschadelijk moet zijn voor het ecologisch systeem. Het bouwafval en de emissies 
moeten volledig opgenomen kunnen worden in het ecologisch systeem en wanneer het 
niet anders kan, hoogwaardig hergebruikt worden in de technosfeer. Het ontwerpen met 
stoffen, materialen en processen middels gesloten kringlopen, moet een hoge prioriteit 
hebben. Het principe "afval = voedsel", zou eigenlijk toegepast moeten worden op alle 
producten die de mens fabriceert, en niet alleen in de bouwsector. Deze ontwerpvisie is 
bedacht door de natuur en is door de eerder genoemde ingenieurs weer herontdekt. 

2. Prestatie op het gebied van constructiehergebruik of objectrenovatie: 
Dit is presteren op het kunnen handhaven en hergebruiken van de constructie van een 
gebouw. De inbouw en afbouw kunnen dan opnieuw uitgevoerd worden. Dit is een vorm 
van kwantitatief hergebruik van de constructie. Constructieve flexibiliteit kan voor 
kwantitatief hergebruik zorgen. Wanneer er kleine aanpassingen gedaan kunnen worden 
aan de constructie, kan er gesproken worden van constructieve aanpasbaarheid . De 
inbouw en afbouw dient ook flexibel en aanpasbaar te zijn. De constructie, de inbouw en 
afbouw moeten de mogelijkheid bieden om eenvoudig gewijzigd te kunnen worden. Er 
dient dus gepresteerd moeten worden op flexibiliteit en aanpasbaarheid van de 
constructie en in/afbouw. 

3. Prestatie op het gebied van elementhergebruik: 
Bouwelementen moeten presteren op hoogwaardig technisch hergebruik. Bouwelementen 
moeten na gebruik hoogwaardig hergebruikt kunnen worden in andere delen van het 
gebouw of in andere gebouwen of bouwconstructies. Deze vorm van hergebruik kan 
middels demontabele, onafhankelijke en uitwisselbare bouwelementen verwezenlijkt 
worden. Het gebouw moet een mate van transformatiecapaciteit beschikken en de 
demontage moet mogelijk zijn op alle bouwniveaus, zowel qua ruimte als materiaal. 

4. Prestatie op het gebied van materiaalhergebruik: 
Dit is het presteren op hergebruik van gescheiden bouwmaterialen tot nieuwe, 
gelijkwaardige functies. Dit presteren, de recycling van materialen, is vaak naar de 
mening van William McDonough en Michael Braungart [Lll, Wllllam McDonough & 
Michael Braungart, 2002] geen oplossing voor op lange termijn. De producten, de 
processen en de oorspronkelijke kwaliteit van het materiaal, die door het scheiden van 
bouwproducten teniet zijn gedaan, zijn waardevolle producten, materia ten en 
investeringen geweest. De kwaliteit van de materialen en de investeringen, die gebruikt 
worden om te produceren, zouden beschikbaar moeten blijven voor de mens en zijn 
natuurlijke omgeving. Materiaalhergebruik is meestal een "downcycling" van het 
hoogwaardig product. Dit scenario is minst heilzaam voor het ecosysteem, vanwege de 
degradatie van materialen en het verlies van veel energie dat in 
productie/bouwprocessen is gebruikt. Alle treden van de "Delftse Ladder" hieronder zijn 
ook een vorm van "downcycling" en dus geen oplossing voor op lange termijn om de 
milieubelasting te beperken. 
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6.3.6. "The Hannover Principles - Design for Sustainability": 
"The Hannover Principles, Design guidelines for Sustainability" zijn ontwerpregels die als 
uitgangspunten kunnen worden gebruikt om de duurzaamheid van het ontwerp te 
verhogen. Deze principes kunnen gezien worden als document, dat gebruikt kan worden 
voor groei en verandering in het begrip van onze afhankelijkheid van de natuur: 

1. Bevestigen van de rechten van de mensheid en natuur om samen te bestaan onder 
gezonde, ondersteunende, diverse en duurzame voorwaarden. 

2. Het erkennen van de onderlinge afhankelijkheid. De elementen van de menselijke 
ontwerpen beïnvloeden en zijn afhankelijk van de natuurwereld, met verregaande en 
diverse implicaties op elke schaal. Laten we in de beschouwingen voor een ontwerp zelfs 
de verre effecten waarnemen. 

3. Respecteer de relaties tussen geest en materie. Beschouw alle aspecten van 
menselijke nederzettingen, inclusief de gemeenschap, huizen, industrie en handel in 
termen van bestaande en zich ontwikkelende verbindingen tussen geestelijk en materieel 
bewustzijn. 

4. Accepteer de verantwoordelijkheid voor alle consequenties van een ontwerp, 
beslissingen over gezondheid van de mensen, de bruikbaarheid van natuurlijke systemen 
en het recht om samen te bestaan in gelijkwaardigheid. 

5. Schep veilige objecten met een lange levensduur. Laat toekomstige generaties niet 
opdraaien voor de lasten en gevolgen van huidige beslissingen. (Behoorlijk bestuur.) 

6. Verminder afval. Evalueer en optimaliseer de volledige cycli van producten en 
processen, om zo de natuur na te bootsen, die geen afval kent. 

7. Vertrouw op natuurlijke energie. Menselijke ontwerpen zouden op de creatieve 
krachten van de voortdurende zonne-energie kunnen draaien, zoals de levende wereld. 
Gebruik deze energie op een efficiënte, veilige en verantwoorde manier. 

8. Begrijp de beperkingen van een ontwerp. Geen menselijk ontwerp is eeuwig en lost 
niet alle problemen op. Nederigheid zou aan de basis moeten liggen van elk ontwerp. 
Behandel de natuur als een model en leraar. 

9. Zoek voortdurend verbetering door kennis te delen. Bemoedig directe en open 
communicatie tussen collega's, industriëlen, en gebruikers om duurzame principes met 
ethische verantwoordelijkheden te verbinden en herstel de integrale relatie tussen 
natuurlijke processen en menselijke activiteit. 
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6.4 Het Programma van 
Flexi bi I iteit: 

Uitgangspunten voor de 

Het antwoord op de vraag hoe men de functionele gebruiksduur in verhouding met de 
technische levensduur maximaal kan optimaliseren, kan worden gezocht in het begrip 
flexibiliteit. Een flexibel gebouw bevat eenvoudige mogelijkheden tot veranderingen in 
gebruik. Eenvoudig, kan betekenen dat de betreffende wijziging kan worden doorgevoerd 
zonder dat, of met minimale inspanning, hiervoor een andere gebouwlaag hoeft te 
worden gewijzigd. [ * A2 Prof. ir. Frans van Herwijnen, Ir. Rijk Blok, 2005] Te streven is 
naar passieve flexibiliteit (polyvalentie) in plaats van actieve flexibiliteit (aanpasbaarheid) . 
Passieve flexibiliteit is beter dan actieve flexibiliteit, vanwege de extra inspanning en 
investering die gedaan dient te worden tot het komen van de aanpasbaarheid van een 
gebouwlaag. Constructiehergebruik, het handhaven en hergebruiken van de constructie 
van een gebouw staat hoog op de "Delftse Ladder". Presteren op het gebied van 
constructiehergebruik is van groot belang. De inbouw en afbouw kunnen dan opnieuw 
uitgevoerd worden. Constructieve flexibiliteit kan voor kwantitatief hergebruik zorgen. 

6.4.1. Uitgangspunten Constructieve Flexibiliteit: 
Constructieve flexibiliteit is het vermogen van de gebouwconstructie om veranderingen in 
andere gebouwlagen, veelal ten behoeve van wijzigingen in gebruik, mogelijk te maken, 
zonder dat het daarbij noodzakelijk is de draagconstructie zelf te wijzigen of aan te 
passen. [ * A2, Ir. Rijk Blok, Prof. ir. Frans van Herwijnen, 2005] Wanneer er eenvoudige 
aanpassingen gedaan kunnen worden aan de constructie, kan er gesproken worden van 
constructieve aanpasbaarheid. Bij een aanpasbare gebouwconstructie kan de 
draagconstructie zelf eenvoudig worden aangepast. Er zal dus gepresteerd moeten 
worden op constructieve flexibiliteit en constructieve aanpasbaarheid. De prestaties op 
het gebied van de constructieve flexibiliteit hebben te maken met: 

-Voldoende draagcapaciteit bieden: 
-Oe vloeren en andere dragende delen moeten versterkt worden; 
-De verticale elementen en de fundering dienen overgedimensioneerd te worden 
in verband met uitbreidbaarheid: optoppen, uitkragen of het aanbrengen van 
tussen vloeren; 
-a vergedimensioneerde fundering met een vast stramien ivm met de mogelijkheid 
tot uitbreiding van een demontabel veranderlijk deel. 

-Voldoende onafhankelijkheid van andere gebouwlagen bieden, het kunnen ontkoppelen 
van gebouwlagen: 

-Alle dienende elementen zijn ondergebracht in separate ruimten, tussenvloeren 
en verticale leidingkokers. Technieken in de zorg lopen via een valse wand naar de 
lokalen i.p.v. vals plafond, wel een vals plafond in gangen en technische ruimtes; 
-Verbindingen en interacties tussen andere gebouwlagen en gebouwsystemen zijn 
demontabel; 
-Uitbreidingsflexibiliteit, de mogelijkheid tot eenvoudige extensies en reducties; 
-Constructieve balken en vloeren moeten een pakket vormen en geen obstructies 
voor horizontale leidingen. 

-Voldoende ruimte bieden aan de andere gebouwlagen, de kwantiteit en de kwaliteit van 
deze ruimte voor de andere gebouwlagen: 

-Grote constructieve vrije ruimten waar geen kolommen of dragende muren de 
indeelbaarheid belemmeren; 
-Vrije indeelbaarheid van ruimtes vraagt om grote vrije vloeroppervlakten, met 
grote overspanningen, met een grote vrije hoogtes, breedten en lengten; 
-Keuze van kolommen en portalen: kolommen en portalen blokkeren de 
ruimtelijke mogelijkheden het minst. 

8 

Bijlage 6 



6.4.2. Uitgangspunten Belastingsflexibiliteit: 
Een overmaat aan constructieve sterkte ontwerpen kan door een overmaat aan 
'horizontale' en 'verticale' belastingen aan te nemen: 

-Aan windbelasting; 
50 m + Maaiveld; Pw;rep = 1,23 kN/m 2 ; 

-Aan hinderlijke trillingen, dmv uit te gaan van een hogere vloerstijfheid; 
Ueind = 0,004xlt Ubij = 0,002xlt 

-Aan personenbelasting: 
De veranderlijke belastingen volgens de NEN 6702 Paragraaf 8.2 zijn: 

a) Voor woningen: 1,75 KI\J/m 2
, 4J = 0,4 

b) Voor kantoren: 2,50 KN/m 2
, 4J = 0,5 

Doordat er verschillende functies in het gebouw kunnen bevinden, zijn de aan te houden 
veranderlijke vloerbelastingen, de maatgevende vloerbelastingen. Moderne kantoren 
hebben zelfs al een veranderlijke belasting van 3,00 a 4,00 KN/m 2

, 4J=0,5. Een overmaat 
aan constructieve sterkte is het ontwerpen door een grote veranderlijke belasting aan te 
nemen op het gebied van de verticale belastingen: 5,00 KN/m 2

, 4J=0,50. Het hoger 
aannemen van de veranderlijke belastingen kan met een kleine extra hoeveelheid 
wapeningsstaal, een kleine toename in percentage extra wapeningsstaal, worden bereikt' 

6.4.3. Uitgangspunten Functieflexibiliteit: 
Een scenarioplanning leidt tot het aanbieden van diverse in de toekomst mogelijke 
gebruiksfuncties van het gebouw met verschillende doelgroepen. De woontoren dient 
zodoende geschikte woon- en werkruimtes te integreren voor: 
-Zelfstandige eenpersoonswoonruimte voor alleenstaande senioren; 
-Zelfstandige eenpersoonswoonruimte voor alleenstaanden; 
-Zelfstandige tweepersoonswoonruimte voor samenwonende senioren; 
-Zelfstandige tweepersoonswoonruimte voor samenwonenden; 
-Zelfstandige gezinswoonruimte met een of twee jonge kinderen; 
-Zorgunits voor alleenstaande senioren; 
-Zorgunits voor samenwonende senioren; 
-Verpleegruimte voor verpleging van senioren; 
-Personeelsruimte in directe relatie met het verzorgings-/verplegingscomplex; 
-Kantoorruimte in directe relatie met het verzorgings-/verplegingscomplex; 
-Kantoorruimte in relatie met commerciële activiteiten. 

Het begrip flexibiliteit wordt gebracht vanuit de mogelijkheid om diverse ruimtelijke 
gebouwindelingen te integreren. Conventionele kantoorverdiepingen hebben meestal een 
beperkte vrij indeelbare ruimte en conventionele woonverdiepingen bevatten veel 
dragende wanden die tevens de stabiliteit verzorgen. Dit beperkt echter de mogelijkheid 
tot deze benodigde functiewijziging. Er dient een constructieve structuur opgezet te 
worden waarbinnen verschillende functies mogelijk zijrn. 

6.4.4. Uitgangspunten Indelingsflexibiliteit: 
De gevel: Een gevelindeling is vaak wel flexibel, maar met betrekking tot de gevel- en 
raamelementen is een gevelindeling vaak niet flexibel. De gevel dient demontabel, 
onafhankelijk en uitwisselbaar te zijn tov de onderliggende constructie. Vanwege 
benodigde energie-efficiency en comfort dient een dubbele, goed geïsoleerde gevel 
toegepast te worden. 

Scheidingswanden: Het streven is naar niet-dragende en demontabele, hoogwaardig 
herbruikbare scheidingswanden. 
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De ontsluitingen: Trappenstelsels, liften en horizontale ontsluitingen dienen 
onafhankelijk en uitwisselbaar zijn. De prestaties op het gebied van indelingsflexibiliteit 
heeft ook te maken met de prestaties op het gebied van de keuzevrijheid van de 
horizontale ontsluitingen. 

De dienende elementen: De keuken, de sanitaire en de overige technische 
voorzieningen maken het gebouw complex. De afhankelijkheid van gecompliceerde 
leidingsystemen die met grote ontwerpinspanningen gelegd worden, maakt de flexibele 
plaatsing van deze ruimten kostbaar. De gecompliceerde leidingsystemen dienen 
ondergebracht te worden in separate ruimten, in tussenvloeren, dwz verhoogde vloeren 
en verlaagde plafonds, ze dienen demontabel, onafhankelijk en uitwisselbaar te zijn tov 
de installaties en constructie. De prestaties op het gebied van de installatieflexibiliteit 
hebben te maken met: 
-Alle voorzieningen zijn ondergebracht in separate ruimten, tussenvloeren en verticale 
leiding kokers; 
-Zones in het gebouw moeten gereserveerd worden, wanneer er in de toekomst andere 
klimatologische gevelsystemen en vloer- en daksystemen dienen ingebracht te worden. 
Dwz het constructiesysteem dient flexibel te zijn en de mogelijkheid te bieden tot 
vervanging en verandering; 
-De vloer-plafondmaat moet hoog zijn met ruime vrije verdiepingshoogte, om 
leidingsystemen flexibel en aanpasbaar te kunnen opnemen in verlaagde plafonds of 
zwevende dekvloeren; 
-Voor aansluiting van de verticale op de horizontale dienende elementen: zuivere 
scheiding tussen dienende en constructieve elementen; 
-Duurzame installatie-infrastructuur. 

6.4.5. Uitgangspunten Flexibiliteit Samengevat: 

.... ob(" . ...... 
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Tabel 6.1 op basis van de volgende literatuur: 
- [ AS , Constructieve vrijheid, Walter Spangenberg, De Architect : oktober 2005] 
- [ * L25, Bouwen met tijd, SEV, Rotterdam sept 2004) 
- [ L27, Flexibel bouwen in de zorg , Cbz, Utrecht, november 2004 ] 
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6.5. Het Programma van Uitgangspunten voor 
Transformatiecapaciteit: 

6.5.1 "Design for Deconstruction" 
Het antwoord op de vraag, hoe men potentieel de functionele gebruiksduur van het 
gebouw kan verlengen, en daarbij de technische levensduur van bouwcomponenten kan 
naderen, moet gezocht worden in het begrip aanpasbaarheid met de ontwerpstrategie 
"Design for deconstruction". Design for deconstruction is gericht op het integreren van de 
mogelijkheid tot demontage in het veranderingsgevoelige deel van het gebouw. De 
voorgeschreven ontwerpstrategie "Design for Deconstruction" [*Ll3, Proefschrift 
E.Durmisevic, 2006] beveelt aan om demontabele bouwcomponenten te ontwerpen die 
onafhankelijk van elkaar en onderling uitwisselbaar zijn. Hierdoor kan een hoogwaardig 
hergebruik van bouwcomponenten en materialen ontstaan. 

De traditionele gebouwen zijn ontworpen middels een end-of-life scenario dat eindigt met 
sloop en downcycling. De bouwelementen bevatten namelijk verschillende functies en 
materialen die geïntegreerd zijn ontworpen, maar zo in elkaar zijn verweven en 
afhankelijk van elkaar zijn dat ze geen wijzigingen en demontage toestaan, terwijl 
verschillende bouwlagen, een verschillende levensduur bevatten. Er is dus geen 
evenwicht tussen de gebruikslevensduur en de technische levensduur van 
gebouwsamenstellingen en het verschil ervan is dynamisch en toenemend. Er dient 
gezocht worden naar een strategische aanpak om dit grote verschil te reduceren, te 
noemen Transformatiecapaciteit. Transformatiecapaciteit betekent hoge flexibiliteit en 
laag negatief impact op het milieu. Hoge Transformatiecapaciteit heeft te maken met een 
hoge potentie tot demontage. Transformatiecapaciteit is een indicator voor het 
gebouw/systeem flexibiliteit en de milieutechnische efficiency. Transformatiecapaciteit is 
het ontwerpen op deconstrueren. 

6.5.2 Inleiding Transformatie Capaciteit: 
Bestaande bouwmethoden gebruiken een klein percentage van de potentiële 
duurzaamheid van bouwmaterialen. Samengevoegde materialen hebben tijdens de bouw 
geen of nauwelijks potentie voor eventuele scheiding en/of hergebruik. Een sleutelrol 
voor het verlengen van de levensduur voor gebouwen en hun bouwelementen kan zijn, 
dat er op transformatiecapaciteit in alle bouwniveaus in de generieke ruimte wordt 
ontworpen. Dit wil zeggen dat de technische compositie van het bouwproduct is te 
deconstrueren en te reconfigureren, dit wil zeggen dat de bouwsystemen, de 
bouwcomponenten en alle gebruikte materialen her te gebruiken zijn. Demontage moet 
mogelijk zijn op alle bouwniveaus, zowel qua ruimte als materiaal. 
"Transformatiecapaciteit voor demontabele gebouwen draagt zorg voor het terugwinnen 
van materiaal tijdens ruimtelijke transformaties, voor het reconfigureren dan wel 
hergebruiken van bouwsystemen en componenten tijdens transformatie van 
bouwconstructies en transformatie van materialen. Dergelijke transformeerbare 
veranderbare structuren kunnen meer bereiken met inzet van minder, hetgeen wezenlijk 
is voor een universeel duurzaamheidconcept." [ L13, Proefschrift E.Durmisevic, 2006] 

Er dienen transformatiescenario's ontworpen te worden voor materialen en componenten 
die geschikt zijn voor hoogwaardig hergebruik, voor complete herfabricage, voor 
upcycling ipv recycling en voor eenvoudig onderhoud. Met herfabricage wordt bedoeld, 
het kunnen reconfigureren van bestaande bouwsystemen en componenten en het 
zodoende terugplaatsen in het gebouw/bouwdeel (en andere gebouwen/gebouwdelen). 
Deze hergefabriceerde delen zullen een hoogwaardige conditie hebben. E. Durmcevic 
heeft een wetenschappelijk methodisch model ontwikkeld dat de verschillende 
bouwtransformaties in rekening brengt van het ontwerpen op deconstrueren. Dit model 
behandelt transformatiecapaciteit als een bouwsysteem, met samengestelde of van 
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elkaar afhankelijke subsystemen. De drie van elkaar afhankelijke subsystemen, die een 
transformeerbaar bouwsysteem vormen zijn: 

-Het ruimtelijke transformatie systeem; 
Dat nieuwe gebruikseisen en functionele decompositie mogelijk maakt. 

-Het constructieve transformatie systeem 
Dat de technische decompositie mogelijk maakt. 

-De materiaal/elementtransformatie systeem 
Dat de fysische decompositie mogelijk maakt. 

1....::.-- I I -=:. I .., ___ __ 
Figuur 6.2: Het driedimensionaal transformatieconcept . r Ll3, Proefschrift E.Durmisevlc, 2006] 

De ruimtelijke transformatie staat voor de ruimtelijke aanpasbaarheid, het verzekert de 
continuïteit in de exploitatie van ruimte. De constructieve transformatie staat voor 
zuivere demontage, middels het kunnen reconfigureren van het bouwsysteem en zijn 
bouwcomponenten. Het verzekert de continuïteit in de verrichtingen in het gebouw en 
zijn bouwcomponenten, het verzekert vervangbaarheid, her9ebruik en herwinbaarheid 
van bouwcomponenten. De materiaal/elementtransformatie verzekert de continuïteit in 
het terugwinnen van materiaal in zijn zuiverste vorm, en het hergebruiken van complete 
hoogwaardige bouwsystemen en bouwcomponenten. 

6.5.3 Demontage: 
Elke extra mogelijkheid tot ruimtelijke veranderingen, middels een hoge mate van 
transformatiecapaciteit kan de functionaliteit van het gebouw doen toenemen en 
zodoende ook de levensduur. De transformatie kan ontstaan door de onafhankelijkheid 
van functionele, technische en fysische niveaus middels demontage. De ruimtelijke 
veranderingen middels ruimtelijke flexibiliteit zijn afhankelijk van de mogelijkheid tot 
herschikking van ruimte door middel van: 

-Verlengbaarheid (een vergroting van de ruimte); 
-Verdeelbaarheid (een herschikking van ruimtelijke eenheden); 
-Multifunctionaliteit of te wel polyvalentie (een herverdeling binnen de ruimtelijke 
eenheden); 
-Functionele mutatie (een mutatie van de ene functie tot de andere functie). 

De technische flexibiliteit is gerelateerd aan de mogelijkheid van bouwsystemen en 
bouwcomponenten tot eenvoudige: 

-Toegankelijkheid; 
-Vervangbaarheid; 
-Aanpasbaarheid; 
-Scheidbaarheid. 

Het ontwerpen op transformatiecapaciteit heeft dus alles te maken met het ontwerpen op 
deze technische flexibiliteit. Demontage is een belangrijk aspect voor het transformeer
baar kunnen zijn en kan ontstaan door: 
-Transformatie door eliminatie van een element; 
-Transformatie door additie van een element; 
-Transformatie door herlokaliseren van een element. 
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6.5.4 De sleutel tot transformeerbare constructies: 
Een gebouwsysteem moet gezien worden als een hiërarchie en rangschikking van zijn 
bouwelementen. Een goede configuratie van de hiërarchie in de onderlinge niveaus is 
belangrijk. Configuratie wordt beschouwd als het proces dat bouwelementen rangschikt, 
door de relatie tussen de geselecteerde bouwelementen te definiëren en daarop te 
rangschikken. Deze relatie en onderlinge interactie stelt de benodigdheden en 
beperkingen van de geselecteerde bouwelementen tevreden. De plaats in de piramide, 
het driedimensionaal transformatieconcept met zijn onderlinge niveaus, kan zodoende 
gevonden worden. Op gebouwniveau wordt er gerangschikt op systemen, die de 
gebouwfuncties dragen, de gebouwlagen. [Leupen, Brand en Durmiseviel Op systeem
niveau wordt gerangschikt op componenten, die de systeemfuncties dragen. (Dragen, 
scheiden, isoleren, etc.) Het componentniveau representeert de rangschikking van 
elementen en materialen, die de componentfuncties dragen. 

- - -
-

Figuur 6.3: Een heldere hiërarchische structuur op diverse niveaus zorgt voor onafhankelijkheid en 
uitwisselbaarheid van onderlinge materialen, componenten en systemen in het gebouw. {*Ll3, Proefschrtft 
E.Durmisevic, 2006] 

Configuratie op functioneel, technisch en fysisch gebied is belangrijk voor de exploitatie, 
transformatie en demontage van het gebouw. De criteria voor een hoge potentie tot 
demontage zijn de onafhankelijkheid en de uitwisselbaarheid van materialen, 
componenten en subsystemen. De technische (de)compositie van de gebouwassemblage 
moet helder zijn. De piramide moet een heldere structuur hebben en geen verwevingen 
van materialen, componenten en systemen in meerdere niveaus met een andere 
levensduur. Om hieraan te voldoen moet de fysische compositie niet geïntegreerd zijn en 
dient de technische compositie met een hiërarchische rangschikking van materialen, 
componenten en systemen te zijn ontworpen. 

sys'•m level [ -. 
S1Jb-•yotom lavei ' - - I 

~-L.l 1:_ ponent I 

.... [ ,_ 

Figuur 6.4: De heldere structuur van de piramide bij transformeerbare constructies, de onafhankelijkheid van 
bouwelementen op de diverse niveaus. [*L13, Proefschrift E.Durmisevlc, 2006] 
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De bestaande woontoren is een verweven gebouwsysteem met samensmeltingen op 
materiaal, component en (sub- )systeem niveau middels een monolieten betonstructuur. 
In deze betonstructuur is geen of nauwelijks sprake van configuratie op functioneel, 
technisch en fysisch gebied. Het herontwerp dient een open gebouwsysteem te worden, 
waar een onafhankelijkheid en uitwisselbaarheid van materialen componenten en 
systemen op alle niveau aanwezig is en aanwezig kan zijn. [ * L13, Proefschrift 
E.Durmisevic, 2006] De benodigdheden die een transformeerbare constructie moet 
hebben zijn: 
-Toegankelijkheid van de constructie; 
-Variatie in constructiewijzen; 
-Hergebruik van constructie-elementen; 
-Vervangbaarheid van constructie-elementen; 
-Reconfiguratie van constructie-elementen; 
-Recycling van constructie-elementen . 

6.5.5 De strategie: 
De strategie is het goed configureren van het bouwsysteem middels een voorgeschreven 
methodische configuratie in het proefschrift. [ "'L13, Proefschrift E.Durmisevlc, 2006] 
Samenvattend zorgt deze voorgeschreven configuratie voor de volgende 
ontwerpaspecten: 
!.Separatie van materiaalniveaus, die corresponderen aan de onafhankelijke functies van 
het gebouw; 
2.Het ontwerpen op een open hiërarchie met verschillende subassemblages; 
3.Het gebruik maken van toegankelijke verbindingstypes, die additionele onderdelen 
benodigen voor de verbinding tussen twee componenten; 
4.De toepassing van parallel lopende processen ipv opeenvolgende assemblage en 
demontage; 
S.Het gebruik van mechanische connecties ipv chemische connecties. 

6.5.5.1 Materiaal- en componentkeuzes met oog gericht op 
afdankfase en deconstructie: 
- Er zit geen grote industrietak achter het ruimtelijk ontwerp, zodat hoogwaardig 
hergebruik dient te geschieden door middel van het herlokaliseren van 
bouwcomponenten in het gebouw zelf. 
-Gebruik zo min mogelijk verschillende materialen, dit tbv verschroting van samen
stellingen zonder demontage. 
-Ontwikkel subsamenstellingen zodanig dat deze te shredderen zijn. De toepassing van 
goed scheidbare en I of compatibele materiaalcombinaties zijn belangrijk. 
-Pas zoveel mogelijk materialen toe, waarvan de kwaliteit na recyding I hergebruik 
(nagenoeg) overeen kan komen met het oorspronkelijke, primaire materiaal. 
-Maak minimaal of bij voorkeur geen gebruik van composieten, oppervlaktelagen of 
laminaten. 
-Streef een eenvoudige, goed herkenbare en toegankelijke productstructuur na middels 
eenvoudige detaillering. 
-Standaardiseer zo veel mogelijk componenten met het oog op hergebruik. Pas zoveel 
mogelijk gestandaardiseerde materiaalidentificatie toe. 
-Pas snel te demonteren verbindingen toe en pas niet meer verbindingen toe dan strikt 
noodzakelijk. 
-Vermijd de noodzaak tot toepassing van speciale gereedschappen voor montage en 
demontage. 
-Vermijd potentieel onveilige montage, maar zeker onveilige demontagesituaties. 
-Beperk de noodzaak tot gebruik van milieuonvriendelijke (hulp)stoffen; smeerproducten, 
etsmiddelen, beitsen en dergelijke. 
-Kiezen voor duurzaam geproduceerd hout. 
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6.5.5.2 Keuze van niet toe te passen connecties: 
Verbindingstechnieken die uit het oogpunt van demontabiliteit te vermijden zijn: 
-Kiinkverbindingen. Door de aard van de verbinding kunnen materiaalsoorten van totaal 
verschillende aard gemakkelijk met elkaar verbonden worden, bij relatief kleine 
materiaalfracties is scheiden economisch onverantwoord. 
-Enkelwerkende klikverbindingen, inhaakconstructies. Deze zijn vaak allen destructief 
scheidbaar, soms onveilig en vaak ondoenlijk. Er is daardoor geen hergebruik mogelijk. 
-Het lasproces. Het scheiden en I of hanteerbaar maken van afgedankte lasconstructies 
is doorgaans moeilijk, smerig en vaak onveilig werk. 
-Het soldeerproces. 
-Het lijmproces. De lijm zelf is vaak al zeer schadelijk voor mens en milieu, laat staan de 
combinaties die mogelijk zijn . Vervolgens zijn lijmverbindingen niet of nauwelijks 
scheidbaar. 

6.5.5.3 Keuze van toe te passen connecties: 
-Droge verbindingen ipv chemisch samengestelde verbindingen. 
-Boutverbindingen en een beperking aan lasverbindingen. 
-Schroefverbindingen zijn, indien niet geroest, in de afdankfase veel gunstiger dan veel 
andere verbindingstechnieken . 
-Schroefdraadverbindingen zijn gunstig mbt demontage. (Doorgaans zijn schroefdraad
verbindingen bewerkelijker en dus veelal duurder in de aanmaakfase en daarnaast 
onderhoudgevoeliger gedurende de gebruiksfase van het product.) 

6.5.5.4 Aandachtspunten demontabele connecties: 
Aansluitingen van demontabele bouwdelen dienen bouwtechnische en bouwfysische 
problemen te voorkomen: 
-Wind- en waterdichting moet verkregen worden door middel van droog gemonteerde, 
demontabele verbind ingsmiddelen, geen gestort beton, geen mortelvoegen, geen 
afwerkvloeren, geen stucwerk, geen kitten en harsen en geen spuit PUR. 
-Bij uitwisselbare delen dient er met veel stelruimte rekening gehouden te worden. 
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6.6. Het Programma van Uitgangspunten voor de toe te 
passen Modulaire Maten in het Gebouwsysteem: 
Een constructie ontworpen in een vast stramien zorgt voor voordelen zoals een hogere 
potentie tot reconfiguratie van demontabele elementen. De elementen hebben dan een 
hogere potentie tot hoogwaardig hergebruik, vervangbaarheid en uitbreidbaarheid. 
Transformatie kan geschieden door het herlokaliseren van een element, dat middels een 
vaste standaard modulaire maat een hogere potentie heeft tot herlokaliseren. 

6.6.1 Modulaire Maten in het Gebouwsysteem: 
Na bestudering van het bouwbesluit 2003, enkele kantoorplattegronden, plattegronden 
van zorginstellingen en woning-plattegronden komen een aantal standaard maten naar 
voren en vanuit deze standaard maten kan een systeemopzet geïntroduceerd worden. De 
standaard reeks modulaire maten zijn: 

0,3m-0,6m-0,9m-1,2m-1.8m-2.4m-2.7m-3.0m-3,3m-3,6m-4,8m-7,2m-8.4m-14.4m 

Redenen om deze Modulaire maten toe te passen zijn: 
-Veel gebruikte stramienmaten zijn 1,2m, 3,6m en 7,2m en zijn algemeen geaccepteerd . 
(Valt in de reeks.) 
-Het bouwbesluit 2003 geeft een minimumeis van 1,8m voor de breedte voor een 
verblijfsoppervlakte. (Valt in de reeks.) 
-Vanuit de verzorgings- en verplegingsfunctie is gewenst om binnen elke 900mm een 
binnenwand te kunnen plaatsen. [*L27, Flexibel bouwen In de zorg, Cbz1 Utrecht, 
november 2004 ] (Valt in de reeks.) 
-Het bouwbesluit 2003 geeft voor een kantoorfunctie en woonfunctie een minimale 
afmeting van 900 mm voor enkele doorgangen en een minimale afmeting van 1200 mm 
voor dubbele doorgangen. (Valt in de reeks.) 
-Het bouwbesluit 2003 geeft voor een verzorgings- en verplegingsfunctie een minimale 
afmeting van 1100 mm voor enkele doorgangen en een minimale afmeting van 2400 mm 
voor dubbele doorgangen. (Valt in de reeks.) 
-Een gewenste verdiepingshoogte indusief constructieve scheiding is 3,6m. De vrije 
hoogte moet groter zijn dan 2,4m . (Valt in de reeks .) 

Door de reeks modulaire maten te introduceren in de flexibele draagconstructie, de 
transformeerbare vloerdelen, de gevelelementen en de scheidingswanden kan er een 
gebouwsysteem ontstaan welke geschikt is voor het herlokaliseren van een element. Het 
demontabele element kan dan hoogwaardig hergebruikt worden, door zijn 
onafhankelijkheid en uitwisselbaarheid. Het bijkomstig voordeel van dezelfde maten in 
twee loodrechte richtingen en in de hoogte is dat de inrichting van het gebouw 
gemakkelijk 90 graden gedraaid kan worden, wat vooral bij een vierkante en 
rechthoekige plattegronden zeer van pas kan komen. Het toepassingspotentieel van 
uitwisselbare elementen wordt door de introductie van de modulaire maten zeer groot. 
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Bijlage 7.1 Aanbeveling Zero-energy-building: 
De energieprestatie van de energiehuishouding dient in het herontwerp hoog te zijn. Aan 
de hand van de toekomstvisie is gebleken dat de EPN in de toekomst aangescherpt gaat 
worden. Rekening houden met toekomstige energie-efficiency met een aangescherpte 
energieprestatie- coëfficiënt van 0,8 moet mogelijk zijn. Het ideaalconcept is natuurlijk 
een Zero-energy-building, een energetisch autarkisch gebouw waar verschillende 
variabele en duurzame systemen geïntegreerd zijn. Doordat het bouwsysteem flexibel en 
transformeerbaar is, is de ultieme transformatie naar een Zero-energy-building. Zonne
energie en windenergie kunnen gezien worden als vorm van constant vernieuwende 
inkomsten. Maar er zijn ook andere vormen van energie met constant vernieuwende 
inkomsten. Energie-efficiency wordt ook bereikt door besparing op te gebruiken energie. 

In de nabije toekomst is het mogelijk, als de elektriciteithuishouding decentraal wordt 
geregeld, dat een gebouw zelfs een leverancier van warmte en elektriciteit wordt. 
Energie-efficiency wordt dan bereikt door energie-explotatie, het gebouw als 
energieleverancier middels zonnepanelen, warmte opslag in zomer, wtk-cv ketels, etc. 

De strategie van het bouwsysteem is dat alle opties open moeten worden gelaten om 
over te kunnen gaan op een Zero-energy-building : 

Voor het bouwkundig systeem: 
-Gevel is compleet aanpasbaar -> Hogere thermische isolatie aan te brengen. Hoge 
isolatiewaarden (EPC 0,8) mogelijk, deze zorgen voor betere thermische isolatie en een 
geringe warmtevraag; 
-De compacte bouwvorm zorgt voor een beperking van de gevelopeningen en minder 
energielekken; 
-Passieve verlichting, verwarming en koeling mogelijk: 

1 Passieve verlichting en verwarming: 
-Zonering van activiteiten in gebouwen en installaties, zodat per ruimte van een gebouw 
optimaal aan de vraag kan worden voldaan. Gebruik makend van de passieve zonne
energie, dmv effectief compartimenteren en zonneren; 
-De zonnewarmte is efficiënt te gebruiken, door te ontwerpen op de zonnestand en door 
de toepassing van nieuwe systemen, die de warmte efficiënt opnemen; 
-Optimaal gebruik makend van daglicht. Door een beperking van elektrische 
energiegebruik is er een efficiënt gebruik van eindige energiebronnen. 

2 Passieve koeling: 
Een goede buitenzonwering voorkomt te veel opwarming in de zomer. Koelen geschiedt 
door in de zomer 's nachts met koele lucht te spuien via ventilatieopeningen. Beide 
voorzieningen zijn gevelgebonden en beperken daarom de flexibiliteit zo min mogelijk. 
Aanvullend kan gekoeld worden door water uit de koude bron door het systeem te 
voeren. -> zie warmte- en koudeopslag. 

Voor het installatiesysteem: 
1 Verwarming: 
Een lage temperatuurbron wordt toegepast met lage temperatuurverwarming met opslag 
van energie, door het toepassen van warmte- en koudeopslag in de bodem. Het opslaan 
van warmte gebeurt in de zomertijd en het oppompen van warm grondwater gebeurt in 
de wintertijd. Verwarming en koeling van het gebouw gebeurt met behulp van bijv. een 
elektrische warmtepompinstallatie, die het warm of koud grondwater uit de bodem 
haalt. Door een klimaatplafond wordt er middels convectoren op alle gehele verdiepingen 
de ruimte verwarmd of gekoeld. Het warm tapwater kan ook met de warmtepomp 
worden voorbereid, waarna het wordt opgeslagen in een boiler. Ook dient er met 
warmteterugwinning uit de ventilatielucht en met de warmtewinning uit de spouw van de 
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klimaatgevel het proces te worden geoptimaliseerd. Door kort cyclische warmte opslag in 
waterreservoirs en lang cyclische warmte opslag in bodem kan aan de warmte behoefte 
worden voldaan. Bij extremen wordt per kavel of per verdieping de warmtevraag 
na behandelt. 

kh~Wortlfc IPOillrpomp = • + • = 
1&1."......,.... ..,.,~ ..... 

Figuur 7.1: De efficiency van de warmtepomp en warmteopslag in combinatie met klimaatplafonds en 
klimaatgevels. 

Een warmtepomp levert warmte door aan de bodem warmte te entrekken met een 
relatief lage temperatuur en die naar een hoger temperatuurniveau te brengen. Een 
warmtepomp kan dienen voor zowel warmte als koeling. Het energierendement van een 
warmtepomp is hoog. Dit rendement is mogelijk doordat de hoeveelheid nuttige energie 
die een warmtepomp in de vorm van warmte aan een gebouw levert, groter is dan de 
hoeveelheid primaire energie die in de vorm van gas of elektriciteit aan de warmtepomp 
moet worden geleverd. Een warmtepomp in combinatie met langetermijn energie
opslag kan een verbetering van de energie- efficiency opleveren. 

Warmte en koude zijn langdurig (seizoenen) op te slaan in de bodem, aquifer. De 
warmtebron voor de opslag van warmte is de afzuiging van de warmte uit de 
klimaatgevel en andere zonnecollectoren. De voordelen van energieopslag in de bodem 
zijn: 
o Het systeem betaalt zichzelf terug door de energiebesparing; 
o De energiebesparing varieert van 20% - 40% door lage temperatuurverwarming; 
o De uitstoot van C02 is drastisch minder; 
o De locatie is minder gevoelig voor de verhoging van de energieprijzen; 

Hoog rendement. 

Figuur 7.2: koude opslag en warmte opslag. 

Nabehandeling van de warmte is mogelijk per verdieping en regelbaar per verdieping. 
Om verliezen en overmaat te beperken door middel van een hoog rendement in de 
efficiënte verwarmingsinstallaties. Door een wering van fossiele brandstoffen als 
energieopwekking en toepassing van groene stroom als energieopwekking is er een 
efficiënt gebruik van eindige energiebronnen. 
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2 Zonnecollectoren: 
Het integreren van zonnecollectoren, toepassen van actieve zonne-energie, zoals een 
zonneboiler, zonnecollectoren in de grond en zonnepanelen. Zonnecollectoren zijn 
namelijk: 

-Niet op fossiele brandstoffen; 
-Niet lucht-, water- en bodemvervuilend; 
-Van een onuitputtelijke bron . 

3 Ventileren: 
Door zowel gevelroosters gecombineerd met mechanische afvoer, als ook de optie 
mechanische toevoer met WTW aan te bieden, is er een grote keuzevrijheid voor de 
gebruiker. Het kunnen inregelen van de mechanische aan en afvoer is gewenst, met: 
-Ventilatiesysteem om mechanische koeling tegen te gaan: 
-Vraaggestuurde ventilatie en HR-WTW; 

Het ideaalconcept: 
Door een toepassing van een intelligent façade, klimaatgevel• of een tweedehuidfaçade 
kan lichtinval gereguleerd worden en door opneembare warmtewinsten in de spouw van 
de gevel, die opgeslagen worden in de bodem, kan er optimaal gebruik gemaakt worden 
van de zonnewarmte. De belangrijkste activiteiten worden ook geplaatst gericht te 
worden op de maximale zoninval op het zuiden. Per verdieping wordt de warmtevraag, 
koelingvraag en de ventilatievraag indiv ~dueel geregeld. In het ideaalconcept is verder 
aanwezig: 

1. Een individuele regelbaarheid per kavel is aanwezig op het geb·ied van: 
-(Natuurlijke daglichttoetreding) en kunstmatige verlichting; 
-Zonwering; 
-(Na)verwarming en koeling; 
-Geluidsisolatie; 
-Gebalanceerde vraaggestuurde ventilatie. 

2. Een intelligent façade, klimaatgevel of een tweedehuidfaçade kan voor een behaaglijk 
binnenklimaat zorgen. De redenen voor het toepassen van deze klimaatgevel: 

-> Zonwering en warmte accumulatie in een element; 
-> Warmtewinning warme lucht in spouw klimaatgevel; 
-> Sterk doorgedreven thermische isolatie: 

-Hoge isolatiewaarden en minder energielekken; 
-De bescherming tegen hitte en koude. 

-> Regelbaar binnenmilieu, gezonde woonruimte; 
-> Daglichtafhankelijke verlichting. 

Bijlage 7.2 Aanbeveling Ecologische duurzaamheid voor 
de locatie: 
De insteek moet zijn het wegnemen van de vervuiling. Het wegnemen van het concept 
afval. "Cradle tot Cradle" streeft naar een locatie dat naast het gewenste comfort: 
-De lucht, water en bodem zuivert; 
-Waardevolle materialen behoudt middels een oneindig en zeer productief hergebruik; 
-De maatregelen voor het vergroten van onze welvaart moeten zorgen voor de groei van 
ons natuurlijk kapitaal; 
-Positieve emissies creëert; 
-Een overvloed aan culturele en biologische diversiteit doet ontwikkelen; 
-De capaciteit van de natuur om te kunnen groeien verbeterd; 
-De groei van onze gezondheid, onze rijkdom, en onze nuttige hulpbronnen realiseert. 
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7.2.1 Gezond buitenmilieu creëren: 
In de gebouwde omgeving en de openbare ruimte spelen gezondheidsaspecten een rol. 
Problemen zijn bijvoorbeeld: een slechte luchtkwaliteit, geluidhinder, onvoldoende 
verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Het integraal ontwerpen op een gezond 
buitenmilieu is noodzakelijk, er moet meer respect voor omgeving getoond worden. 
Gezondheidsbevorderende aspecten zijn onder andere: 
-Voldoende open buitenruimte -> Groene recreatieve omgeving; 
-Recreatievoorzieningen en functiemenging op wijkniveau; 
-De combinatie van wonen, werken, recreatie en zorg en noodzakelijke voorzieningen, 
zoals winkels voor basisbehoeften; 
-Behoud van vegetatie en bomenaanplanten is noodzakelijk, bomen zijn namelijk: 

-Natuurlijke windvangers; 
-Bieden extra isolatie; 
-Een goede zonnewering; 
-Beschermen tegen erosie, houden water vast; 
-Beschermen tegen hitte en koude. 

-Ecologische daken zijn een uitbreiding op de vegetatie en bieden: 
-Extra isolatie, 
-Een goede bescherming tegen UV-aantasting van het dak. 
-Houden water vast en zuiveren het water. 
-Beschermen tegen hitte en koude. 
-Integreren met de ecologische omgeving. 

-Ontwerpen moeten zorgen voor contact met natuur en water en moeten zorgen voor het 
beter te benutten van de bestaande omgeving. Veel ramen zorgen voor meer contact 
met de natuur; 
-Compacte parkeermogelijkheden op loopafstand te creëren; 
-Het ontwerpen op het beperken van hoge emissiewaarden, zoals lawaai, stank, warmte, 
toxiciteiten en andere vormen van verontreinigingen; 
-Het integraal ontwerpen met de exploitatie van decentrale beheersing van afvalstromen, 
middels biologische afbraak. 

7.2.2 De zuivering van de bodem, het water en de lucht: 
Door bodem- en water en luchtzuivering gedee'ltelijk lokaal te regelen, kan er optimaal 
gebruik gemaakt worden van de natuurli1jke afbraak en ophopingen van milieuproblemen. 
De drinkwatervoorziening kan namelijk in de (nabije) toekomst in Nederland nog voor 
veel problemen komen te staan. Belangrijke redenen om zuinig met (warm) water om te 
gaan zijn: 
-Het schaarser worden van voldoende schoon water om drinkwater te maken; 
-Milieubelasting bij de winning en zuivering van water tot drinkwater; 
-Energiebesparing bij het verwarmen van drinkwater in huishoudens. 

Waterzuivering en Waterbesparing kan worden verkregen wanneer er: 
-De juiste leidingdiameters en beloop bepaald worden, dmv het kortste tracé te kiezen; 
-De juiste afmetingen gekozen worden (collector, opslagvaten); 
-Het Afvalwater gecontroleerd wordt en opgenomen wordt in locale ecologische 
systemen. Actieve controle van emissies in de bodem, het water en de lucht zorgen voor 
voorkomen ophopingen van milieuproblemen. 

7.2.3 Afvalbeheersing en beperking: 
Het streven moet zijn om zo min mogelijk afval te laten ontstaan, nog beter zelfs, het 
concept afval te verwerpen. Dit is ook een van de basisprincipes van het "Cradle-to
Cradle" ontwerpen. Verder: 
-Het terugdringen van de hoeveelheid bouw- en sloopafval door middel van "Innovatief 
bouwen". Het uitgebreid toepassen van nieuwe technologieën van flexibel en demontabel 
bouwen, want gebouwen moeten langer meegaan en langer (multi) functioneel blijven en 
zelfs hoogwaardig hergebruik van materialen en producten is noodzakelijk; 
-Grotere woningen te ontwikkelen, die meer functieveranderingen aankunnen; 
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-De mogelijkheid te bieden om gebouwen te transformeren, van een statische opvatting 
naar een dynamische opvatting; 
-Een minimalisering van het materiaalgebruik en emissies, zoals: 

-Voor bouw- en sloopafval moet zo min mogelijk eenmalige verpakkingsmaterialen 
gebruikt worden; 
-NOx -arme installaties; 
-Een beperking van de uitloging van metalen; 
-Compacte vormen toepassen . 

-Integreren van afvalbeheersing, zoals: 
-Gemeenschappelijke depots -> Huishoudelijk en chemisch Afval gescheiden 
inzameling; 
-Bassins voor biologische afbraak-> Composteren van afval; 
-Gescheiden riolering -> Regenwateropslag. 

7 .2.4 Het ecologisch ontwerp: 
De milieubelasting in de gebouwde omgeving en openbare ruimte kan beperkt worden 
door decentralisatie van afval en emissies. Het afval en de emissies kunnen locaal tot een 
beperkte mate opgenomen worden in het ecologisch systeem. Gft-afval, afvalwater van 
wassen, spoelen, toilet en douche, kunnen biologisch gezuiverd worden. Voor een 
biologische waterzuivering is een voorzuivering noodzakelijk. Bij een plantenzuivering 
gebeurt de voorzuivering mechanisch-biologisch door een slibcompostering of 
mechanisch door een septische tank. Middels de mechanisch-biologische voorzuivering 
(slibcompostering) kunnen fecaliën droog afgevoerd worden tot compost verwerkt. 

Figuur 7.3: Principeschets van biologische zuivering. 

De biologische zuivering bestaat uit een filterbed dat met moerasplanten beplant is 
(rietveld). Dit filterbed wordt zowel vertikaal als horizontaal doorstroomd 
(Hybridesysteem). De zuivering gebeurt door de symbiose tussen planten en micro
organismen. 

Figuur 7.4 : Filterbedden . Figuur 7 .5 : Principe Omgekeerde Osmose. 

Het water in de omringende open buitelil ruimten kan gezuiverd worden met omgekeerde 
Osmose, tot drinkwater. Omgekeerde Osmose is het meest geperfectioneerde 
filtersysteem voor de productie van zuiver water. Het is een fysisch procedé zonder 
toevoeging van chemicaliën en het is milieuvriendelijk. Bij Omgekeerde Osmose wordt 
gebruik gemaakt van een "halfdoorlaatbaar membraan" dat bepaalde stoffen doorlaat en 
andere niet. Het heeft poriën van ± 0,0002 micron waarin principe alleen water- en 
zuurstofmoleculen doorheen kunnen. Regenwater kan trouwens opgevangen worden en 
ongezuiverd voor spoelwater worden gebruikt. 
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Bijlage 8 Bouwtechnische tekeningen van de woon-/ 
werktoren op de Seniorencampus Kortonjo-De Weerde: 

8.1 Constructieve en bouwtechnische tekeningen van het 
bouwsysteem: 

[Tekeningen AO in map bijgevoegd.] 
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8.2 Bouwtechnische tekeningen van de liftconstructie: 

Lageweg 8 222.1 AG Kitwijk Lakeman 
t 071 - 402 93 28 • infoiJllaketmn.nl 
f 071-4012703 i wwwJ1keman.nl 

personen- en goederenliften 

lakeman Liften presenteert de doorbraak In llfttechnlelc 

Machinekamerloze 
personenlift zonder liftput 
en dakopbouw 
Met deze bijzonder~ innovatie opent Lakeman Liften vele (lift)deuren. Juist op 

plaatsen waar nu totaal geen mogelijkheden zijn kan deze machinekamerloze 

personenlift · zonder liftput en zonder dakdoorbraak - worden geinstalleerd. 

Samen met het feit dat er geen aparte machinekamer nodig is, is er een grote 

ontwerpvrijheid, de bouwkundige kostenbesparing daardoor aanzienlijk en z1jn 

de toepassingen talrijk. Zelfs daar waar plaatsing voorheen alleen kon worden 

gerealiseerd met de aanleg van deze drie vaak prijzige voorwaarden is deze 

personen- en/ of goederenlift een uitkomst. 

Gebnaiksvriendetijk en veilig 
Dankzij de gesloten cabine zijn voorbij 

glijdende schachtwanden verleden tijd . 

Een stuk veiligheid voor kinderen en 

minder validen. Zware handbediende 

draaideuren hebben plaatsgemaakt 

voor gebruiksvriendelijke automatische 

schuifdeuren. Ook is de bediening in 

de cabine automatisch en dient een 

drukknop niet langer tijdens de gehele 

rit ingedrukt te worden gehouden. 

• Afgesloten cabine 
• Automatische deuren 
• Automatisch bedlening 

Ontwerpvrijheid en bouwkundige 

kostenbesparJ.ng 

De geleiding vandeze installatieisa·anéén 

zijde. Hierdoor zijn tegenoverliggende en 

overhoekse toegang(en) mogelijk, wat een 

behoorlijke vrijheid in ontwerp oplevert . 

De geleiding wordt afgesteund op de 

put. Zo is een zware schachtconstructie 

niet langer noodzakelijk. Dat is niet alleen 

een bouwkundig financieel voordeel 

maar ook nog een ontwerpvoordeeL 

Afhankelijk van de bouwkundige situatie 

kan deze machinekamerloze personenlift 

meten anders ook nog zonder ontheffmg 

geplaatst worden. 

• Geen machinekamer 

• Geen liftput 

• Geen dakdoorbraak 

• Belasting op putbodem 

• Lichte schachtconstructie 

• Tegenoverliggende en 

overhoekse toegang (en) 

mogelijk 

• • ••••• •• 
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MACHINEKAMERLOZE HYDRAULISCHE RUG
ZAKLIFT VOOR PERSONEN EN GOEDEREN 
ZONDER LIFTPUT EN 'DAKOPBOUW 

SAMENSTELliNG 

Systeemopbouw 
Hydraulische rugzakliften met hefvermogens van 630 
kg. tot 1.500 kg. De bestu rlngskas t kan op geplaatst 
worden op elke verdieping naast e.en un oegang of 
tegen de liftschacht. In de l iltsetJacht wordt de gelei
dlngsconstrtJ ctle met de dllnder naast of achter de 
cabin geplaatst, de cabine wordt gehang en a<~ n een 
koolframe, het koolfra me wordt .:ijdelings lndi ct 
(2 :1) aangedreven door een ci l inder. 

Elementopbouw, materiaal 
De besturing wordt gemont~rrl ln een plaatsla en kast 
bestaande uit: microprocessor besturtng, vellighelds
en hoofdstroom ais, E c- lter, temperatuurbewa
kingsun lt, noodstroomunit, kopleerschak lng, ritd uur
bewaking en overfastschakeltn g. Ultbreidingsmogelij -
heden voor: softstarter, rrequen eregellng, evacuatie
schake ling, brandweerllft, alarm- en storin gsmelding, 
buitend enstscha kefin g, remote control etc. 

Aandrijving 
Aandrij ving d.m.v. een hydrauli he aggregaat met 
een digi aal geregeld st uurblok welke via een nexlbele 
hogedrukslang wordt aangesloten op de cüinder die 
Indirect ( 2: 1) de aandrij ving van de cabine verzorgt. 

Schachtconstructie 
De schachtconstructie die gewoonliJK door derden 
overeenkomstig maal vo ring van de tabrik nt /l ever
ancier wordt gemaakt k.m ook door de fabrikant/I ver
ander word en verva rdk,l d i·n staalconstruct ie, afg'"
\Nerkt met glaspanelen e.d. 

Geleiding 
De geleldingsconst ru ctle met geleiders (T-profïelen) en 
dlinder(s) vvorelt d.m.v. i n ~tclbare consoles a<~ n m r 
M kerralls a n én zijde naa t or achter de cabine 
gemonteerd. De cilinderrundatle wordt drage nd op de 
putbodem geplaatst. 

Cabine 
Vloer en dak vervaardigd van plaatstaal, wanden 
opg ebouwd ult gezette pla tstalen p;3 nclen bekleed 
met kunststof en ui twen dig voorzien var trilling - en 
gel olddempend materi aal, oolafsfultlng , Ingebouwde 
halogee n verlichting, dru kn optableau rnel infov d en 
ge.nte greerde noodverlichting, telefoonaansluit ing, 
Colavinyl op de vloer, pl int en dagst .kke van roest
va st staal. Ov ·ge uitvoeri r)gsmogeltjl<heden: wanden 
bekleed met kunststofplaat, wanden uitgevoerd m t 
roestvast st alen panelen, wanden beze t met glas, vloer 
met natuursteen, vlo r met ro estvast/alumin ium/sta-

Jen tranenplaat , aluminium of roestvaststa len le uning, 
Ci:lbineventilator, sp ieg Is, (alarm)telefoon, opk pbare 
zitting, ver laagd p lafond, tla ogcenverl :d!ting , indirect 
Tl verl ichting et . 

Kooi- en schachtdeuren 
Automatische 2/4-dellge cent raaal openende deuren 
of één:z1Jd i9e 2/3-dellge openende tefescoopdeuren. 
De deUTpanelen z.ljn standaard u itgevoerd in plaatstaal 
en bel'1 andeld m et grondverf RA -7032. Overige uit
voe ringsmogelij khed en : roestvaststalen bekle ding, 
volledig uitgevoerd in roe stvast staal , met gldsv!!n
sters In panorama-ui tvoe ring te . 

Schachtdeurkozijnen 
Plaatst alen inz tlc:ozlj n. De ·azijnen zijn standaard uit
gevoerd in p!aatst a I n behdnd d met grondverf 
RAL-7032. e dr kknoptableau word gemonteerd in 
de kozijnsti j I. Overige uitvocri ng~mogelljkhede n : 

totaal fron t kozij nen , muurkooomv tte'lcle kozijnen , 
koziJnen bekle ed of v !led ig uitgevoerd in roe tva t 
St:aal eLC . 

Drukknoptableaus 
De drukknopta bleau worden gemont erd in de cabine 
en in de slljle van de schachtdeurko:zijne . Slanddard 
bestaande uit dek pla t Qfl dru knoppen ul tgevaérd in 
roestvas l aai. Overige u tvoe r ingsmoge lljkheden . 
gruo tvla drukknoppen , vandaalbescendige drukknop
pen, sensordrukknoppen sleuteJbedlening, cod bedie
ning, d gitale standaandulding etc. 

Oppervlaktebehandeling 
Alle overige m etalen tiefen worden ontve.t en behan 
deld met een gr ijze pr er RA L-7032. Voor oppervlak-
te behan de.ll ng d l ver~e corn ponenten Li 
Elementenopbouw. 

Accessoires 
Zie Elementenopbouw. 

VORM, AFMETlNGEN, GEWICHT 

Vorm 
Uitvoe ng cabine cnog liJk met tege r over1 1ggendc 
• ;o haak se toegangen. 

Afmetingen 
Naast d meest voorkomende ca bine- n schachtaf
metingen kan lkc andere ca bine en;"o sch <~chtafme-

ng gemaakt en gelev rel worden, eventueel aange
past .:~a n de bouwkun dige mogelij khcder1; dit le ats.te 
geldt m nam voor situatie waar geer liftpul en/of 
dakdoo rbf aak mogelij k 1 • 
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VUUR, EXPLOSIE 

Brandwerendheld 
De schachtdeuren worden standaard g leverd volgend 
DIN 18090 rnet een brandwerendheld va n 60 minuten 
(géé brandalt t ). 

Explosie 
Explosievrije Insta llat ies In alle kla sen op aanvraag. 

ENERGIE, overige factoren 

Verwerking 
Montage door el gen m ontagedlenst. overeenkomst ig 
aanbieding en;or bestek en opdrachtbevestiging. 

Verwerkingstijd 
Montagetijd 2 à 3 weke , in ovc.rleg me t 
fabd ant:,! veranc r 

BEDIENING, ond rhoud 

Bediening 
Een lif Jnstru leboek word t met de lnslall ti meege-

Aansluitwaa rdcn leverd. Op vcrzoek wordtlnstru e gegeven . 
Aansluit sparming 400V, 50Hz, ( 3 fdsen, nul, aarde); 
andere aansluit spanning n Lij n m ogelijk. Onderhoud 

TOEPASBAARHEID, ONTWERP 

Bruikbaarheid, functione el 
V rtlcaal tro:~ nsport voor personen en;ot gocdcn!n. 

Br·uikbaarheid, voorschriften 
Alle !lrten voldoen aan de eisen van de iften R1cht:lljn 
en worden afgeleverd rnet en CE -tye CerUOcaal en 
C lncaal voo Goedkeuring volgens EN-EN 81· 1/ 2, 
afgegeven doo het Nede rlands !nstiluut voor 
lfllechniek. 

Ontwerpdetails 
Teken ing rnct bouwkundig voorz ieningen, sparingen, 
maetvoerlngen, b~lastlng n, hijsblnten, enk ra ils en 
e~an s l uttdetells word t tiJdig door de fabrikant/leveran-
cier op het w afgeleverd. 

Bestektekst 
.Zie bestekservice op Bouw-CD en STABU-I.>est e 
specificaties op Bouw-CD en BD·Onli 

VERWERKlNGSKENMERKEN 

Transport 
Franco op tie t wem, met !gen transportmiddelen. 

Opslag 
In principe geen speciale opslag. 

Voorbereiding 
Bouwkundige werkzaamheden derden: put, v loerspa
ring n, deursparl gen, bOuwkundige sctJacl'\t , voe
dlngsleiding, aanbrengen hij binten en anker rail . 
Tekening m l bouw undige voorzienin en, sparingen, 
me~atvoeringen, belasting n, hijsbinlen, ankerrails en 
aanslui tdetails wordt tijdig door de fabrikantileveran· 
cier vers trekt. Hijsbimen, ankerrails e.d . worden door 
d fabrl ·a ti leverancier op het werk afgeleverd. 

Door eige n se i Led t . 0 dcrhoudsabonnern t op 
ba is van een eenvoudig, u l gebrcid of garantt 
contrac.t. 

Reparatie 
Door eigen serviceclienst. 

ECONOMISCHE, commerciél factoren 

Prijzen 
Vofgens opgave fabrl anl/leveranc!er. 

Leveringsvoorwaarden 
everings- er\ bet Jlng~voorwaarden NLB. 

Levering 
Franco op het we [i( , m t eigen tTansportmlddelen . 

Levcri ngsgebied 
Nederland . 

Garanties 
Respectlev Ojk 2, 5 n 10 jaar, afh ankelîjk van type 
onderhcwd contra , mil~ onde rhoud~ ontract me.l 
fabrikant/ veranc' r wordt afges.o ten. 

Technische service 
Door elg n servic dienst. 
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Compacte hydraulische rugzaklift 

voor goederen en personen. 
Geen dakopbouw, putloos en machinekamerloos 
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Machinekamerloze rugzaklift 

voor goederen en personen. 

Geen dakopbouw, putloos en machinekamerloos 

ALLE TOEGANGEN AAN 
DEZELFDE KANT 

TEGENOVER LIGGENDE TOEGANGEN 

HAAKSE TOEGANGEN 
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Lakeman 
personen- en goederenliften 
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VOORDELEN; 

1. GEEN PUT OF MINIMALE PUTOlEFTE 

2. GEEN DAKOPBOUW' I DAKDOORBRAAK 

:1 GEEN APARTE MACH!NEKANER 
~AKELKAST KAN OP ELKE YERDIEF'tNG 
OF SEPARAAT TEGEN EEN W.ANO. 

4_ TEGENOVER- EN HAAKS LIGGENDE CAS!NE
EN SCHACHTTOEGANGEN ZIJN MOGELUK.. 
ZIE PLATTE GRONDEN. 

5. DE SCHACHTWMIOEN KU~EN 1/AI-4 EEN 
LICHTE CONSTRUCTIE ZIJN, DAAR ALLE 
VERTICAlE KRACti'TEN VIA OE 
ZELFDAAGENDE MASTCONSTRUCT•E OP OE 
PUTVLOER WOROEN OVER GEBRACHT. 

5.. AANORL.M NOEN !S GEPlAATST IN DE 
ZELFDAAGENDE MASTCONSTRUCT IE. 

1. HEFVERMOGENS \/""' 180 T.t.t 1800 KG . 

8. AFWIJKENDe CABINE- EN 
SCHACHTAFMETNGEN Z!JN ZONOER 
MEER MOGEU.J<. 

BEVESTIG!NG VN-i OE- ZB..FORAGENOE 
UASTCONSTflUCT1E AAN OE 8_0U\*/I(UHOIGE 
VLOER "TER PLAATSE VAA OE 
VEROIEPINGS\1.0EREN 
p.ms DEZE AFSTNlO < 4.0 rn . ISI 

HET EIGEN GEWICHT EH DE BELASTINCl VAN DE 
l !FTIIISTALL.ATIE WOROEN I/IA OE 
ZElFDAAGEHDE.MASTCONSTRUCTIE OP DE 
PUfaooao AI'GEVOI:AO 
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Hydraulische rugzaklift voor 
goederen en personen. 

Lakeman 
personen- en goederenliften 

Geen dakopbouw, putloos en machinekamerloos 
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Lakeman 
Hydraulische rugzaklift 

voor goederen en personen, 

personen- en goederenliften 

met vergroot vloeroppervlak zgn. vrachtlift. 

Geen dakopbouw, putloos en machinekamerloos 
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HYDRAULISCHE RUGZAKLIFTVOOR PERSONEN EN GOEDEREN. MET AUTOMATISCHE DEUREN 
GEEN DAKOPBOUW. PUTLOOS EN MACHINEKAMERLOOS 
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Bijlage 9.1 Uitgangspunten: 

1.1 Toegepaste Normen en Voorschriften: 
Algemeen: TGB 1990, NEN 6700, NEN 6702. 
Beton: TGB 1990, NEN 6720, (VBC 1995). 
Staal: TGB 1990, NEN 6770, NEN 6771, NEN 6772. 
Geotechniek: TGB 1990, NEN 6740 t/m NEN 6744. 
Brand: TGB 1990, NEN 6071, NEN 6072, NEN 6073 

1.2 Constructieve Uitgangspunten: 
Gebouwtype: : Wonen, kantoor en Zorg 
Referentieperiode: : t> 75 jaar 
Reductiefactor artikel 5.5.2 : 'Vt = 1 + ((1- \V) I 9) In (t/50) IV 1,1 
Veiligheidsklasse : 3 
Belastingcombinaties : normaal (e.g. ongunstig) e.g. gunstig 
Belastingfactoren UGT 

fundamentele combinatie 1 
fundamentele combinatie 2 

Belastingfactoren BGT 

: YF;g = 1,2 
: YF;g =1,35 
: YF;g = 1,0 

YF;q = 1,5 YF;g = 0,9 
YF;g = 0,9 

YF;q = 1,5 

YF;q = 1,0 

Gebied extreme waarde stuwdruk artikel 8.6.2.2 
Ligging van het bouwwerk artikel 8.6.2.2 
Gebouwhoogte t.o.v. maaiveld 
Extreme waarde van de sneeuw 
Extreme waarde van de stuwdruk (50 m + Maaiveld) 
Doorbuiging vloeren en daken 

: III 
: onbebouwde omgeving 
: maximaal 50 m +Maaiveld 
: Psn;rep = 0,56 kN/m 2 

: Pw;rep = 1,23 kN/m 2 

: Ueind = 0,004xlt Ubij = 0,002xlt 

Een overmaat aan constructieve sterkte ontwerpen door een overmaat aan 'horizontale' 
en 'verticale' belastingen aan te nemen: 
-Aan windbe/asting; 

maximaal 50 m + Maaiveld; Pw;rep = 1,23 kN/m 2 ; 

-Aan personenbelasting: 
Doordat er verschillende functies in het gebouw kunnen bevinden, zijn de aan te houden 
veranderlijke vloerbelastingen, de maatgevende vloerbelastingen. Het hoger aannemen 
van de veranderlijke vloerbelastingen kan met een kleine extra hoeveelheid wapenings
staal, een kleine toename in percentage extra wapeningsstaal, worden bereikt! Een 
overmaat aan constructieve sterkte is het ontwerpen door een grote veranderlijke 
belasting aan te nemen op het gebied van de verticale belastingen: 5,00 KN/m 2

, 4J=0,50. 

1.3 Toegepaste materialen: 
Beton: 
Prefab wanden/vloeren: C53/65 en I C45/55 

Sterkteklasse "· f' o fo fbro 

C12/15 15 9 0,90 1,8 
C20125 25 15 1,15 2,3 
C28/35 ' 35 21 1,40 2,8 
C35!45 45 27 1,65 3,3 
C45155 55 33 1.90 3,8 
C53/65 ° 65 39 2,15 4,3 
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betonsta a I staven: 
betonstaal netten: 

Betonstaalsoort 

staven FeB 500 HWL.HK 
FeB 500 HKN 

gepuntlaste FeB 500 HKN. HWN 
wapenin!lsneller) 

Staal: 
walsprofielen: 
kokerprofielen 
buisprofielen: 

FeB 500- HWL 
FeB 500- HKN 

f" (, F" 

N/mm2 N/mm2 % 
500 435 3.25 
500 435 2.75 
500 435 2.75 

THQ-, HQ-profielen (geïntegreerd) : 
bouten en moeren: 

5235 
5275 
5275 
5355 
8.8 
4.6 ankers: 

1.4 De horizontale stabiliteit wordt gerealiseerd door: 

-Betonnen prefab wanden. Deze wanden verzekeren de horizontale stijfheid van dit 
meerverdiepingsgebouw. Horizontale acties worden door de schijfwerking van de vloeren 
overgedragen naar deze stabiliteitscomponenten. De wanden fungeren zodoende als 
steunpunten voor deze vloerschijven. De horizontale schijf wordt ontworpen als een 
platte horizontale balk met een drukboog en een trekband. 

Figuur 9. 1.1: Het constructief ontwerp . 

Het veranderbare vloergedeelte, de 
demontabele vloerdelen rusten op 
vloerbalken die tussen de permanente 
prefab betonnen vloeren liggen . 

Prefab betonnen stabiliteitswanden . 

Het permanente gedeelte bestaat uit 
prefab betonnen wanden en vloeren . 

Mortelschroefpalen. 
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Bijlage 9.2 Gewichtsberekening: 

2.1 Opdeling in permanente en veranderbare vloergedeeltes: 

Demontabele lnhangllgger A 

Veranderbaar vloergedeelte B 

Permanent vloergedeelte c 
Koppelstaaf D 

Veranderbaar vloergedeelte E 

Koppelstaaf F 

Stabiliteitswand G 

H 
Veranderbaar vloergedeelte 

Penmanent gedeelte I 

Koppelstaaf J 

K 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Figuur 9.2.1: Het permanente gedeelte bestaat uit prefab betonnen wanden en vloeren . Het veranderbare 
vloergedeelte, de demontabele vloerdelen rusten op vloerbalken die tussen de permanente prefab betonnen 
vloeren liggen. 

Koppelstaaf 

A 

Veranderbaar vloergedeelte B 

Permanent ge.dee.lte c 
Koppelstaaf D 

Koppelstaaf E 

Koppelstaaf F 

G 
Veranderbaar vloergedeelte H 

Permanent gedeelte 

Koppelstaaf 

K 

=Veranderbaar gedeelte: 

Vloerdelen tot 40% van het 
aantal uitneembaar 

I \ 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Figuur 9.2.2: Het veranderbare vloergedeelte, de demontabele vloerdelen rusten op vloerbalken die tussen de 
permanente prefab betonnen vloeren liggen. Deze vloerdelen zijn tot 40% van het aantal uitneembaar. De 
buitenste vloerbalken (zoals getekend) fungeren als "koppelstaven" tbv stabiliteitsverlening . 

2.1 Permanente belastingen: 
Vloerbelastingen per verdieping: 
Permanent v/oerdaken: Tegels/ grind 

Permanente verdiepingsv/oeren: 

Dakdek + isolatie 
Vloerplaat 0,340x24,0 
Plafond + leidingen 

Lichte scheidingswanden 

0.50 
0.25 
8.25 
0.50 
9.50 

1.20 

kN/m 2 

- (incl rand) 
+ 

kN/m 2 

kN/m 2 
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d 

Zwevende dekvloer + leidingen 
Vloerplaat 0,340x24,0 
Plafond + leidingen 

0.75 -
8.25 - (incl rand) 
0.50 - + 
10.70 kN/m2 

Permanente begane grondvloer: Lichte scheidingswanden 
Zwevende dekvloer + leidingen 
Vloerplaat 0,340x24,0 

1.20 kN/m2 
0.75 -
8.25 - (incl rand) 

Plafond + leidingen 0.50 - + 
10.70 kN/m2 

Demontabele vloeren -> 60% behoren tot de permanente belastingen: 
Lichte scheidingswanden 1.20 kN/m2 

Zwevende dekvloer+ leidingen 0 . 75 -
THQ liggers + Kanaalplaatvloeren 3.20 -

1.00 -
Plafond + leidingen 0.50 - + 

_ (G.es kftJ/m;:) -
60% van 6.65 kN/m2 4,00 kN/m2 

Permanente vloer Parkeerkelder: Gevlinderde vloer d = 300 7.50 - + 
7.50 kN/m2 

Gevelbelastingen per verdieping: 
Permanente geve/structuur: Binnengevel + isolatie 1.00 kN/m2 

Demontabele gevelstructuur - > 60% behoren tot de permanente bela~~nf!;n~ 
Buitengevel ~KI'II/m2). 
60% van 1.00 kN/m2 0.60 kN/m2 

Wandbelastingen per verdieping: 
Eigen Gewicht Prefab Betonwanden: 24,0 kN/m3 

2.2 Veranderlijke belastingen: 
Vloerbelastingen per verdieping: 

Demontabele vloeren-> 40% behoren tot de veranderlijke belastingen: 
Lichte scheidingswanden 1.20 kN/m2 

Zwevende dekvloer + leidingen 0. 75 -
THQ liggers + Kanaalplaatvloeren 3.20 -

1.00 -
Plafond + leidingen 0.50 - + _ 

~ 
40% van 6.65 kN/m2 2,65 kN/m2 

Vloerbelastingen per verdieping, personenbelasting en installatiebelasting: 

Ruimte/functie : Gelijkmatig verdeelde 
belastingen: 

Momentaan factor : Puntlast : 

Pree (kN/m2) ljJ Freo (kN) 
Daken: 2.5 0.50 1.5 
Verdiepingsvloeren: 5.0 * 0.50 7.0 
Vloer parkeerkelder: 5.0 * 0.50 10.0 ** 
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* Conform het PVU is dit 5,00 KN/m2
, 4J=0,50. [ * L27, Programma van Uitgangspunten, 

R.P.A. Verhaegh, 2008] 
** Bij parkeergarages dient conform NEN 6702 ook met horizontale belastingen rekening 
te worden gehouden; Voor elke rijstrook dient een horizontale remkracht te worden 
meegenomen van Frep = 10,0 kN. Er dient een botsbelasting te worden aangehouden 
van 90 kNop een hoogte van 0,5 m. 

Gevelbelastingen per verdieping: 
Demontabele gevelstructuur - > 40% behoren tot de veranderlijke bel~~ti~~e~ 

Buitengevel ~1_"! ~ 2 
40 % van 1.00 kN/m2 0.40 kN/m 2 

2.3 Windbelastingen: 
Bepaling van Pw 
Pw is de extreme waarde van de stuwdruk te bepalen volgens NEN 6702, § 8.6.2 in 
kN/m 2

• Het bouwwerk bevindt zich in gebied III en de omgeving wordt als onbebouwd 
beschouwd. Met deze gegevens en een maximale bouwwerkhoogte van 50 meter kan Pw 
met behulp van tabel Al van NEN 6702 worden bepaald op een waarde van 1.23 kN/mz. 
De representatieve waarde van de winddruk (Prep) kan bepaald worden met de volgende 

formule: Prep = Cd;m * Cpe * Pw -> P rep = Cdim · Cindex · C eq · t/J1 · Pw 

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

Catm factor die de afmetingen van een bouwwerk in rekening brengt. 

C pe windvormfactoren 

Pw extreme waarde van de stuwdruk, in kN/m2 

Bepaling Cd;m 

Cd;m is een factor die de afmetingen van een bouwwerk in rekening brengt, te bepalen 
volgens NEN 6702, § 8.6.3. 

1 + 7/lop ·.Jij 
cdim is te bepalen met de volgende formule: c dim = met cdim ~ 1 

1 + 7/lop 

waarbij: B = 2 2 en ! top = ( J 
0,94 + 0,021H 3 + 0,029b 3 In H 

0,2 
Cd;m is bepaald aan de hand van NEN 6702, tabel A2. 
breedte = min 30 m, hoogte max 50 m => Cdim = 0.90 

C;ndex zijn de windvormfactoren. = > Cpe = 0,8 + 0,4 = 1,2. 

Ceq is een drukvereffeningsfactor, te bepalen volgens NEN 6702, § 8 .6.5.1. Aangenomen 
als 1,0. 

~1 is de vergratingsfactor die de dynamische invloed van wind in de windrichting op het 
bouwwerk in rekening brengt. Voor een bepaling van de waarde van deze factor wordt 
verwezen naar NEN 6702, § 8.6 .6 . ~1 wordt bepaald met de volgende formule: 

1+7/lop . .JB+E 00394/, -f 46 
tjJ = waarbij: E = ' • en f . = H en D = 0,015 1 

1+7/
10
p . .Jij D(l +O,IJ.H)(1+0,16Jeb) 

Deze wordt aangenomen als 1,0! -> Pw;rep = 1,23 kN/m 2 

2.4 Sneeuwbelastingen: 
Extreme waarde van de sneeuw Psn;rep = 0,56 kN/m 2 , niet maatgevend! 
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Bijlage 9.3 Funderingsberekening: 
De parkeerkelder is een belangrijk aspect van het gebouw. Een groot nadeel van een 
kelderbak is de grote opwaartse waterdruk. Daarbij komt het feit dat niet tijdens alle 
fasen van de bouw boven de kelderbak gewicht aanwezig is. Dit resulteert in opwaartse 
krachten in de kelderconstructie in de uitvoeringsfase, zodat funderingspalen belast 
worden op trekkrachten ipv drukkrachten. Trekpalen en bemaling zijn de oplossing voor 
deze tijdelijke toestand van de kelder in de uitvoeringsfase. Er worden daarom 
mortelschroefpalen toegepast voor vierpaalspoeren voorzien van wapeningskorf. 

3.1 Beknopt overzicht uitgangspunten: 

-In de statische berekening zal de stabiliteit van de fundering in de maatgevende 
richtingen worden beschouwd. 

-Het mechanicamodel van de hoofddraagconstructie tot 10 verdiepingen: 

Zwakke as, cijferassen Sterke as, letterassen 

Figuren 9.3.1: Mechanicamodel tpv zwakke as en sterke as. Zwakke as is maatgevend voor de berekening. 

-Totale vloeroppervlakte (excl ruimte van geveldelen) van een verdieping van het 
gebouw: 
Agebouw = (24,0m +2x0,3m) x (38,4m+2x0,3m) = 959.2 m 2 

Apermanente deel vh gebouw = 3,0m x 10,2m x 12 = 367.2 m 2 

Aaanpendelende demontabelevloerdelen = 959,2 m 2
- 367,2 m 2 

= 592.0 m2 

-Stabiliteitswanden voor hoogbouwconstructie tot 10 verdiepingen: 

A 

.ä 
(Ç 
§\ 2 2 2 2 2 
E; 3 3 3 3 

E 
©.: 3 3 3 3 

tH 2 2 2 2 2 2 

ï 
J 

(i( 1 1 I 

7 11 (g ~ö i.g ~~ ~ '"'t)J~ 8 -9 :IQ 21 2 2 i23 

Figuur 9.3.2: Stabiliteitswanden 1,2,3 voor hoogbouwconstructie tot 10 verdiepingen. 
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-Voor een hoogbouwconstructie, met een hoogte tot 41,0m+MV worden de volgende 
afmetingen van de stabiliteitswanden toegepast: 
h1 = 2,7m (wand 1) 
h2= 3,9m (wand 2) 
h3= 2,7m (wand 3) 

-Aantal m2 verticale belastingafdracht op wanden: 

2 
2 -L 2 2] 2 ' 2. 

3 3 3 3 3 3 

32, 5 ~12 

3 2r 3 .3 .3 3 3 26,l3 m2 
2 2 1 2 l 

Figuur 9 .3.3: Stabiliteitswanden en aantal m 2
• 

Wand 1: Direct op stabiliteitselement: 10,80 m2 -> 33 0/o 
Demontabel vloergedeelte: 21,60 m2 -> 67 0/o 

Wand 2: Direct op stabiliteitselement: 6,82 m2 -> 26 0/o 
Demontabel vloergedeelte: 19,41m2 -> 74 0/o 

Wand 3: Direct op stabiliteitselement: 6,17 m2 -> 19 0/o 
Demontabel vloergedeelte: 25,88 m2 + -> 81 0/o 

88,58 m2 

-De verdiepingen hebben ieder een hoogte van 3,6 meter. De begane grond heeft hoogte 
van 5,0m. De hoogte van het herontwerp, voor het woongebouw, boven bovenkant 
begane grondvloer bedraagt 41,0 meter. 

-Palenplan tpv wanden 1,2,3: 

Wand 3 

Wand 2 

Wand 1 

Figuur 9.3.4: Het palenplan . 
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3.2. Toetsen of er trek in de palen kan ontstaan: 

3.2.1 Maatgevende rekenwaarde voor wand 1: 
Uit de gewichtsberekening zijn de verticale reactiekrachten uit de wanden op de poeren 
en stroken als volgt bepaald: 

Totale windbelasting op een wand 1: 
Hw;rep 
Mw;rep 

Totale permanente belasting op een wand 1: 
Dakvloer = 1 x 10,80 m 2x 9,50 ki'.J/m 2 

Dem. Dakvloer = 1 x 21,60 m2x 4,00 kN/m 2 

Verdiepingsvloeren = 10 x 10,80 m2x 10,70 kN/m2 

Dem. Verd. Vloeren = 10 x 21,60 m2x 4,00 kN/m2 

Betonwanden = 1 x2,7m x41,0m x0,3m x24,0 kN/m 3 

N'g;rep = 
Totale permanente belasting op een wand 1 tpv kelder: 
Keldervloer = 1 x 32,40 m 2 x 7.50 kN/m 2 

Betonwanden = 1 x 2,7m x3,6m x0,3m x24,0 kN/m 3 

N'g;rep = 

Totale veranderlijke belasting op een wand 1: 
Dakvloer = 1 x 32,40 m2 x 2,5 kN/m 2 

Verdiepingsvloeren = 10 x 32,40 m2 x 5,0 kN/m 2 

Dem. Dakvloer = 1 x 21,60 m2x 2,65 kN/m 2 

Dem. Verd. Vloeren = 10 x 21,60 m2x 2,65 kN/m 2 

Totale veranderlijke belasting op een wand 1 tpv kelder: 
Keldervloer = 1 x 32,40 m 2 x 5.0 kN/m 2 

N'g;rep = 

= 69,9 kN 
= 1433,0 kNm 

= 102,6 
86,4 

=1.155,6 
= 864,0 
= 797 0 
=3.000,6 

= 243,0 
= 70 0 
=3.313,6 

81,0 
= 1.620.0 
= 1.701,0 
= 57,2 
= 572 4 
= 629 6 
= 2.330,6 

= 162 0 
=2.492,6 

kN 
kN 
kN 
kN 
kN 
kN 

kN 
kN 
kN 

kN 
kN 
kN 
kN 
kN 
kN 
kN 

kN 
kN 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

3.2.1.1 Toetsen of er trek in de palen kan ontstaan: 
Maatgevende stabiliteitsberekening voor wand 1. 

Belastinqscombinatie B: 
Yf;g Grep + Yr;q Qrep; 1 
0,9 Grep + 1,5·1,0 Qrep;wind 

N'd;b = 0,9 N'g;rep = 0,9·3.313,6 kN = 2.982.2 kN 

Mw;d = 1,5 Mw;rep = 1,5 ·1433,0 kNm = 2.149,5 kNm 

De vergratingsfactor voor B: n/(n-1) = 1,58 (stabiliteitsberekening Fase 2, bijlage 9.5) 
Mhd;eind = 2.149,5 kNm X 1,58 = 3.396,2 kNm 

h1 = 2,7m (wand 1) 

E. . I I Mhd:eind < N, . 
IS. ' h d:b' 

I,I
3

·
396

'
2 

kNm < 2.I49,5 kN 
2,7m 

-> voldoet, geen trek aanwezig in de funderingspalen! 

Bijlage 9.3 4 



3.2.2 Maatgevende rekenwaarde voor wand 2: 
Uit de gewichtsberekening zijn de verticale reactiekrachten uit de wanden op de poeren 
en stroken als volgt bepaald: 

Totale windbelasting op een wand 2: 
Hw;rep 
Mw;rep 

Totale permanente belasting op een wand 2: 
Dakvloer = 1 x 6,82 m2 x 9,50 kN/m 2 

Dem. Dakvloer = 1 x 19,41 m2 x 4,00 kN/m 2 

Verdiepingsvloeren = 10 x 6,82 m2 x 10,70 kN/m 2 

Dem. Verd. Vloeren = 10 x 19,41 m2 x 4,00 kN/m2 

Betonwanden = 1 x3,9m x41,0m x0,3m x24,0 kN/m3 

N'g;rep 

Totale permanente belasting op een wand 2 tpv kelder: 
Keldervloer = 1 x 26,23 m2 x 7.50 kN/m2 

Betonwanden = 1 x3,9m x3,6m x0,3m x24,0 kN/m3 

N'g;rep 

Totale veranderlijke belasting op een wand 2: 
Dakvloer = 1 x 26,23 m2 x 2,5 kN/m2 

Verdiepingsvloeren = 10 x 26,23 m2 x 5,0 kN/m2 

Dem. Dakvloer = 1 x 19,41 m2 x 2,65 kN/m 2 

Dem. Verd. Vloeren = 10 x 19,41 m2 x 2,65 kN/m2 

Totale veranderlijke belasting op een wand 2 tpv kelder: 
Keldervloer = 1 x 26,23 m2 x 5.0 kN/m2 

N'g;rep 

= 188,0 kN 
= 3854,0 kNm 

= 64,8 kN 
= 77,7 kN 
= 729,7 kN 
= 776,4 kN 
=1.151,3 kN + 
=2.799,9 kN 

= 196,8 kN 
= 101 1 kN + 
=3.097,8 kN 

= 65,6 kN 
= 1.311,5 kN + 
= 1.377,1 

51,4 kN 
= 514 4 kN + 
= 565 8 kN + 
= 1.942,8 kN 

= 131 2 kN + 
=2.074,0 kN 

3.2.2.1 Toetsen of er trek in de palen kan ontstaan: 
Maatgevende stabiliteitsberekening voor wand 2. 

Belastingscombinatie B: 
Vf;g Grep + Vf;q Qrep;l = 0,9 Grep + 1,5· 1,0 Qrep;wind 

N'd;b = 0,9 N'9;rep = 0,9·3.097,8 kN = 2.788,0 kN 

Mw;d = 1,5 Mw;rep = 1,5·3854,0 kNm = 5781,0 kNm 

De vergratingsfactor voor B: n/(n- 1) = 1,38 (stabiliteitsberekening Fase 2, bijlage 9.5) 
Mhd;eind = 5781,0 kNm X 1,38 = 7.977,8 kNm 

h2= 3,9m (wand 2) 

E·s· 1 l Mhd;eind < N, . 
I . ' h d;b ' 

1, l 7·977' 8 kNm < 2.788,0 kN 
3,9m 

-> voldoet, geen trek aanwezig in de funderingspalen! 
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3.2.3 Maatgevende rekenwaarde voor wand 3: 
Uit de gewichtsberekening zijn de verticale reactiekrachten uit de wanden op de poeren 
en stroken als volgt bepaald : 

Totale windbelasting op een wand 3: 
Hw;rep 
Mw;rep 

Totale permanente belasting op een wand 3: 
Dakvloer = 1 x 6,17 m2x 9,50 kN/m2 

Dem. Dakvloer = 1 x 25,88 m 2 x 4,00 kN/m2 

Verdiepingsvloeren == 10 x 6,17 m 2 x 10,70 kN/m2 

Dem. Verd. Vloeren = 10 x 25,88 m2 x 4,00 kN/m2 

Betonwanden = 1 x2,7m x41,0m x0,3m x24,0 kN/m3 

N'g;rep = 

Totale permanente belasting op een wand 3 tpv kelder: 
Keldervloer = 1 x 32,05 m2 x 7 . 50 kN/m2 

Betonwanden = 1 x 2,7m x3,6m x0,3m x24,0 kN/m3 

N'g;rep = 

Totale veranderlijke belasting op een wand 3: 
Dakvloer == 1 x 32,05 m 2 x 2,5 kN/m 2 

Verdiepingsvloeren = 10 x 32,05 m 2 x 5,0 kN/m2 

Dem . Dakvloer = 1 x 25,88 m2x 2,65 kN/m2 

Dem. Verd. Vloeren = 10 x 25,88 m 2 x 2,65 kN/m 2 

Totale veranderlijke belasting op een wand 3 tpv kelder: 
Keldervloer == 1 x 32,05 m2 x 5.0 kN/m 2 

N'g;rep = 

69,9 kN 
== 1433,0 kNm 

58,6 
103,5 

== 660,2 
== 1.035,2 
== 797 0 
=2.654,5 

== 240,4 
70 0 

=2.964.9 

== 80,1 
== 1.602,5 
== 1.682,6 
== 68,6 
== 685 8 
== 754 4 
= 2.437,0 

== 160 3 
=2.597,3 

kN 
kN 
kN 
kN 
kN 
kN 

kN 
kN 
kN 

kN 
kN 
kN 
kN 
kN 
kN 
kN 

kN 
k~ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

3.2.3.1 Toetsen of er trek in de palen kan ontstaan: 
Maatgevende stabiliteitsberekening voor wand 3. 

Belastingscombinatie B: 
Yt;gGrep+ Yr;qQrep;l == 0,9 Grep+ 1,5·1,0 Qrep;wind 

N'd;b == 0,9 N'9;rep == 0,9·2.964,9 kN == 2668A kN 

Mw;d == 1,5 Mw;rep = 1,5·1433,0 kNm == 2.149,5 kNm 

De vergratingsfactor voor B: n/(n-1) = 1,61 (stabiliteitsberekening Fase 2, bijlage 9.5) 
Mhd;eind == 2.149,5 kNm X 1,61 == 3460,6 kNm 

h3= 2,7m (wand 3) 

E. , 11 Mhd;eind < N' , 
IS. ' d·b I h ' 

1 1 
3460

' 
6 

kNm < 2668 4 kN 
' 2,7m ' 

-> voldoet, geen trek aanwezig in de funderingspalen! 
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3.3. Maatgevende belastingen op fundering: 
Maatgevend zijn de belastingen vanuit de gewichtsberekening van het totale gebouw en 
niet de belastingen vanuit de gewichtsberekening van een enkele wand. Uit de 
gewichtsberekening zijn de verticale reactiekrachten uit de wanden, poeren en stroken 
op de palen als volgt bepaald: 

3.3.1. Permanente Belastingen voor totale gebouw: 
De permanente belasting van het gebouw boven de begane grondvloer: 
Dakvloer = 1 x 367,2 m2 x 9,50 kN/m2 = 3.488,4 kN 
Dem. Dakvloer = 1 x 592,0 m2 x 4,00 kN/m2 = 2.368,0 kN 
Verdiepingsvloeren = 10 x 367,2 m2 x 10,70 kN/m 2 = 39.290,4 kN 
Dem. Verd. Vloeren = 10 x 592,0 m2 x 4,00 kN/m 2 = 23.680,0 kN 
Betonwanden = 24 x2,7m x41,0m x0,3m x24,0 kN/m3 = 19.129,0 kN 

= 12 x3,9m x41,0m x0,3m x24,0 kN/m3 = 13.815,4 kN 
Geveldelen = 127,2m x 41,0m x 1,10 kN/m2 = 5. 736 7 kN + 
N'v;g; rep =106.877,9 kN 

De permanente belasting van het gebouw tpv kelder: 
Keldervloer = 1 x 959,2 m2x 7. 50 kN/m2 

Betonwanden = 24 x2, 7m x3,6m x0,3m x24,0 kN/m3 

= 12 x3,9m x3,6m x0,3m x24,0 kN/m3 

N 
1
v;g;rep 

= 7.194,0 kN 
= 1.679,6 kN 
= 1.213,1 kN 

=116.970.6 kN 

3.3.2. Veranderlijke Belastingen voor totale gebouw: 
De veranderlijke belasting van het gebouw boven de begane grondvloer: 
Dakvloer = 1 x 959,2 m2 x 2,5 kN/m2 = 2.398,0 kN 

+ 

Verdiepingsvloeren = 10 x 959,2 m2 x 5,0 kN/m2 = 47.960,0 kN + 
= 50.358,0 kN 

Dem. Dakvloer = 1 x 592,0 m2 x 2,65 kN/m2 = 1.568,8 kN 
Dem. Verd. Vloeren = 10 x 592,0 m2 x 2,65 kN/m2 = 15.688,0 kN + 

= 17.256,8 
N'v;q;rep = 67.614,8 kN 

De veranderlijke belasting van het gebouw tpv kelder: 
Keldervloer = 1 x 959,2 m2 x 5.0 kN/m2 = 4. 796 0 kN + 

N'v;q;rep = = 72.410,8 kN 

3.3.3. Windbelastingen voor totale gebouw: 
Totale windbelasting op het gebouw: 
Totale maatgevende windbelasting parallel aan assen 7-23: 
Hw;rep = 2290,3 kN + 34,8 kN + 113,2 kN 
Mw;rep = 46.950,3 kNm + 1426,8 kNm + 2319,8 kNm 
(Het windmoment onderin tpv het kelderdek) 

Totale windbelasting parallel aan assen A-K: 
Hw;rep = 1505,0 kN + 34,8 kN + 172,2 kN 
Mw;rep = 30.853,1 kNm + 1426,8 kNm + 3530,1 kNm 
(Het windmoment onderin tpv het kelderdek ) 

= 2.438,3kN 
= 50.696.9kNm 

= 1.712.0kN 
= 35.810.0kNm 

Bijlage 9.3 7 



3.3.4. Maatgevende rekenwaarde van belastingen op 
fundering: 
Voor veiligheidsklasse 3 en 4J = 0,5 voor de veranderlijke vloerbelasting, geldt: 
Vf;g Grep + Vf;q Qrep; 1 + Vf;q 4J Qrep;2 
1,0 Grep + 1,0 Qrep;wind + 1,0·0,5 Qvloer;rep 

Stabiliteitswanden voor hoogbouwconstructie tot 10 verdiepingen: 

(A) 1 

El, 
,ç, 

' DJ 2 i 2 2 
E 3 3 3 3 

F 

t • 3 3 3 3 

Ij,} t 2 ~ 2 

., 
J) 

'19 1 

s 16 t 71).8 19 20i1 r22 V 

Figuur 9.3.5 : Stabiliteitswanden voor hoogbouwconstructie tot 10 verdiepingen . 

De verticale belasting en de windbelasting worden gelijkmati9 over de stabiliteitswanden 
verdeeld. Alle stabiliteitswanden nummer 2 verzekeren per wand voor 1112 deel de 
stabiliteit van het gebouw. Bij deze stabiliteitsberekening wordt 1112 deel van de totale 
verticale belasting en 1112 deel van de totale windbelasting tgv van de wind parallel aan 
de cijferassen toegekend. Alle stabiliteitswanden nummer 1 en 3 verzekeren per wand 
voor 1124 deel de stabiliteit van het gebouw. Bij deze stabiliteitsberekening wordt 1124 
deel van de totale verticale belasting en 1124 deel van de totale windbelasting tgv van de 
wind parallel aan de letterassen toegekend. 

Totale maatgevende rekenwaarde voor paalfundering wanden nummer 1 en 3: 
Alle wanden nummer 1 en 3 dragen per wand 1124 van de windbelasting en verzekeren 
ieder dus voor 1124 van het gebouw de stabiliteit. 
Mw;rep = 35.810,0kNm I 24 = 1.492,1 kNm 
Mw;d = 1.492,1 kNm x 1,0 = 1.492.1 kNm 

N'v;d;a = (1,0 1\l'v;g;rep + 1,0 ljJ N'v;q;rep)l24 = 
= (1,0. 116.970,6 kN + 1,0.0,5. 72.410,8 kN)I24 = 

N'v;d;a = 153.176,0 kN I 24 = 6.382,3 kN 

Totale maatgevende rekenwaarde voor paalfundering wanden nummer 2: 
Alle wanden nummer 2 dragen per wand 1112 van de windbelasting en verzekeren ieder 
dus voor 1112 van het gebouw de stabiliteit. 
Mw;rep = 50.696,9kNm I 12 = 4.224,7 kNm 
Mw;d = 4.224,7 kNm x 1,0 = 4.224,7 kNm 

N'v;d;a = (1,0 N'v;g;rep + 1,0 ljJ N'v;q;rep)l12 = 
= (1,0. 116.970,6 kN + 1,0.0,5. 72.410,8 kN)I12 = 

N'v;d;a = 153.176,0 kN I 12 = 12.764,7 kN 
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3.4 Sonderingen: 

Sonderingen tpv bestaande parkeerkelder: 

[ 
Sonderina D-17 Sonderina D-18 

Figuren 9.3.7: De sonderingen D-17 en D-18. 
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3.5 Berekening benodigde draagkracht paalfundering: 

3.5.1 Berekening benodigde draagkracht tpv wand 1: 

Mw;d = 1.492,1 kNm x 1,0 = 1.492,1 kNm 
De vergratingsfactor voor A: nl(n-1) = 1,90 (stabiHteitsberekening Fase 2, bijlage 9.5) 

Mhd;eind = 1.492, 1 kNm X 1,90 = 2.835,0 kNm 
N'v:d:a = 153.176,0 kN I 24 = 6.382,3 kN 

• 
• 
• 

• 
• 

• • 
Figuur 9 .3.8 : Het palenplan . 

Wand 1 

4 palen per poer, 2 poeren aan uiteinden h .o.h. 2,4m; vanaf buitenste paal Zp;1 = 1,6m; 
paalafstand binnenste paal Zp;2= 0,8m; 

Doorsnede paal 0400mm Ap = 0,126m2. 
Ip;x = 2 X 2 x 0,126 (1,62 + 0,82)=1,61 m4 

De maximale paalbelasting uit w indmoment: 

F 
_ A p .Mw:d'epaat _ 0,126m2 *2.835, 0 kNm *1, 6m _ kN 

P·max·w-d - - 4 - 371,1 
· · · I 1 54 m 

p;;x ' 

Fs;d = Paalbelasting uit de wand op 1 paal = 
Fs;d = 6.382,3 kN 18 + 371,1 kN =1168,9 kN 

3.5.2 Berekening benodigde draagkracht tpv wand 2: 

Mw;d = 4.224, 7 kNm x 1,0 = 4.224.7 kNm 
De vergratingsfactor voor A : nl(n-1) = 1.58 (stabiliteitsberekening Fase 2, bijlage 9.5) 

Mhd;eind = 4.224,7 kNm x 1,58 = 6.675.0 kNm 
N'v;d;a = 153.176,0 kN I 12 = 12.764,7 kN 

• • 
Figuur 9 .3.9 : Het palenplan. 

Wand 2 
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4 palen per poer, 3 poeren aan uiteinden h.o.h. 3,6m; vanaf buitenste paal Zp; 1 = 2,2m; 
paalafstand binnenste palen Zp;2= 1,4m en Z p; 2= 0,4m; 

Doorsnede paal 0400mm Ap = 0,126m2
. 

Ip;x = 2 x 2 x 0,126 (2,22 + 1,42 +0,32)=3,47 m4 

De maximale paalbelasting uit windmoment: 

A p.M w;d'epaat 0, 126m2 *6.675,0 kNm *2, 2m _ k 
Fp ·max · ~ ··d = = 4 -533,2 N · ·· ·'· I 3, 47 m 

p ;x 

Fs;d = Paalbelasting uit de wand op 1 paal = 
Fs;d = 12.764,7 kN /12 + 533,2 kN =1596.9 kN -> maatgevend! 

3.5.3 Berekening benodigde draagkracht tpv wand 3: 

Mw;d = 1.492,1 kNm x 1,0 = 1.492.1 kNm 
De vergratingsfactor voor A: n/(n-1) = 1.92 (stabiliteitsberekening Fase 2, bijlage 9 .5) 

Mhd;eind = 1.492,1 kNm X 1,92 = 2.864,8 kNm 
N'v;d;a = 153.176,0 kN / 24 = 6.382,3 kN 

• 
• 
• 

• • 
Figuur 9 .3.10: Het palenplan. 

Wand 3 

4 palen per poer, 2 poeren aan uiteinden h.o.h. 2,4m; vanaf buitenste paal Zp;t = 1,6m; 
paalafstand binnenste paal Zp;2= 0,8m; 

Doorsnede paal 0400mm Ap = 0,126m 2
. 

Ip;x = 2 x 2 x 0,126 (1 ,62 + 0,82)=1,61 m4 

De maximale paalbelasting uit windmoment: 

F _ A p .Mw;d.epaat _ 0,126m2 *2.864,8 kNm*1,6m _ 
0 

k 
p ·max·wd - - 4 -375, N 

. • • l p;x 1, 54 m 

Fs;d = Paalbelasting uit de wand op 1 paal = 
Fs;d = 6.382,3 kN /8 + 375,0 kN = 1172,8 kN 
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3.6 Keuze palen en controle van de draagkracht van de 
paalfundering: 
De parkeerkelder is een belangrijk aspect van het gebouw. Een groot nadeel van een 
kelderbak is de grote opwaartse waterdruk. Daarbij komt het feit dat niet tijdens alle 
fasen van de bouw boven de kelderbak gewicht aanwezig is. Dit resulteert in opwaartse 
krachten in de kelderconstructie in de uitvoeringsfase, zodat funderingspalen belast 
worden op trekkrachten ipv drukkrachten. Trekpalen en bemaling zijn de oplossing voor 
deze tijdelijke toestand van de kelder in de uitvoeringsfase. Er worden daarom 
mortelschroefpalen toegepast voor vierpaalspoeren voorzien van wapeningskorf. 

Uitgangspunten: 
-Paalberekening volgens NEN6740 en 6743~ 

Fs;d = 1596.9 kN ( Paalbelasting maximaal uit de wand 2 op 1 paal.) 

Gegevens: Paaldiameters van 300, 320, 350, 400, 450, 500, 550, 600 mm met lengtes 
tot 20,50 m kunnen probleemloos worden aangebracht. 

Paaltype: schroefinjectie 0101,6x12,5mm 
Diameter groutlichaam = 550mm = Deq 
Inheiniveau =NAP +12,50m 

Maximale puntweerstand: 

P _ O 5 * * fJ * * (qc;l:gem + qc;f!;gem J 
r:max;punt - ' a p s 2 + q c;lll ;gem 

=0,9 (art. 5.3.3.1.1.) 

fJ =1,0 (art. 5.3.3.1.2.) 

s 

q c; l ;gem 

= 1,0 (art. 5.3.3.1.3.) 

= (17,5+20+20+30)/4 = 21,9 N/mm2 

q c:ll:gem =(20+20+20+17,5)/4 = 19,4 N/mm2 

q c;III:gem =(2* 8,5+6,5+3,0+4*1,5)/8 = 4,1 N/mm2 

p = 05* *fJ*s*(qc; l ;gem +qc; ll;gem + J= 112 N/mm2 
r ;max;p unt ' a p 2 q c; /1/ ;gem ' 

Fr;max;punt = Apunt * ~:max:punl =0,25 * Jr * 5502 *11,2.10'3 = 2660,9kN 

Maximale paalschachtwrijvinq: 
Traject schachtwrijving = NAP +13,80 tot +12,50 
p -a *q 

r ;max;schacht;z - s c;z ;a 

Factor invloed uitvoering a s =0,009 (art.5.3.3.2) 

Conusweerstand q c:z:a =gem. 11,0N/mm2 

F , :m•x:schacht :z = ( paalomtrek) * (traject/engte_ schachtwrijving) * a s * q c:z:a = 
= :rr * 400*1300*0,009*11,0.10-3 = 161,7kN 

Rekenwaarde draagkracht: 
Aantal palen per poer: M 
Aantal sonderingen: N 
Ksi-factor: .; 

= 4 per poer 
=7 (oa D17, D18) 
=0,81 (art. 5.3.2.1.) 

Materiaalfactor Ym ;b4 =1,25 (NEN 6740), art. 8.9., tabel 3) 
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F = ~*(Fr;max;punl +Fr;max;schachJ = 0,8I*(2660,9kN+I6I,7kN) = 
1829

,0kN 
r;max ;d I 25 

Ym ;b4 ' 

Fs;d = 1596,9 kN; Gevraagde waarde F s;d < Fr;max;d dus voldoet! 

Controle betonspanninq: 
Controle betonspanning als de drukspanning geheel op het beton komt: 

Bij paa10400mm: a= F'. ;d = I
596

•
9
·I0

3 

=6 7N / mm2 < 0,6*35=21N/mm2 

d A 0 25 * .1r * 5502 
' 

beton ' 

(C28/35) 
Voldoet ruimschoots! Mortelschroefpaal voldoet! 

3.7 Berekening rotatieveerconstantes wanden: 

3.7.1 Berekening rotatieveerconstante tpv wand 1: 

De maximale paalbelasting uit windmoment: 

F 
__ Ap.Mw;cl.epaal __ O,I26m2 *2.835,0 kNm*I 6m 

-------
4
.,...-----'- =371,1 kN (Zie hoofdstuk 3.5) 

p;max;w;d I I, 54 m 
p ;x 

Paallengte= NAP+ 18,00m-12,50m = 5,5m; 

61 = verkorting van de paal + zakking van de paal. 

Als een sterkteklasse C28/35 voor de prefab palen aan wordt gehouden, bedraagt de 
paalverkorting: 

!)./ = F.l = 37I,l.I0
3

*5500 =O 52mm 
p E.A 31000*0,I26.106 

' 

F s ;d = 6.382,3 kN /8 + 371,1 kN =1168,9 kN (per paal) 

Aanname veerstijfheid palen kv;rep = 110.000 kN/m, factor voor de invloed van de grond. 
f)./1 = 1168,9 kN I 110.000 kN/m = 10,62mm 

61 = 0,52+10,62= 11,14mm 
!)./ + !)./ I1 14mm 

De optredende hoekverdraaiing : rp = P e 1 = I: 
6

_I 03 = 0, 007 rad 

De rotatieveerconstante van de paalfundering is: 

C = Mw;d = 2·835•0 kNm =0 41.106kNm/rad 
p rp 0,007 , 

De 8 palen samen hebben een rotatieveerconstante van: 
Cp = 8 x 0,41.106kNm/rad = 3.24 106 kNmirad 
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Controle of tweede orde berekening nodig is voor de stabiliteitswand! 
Beton C53/65 ; H=41,0m ; wand b=300mm en h=2700mm 
Ef = de fictieve elasticiteitsmodulus (art. 7. 7 .2.1 NEN 6720) 
Deze Ef mag volgens de VBC als het benodigde wapeningspercentage niet voorhanden 
is, als volgt worden bepaald (alleen bij lage wapeningspercentages moet deze achteraf 
worden gecontroleerd): 
Ef = 1/3 * 103 f'ck = 21,7 106 kN/m 2 

I= 1/12 b h3 = 1/12 * 0,3 * 2,73 m = 0,49 m4 

(EI)d = 10,63 106 kNm2 

=~= 1,62 ·10
6 

·41, 0 =6 2 
p (El)d 10,63·106 

' 

Ie =/~1,122 +Jr2 12p =41,0m0,14=46,7m 

lc ~ ~10, 63 . 106 I 6.382,3 kN = 40,8 m Ie ~ ~(El) d I N' vd 

46,7 r 40,8 m -> Tweede orde is nodig voor berekening stabiliteitswand! 

3.7.2 Berekening rotatieveerconstante tpv wand 2: 

De maximale paalbelasting uit windmoment : 

F 
__ Ap.Mw;d'epaat __ 0,126m2 *6.675,0 kNm *2 2m 

--'---------'----:-
4
--.....;'-=533,2 kN (Zie hoofdstuk 3.5) 

p:max:ov:d I 3, 47 m 
p;x 

Paallengte ::: NAP+ 18,00m-12,50m = 5,5m; 

ól = verkorting van de paal + zakking van de paal. 

Als een sterkteklasse C28/35 voor de prefab palen aan wordt gehouden, bedraagt de 
paalverkorting: 

f')./ = F.l = 533, 2.10
3

*5500 =O 75mm 
p E.A 31000*0,126.106 

' 

Fs;d = 12.764,7 kN /12 + 533,2 kN =1596.9 kN (per paal) 

Aanname veerstijfheid palen kv;rep = 110.000 kN/m, factor voor de invloed van de grond. 
f')./1 = 1596,9 kN I 110.000 kN/m = 14,52mm 

ól = 0,75mm +14,52mm = 15,27mm 
f')./ + M r 

De optredende hoekverdraaiing: rp = P · 
e 

15
'
27 

=0 007rad 
2,2.103 

' 

De rotatieveerconstante van de paalfundering is: 

C = M ov;d = 6·675' 0 kNm =0 95.106kNm/rad 
p rp 0,007 , 

De 12 palen samen hebben een rotatieveerconstante van: 
Cp = 12 x 0,95.106kNm/rad = 11.4 106 kNmirad 
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3.7.3 Berekening rotatieveerconstante tpv wand 3: 

De maximale paalbelasting uit windmoment: 

Ap.Mw;d.epaal 0,126m2 *2.864,8 kNm *1,6m 
Fp:max:»:d = I = 4 =375,0 kN (Zie hoofdstuk 3.5) 

p ;x 1,54 m 

Paallengte~ NAP+ 18,00m-12,50m = 5,5m; 

~I = verkorting van de paal +zakking van de paal. 

Als een sterkteklasse C28l35 voor de prefab palen aan wordt gehouden, bedraagt de 
paalverkorting: 

!'!..! = F.l = 375,0.10
3

*5500 = 053mm 
p E.A 31000*0,126.106 

I 

Fs;d = 6.382,3 kN 18 + 375,0 kN =1172,8 kN (per paal) 

Aanname veerstijfheid palen kv;rep =110.000 kNim, factor voor de invloed van de grond. 
1'!11 = 1172,8 kN I 110.000 kNim = 10,66mm 

~I = 0,53mm +10,66mm = 11,19mm 

m = 1'!/P + !'!..!/ 11 19 
De optredende hoekverdraaiing: '~" = ' = 0 007 rad 

e 1,6.103 
' 

De rotatieveerconstante van de paalfundering is: 

C = Mw:d = 2.864,8 kNm =0,41.106kNmlrad 
p (/) 0,007 

De 8 palen samen hebben een rotatieveerconstante van: 
Cp = 8 x 0,41.106kNmlrad = 3.24 106 kNmirad 

3.8 Berekening poerconstructie: 
Poeren zijn nodig voor de oplegging van de wanden. De poeren worden uitgevoerd als 
een gedrongen ligger. Maatgevend zijn de belastingen uit wand 2. Voor veiligheidsklasse 
3 en 4J = 0,5 voor de veranderlijke vloerbelasting, geldt: 

Belastinqscombinatie A: 
Yf;g Grep + Yf;q Qrep;l + Yf;q ljJ Qrep;2 = 1,2 Grep + 1,5 Qrep;wind + 1,5 ·0,5·Qvloer;rep 
N'p;rep = 1,2·3.097,8 kN = 3.717.4 kN 

N'g;rep = 1,5 ·0,5·2.074,0 kN= 1.555.5 kN 

Mw;rep = 1,5·3.854,0 kNm = 5.781,0 kNm 

3 poeren zijn aanwezig, zodat Fs;d = Ns;d I 3 poeren: 
Fs;d =3.717,4 kN 13 + 1.555,5 kN 13 + 5.781,0 kNml3,6m =3.363.4 kN 
Fs;rep = 2.448.8 kN 

Gegevens: 
-Vierpaalspoer met afmetingen 1400 mm * 1400 mm * 1000 mm 
-Wandbelasting: Fd = 3.363.4 kN (Frep = 2.448.8 kN). 
-Palenafmeting: <jl550 mm; Wandbreedte: 300 mm; 
-Betonsterkteklasse C28l35; Staalsoort FeB 500; 
-Milieuklasse XC2 oncontroleerbaar oppervlak 7 dekking 35 mm (NEN 6720 tabel 44). 

Bijlage 9.3 15 



-Locaties vierpaalspoeren tpv sta bil iteitswanden: 

• • 
Figuur 9.3.11 : Het palenplan. 

-Volgens VBC art. 8.1.4 is de poer een gedrongen constructie wanneer lvo/h :,; 2,0 
lvo/h = 800/1000 = 0,8:,; 2,0 ; Dit is aanwezig . 

-Voor statische bepaalde ligger geldt: z = 0,21 + 0,4 h :,; 0,61. 
Voor de poer wordt dat: 0,2 * 800 + 0,4 * 1000 = 560 mm > 0,6 * 800 = 480 mm ; 
z=480mm . 

Bepaling trekwapening: 
Md = 1/4 * 3.363,4 kN * 0,8 = 538,1 kNm 

Md 538, 1·106 
2 As=--= = 2577mm in een breedte van 1,4 m. 

/, ·Z 435 · 480 

2577 2 
Dit is per meter: - - = 1841mm Hieraan voldoet #~20-150 = 2049 mm2 FeB 500 . 

1.4 
Deze wapening moet worden toegepast in beide richtingen. 

Bepaling verankeringslengte: 
De verankeringslengte lv van een onderstaaf ~20 (bij een betondekking van 35 mm en 
een aangenomen beugel ~10): 

c 45 
- =-= 2,25 ~ 29,4 ·<pk = 588mm (NEN 6720 tabel 49). 
'Pk 20 
Bij een ombuigstraal van 5 * ~k wordt 12 : 0,7 lv = 412 mm (Vis & Sagel tabel 17). 
Bij verankering binnenkant paal is de aanwezige lengte tot buitenkant poer: 575 mm. 
Beschikbaar voor l1 is dus: 575 - c- ~bg l - ~k = 510 mm ; l1 + l2 > lvr -> voldoet 

Controle scheurwijdte: 

0' = Frep. A s :ben . J. = 2.448,8 . 1841 ·435 = 284 6N I mm z 
s F d A s:aamv s 3.363, 4 2049 ' 

Volgens tabel 14 (Vis & Sagel) Smax = 135 mm; Saan = 150 mm 7 voldoet niet, zodat: 

Herziening hoeveelheid trekwapening #d!20-135 = 2327 mm2 /m FeB 500. 

Bepaling benodigde dwarskrachtwapening: 
Vd = 112 * 3.363,4 kN = 1.681,7 kN 

T = v d = 1.681, 7 ·1 03 = 1 20N I mm2 
d b . h 1400 ·1 000 ' 

r 1 = 0,4 x f 6 x k ;. x kh x ifO}; 
r 1 2: 0,4 x f 6 

ft,= 1,40N I mm2 
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12 ~O 1 Md ;maz 538,1 O 2 kÀ = _, ) --; /l,v = = = ,3 1 zodat gÀ = 215- 3/cv = 1154 
g À b . h h . vd;max 1·1681, 7 

Bij vierpaals-poeren geldt voor A0 de kleinste waarde van het oppervlak van de wand of 
van 2 palen. 

300
x

1400 = 0 67 · k = ___!2_ · 0 67 = 5122 1' kh = 11 0 1' 1400 ·1 000 > I À 1 54 > 

' 
_A, ·100 _2327 mm 2 ·100 _ _ . _ . 

3
,-::- _ 3~ _ 

(ÜQ- - -0,35~(Ümin -0,18,(Ü max-1,94 1 "(ÜQ -v0,35 -0,70 
b · z 1400-480 

r 1 =0,4-fb · k,~ · kh ·V'%; r 1 = 0 1 4 x 1140 x 51 22 x 110 x <./0,48 = 2,05 N/mm 2 

Over een lengte van 114 meter: 
( r d - rl) gem . b . h . y 

A s;blg s = => rd < r1 ; voldoet zonder beugelwapening! 
Z· fs 

Dit is 0 mm 2 perm 7 beugels U0-250 (628mm 2 /ml FeB 500 praktische wapening! 

Bepaling flankwapening: 
Volgens art. 9.11.4.2 NEN 6720 mag de verticale afstand van de flankwapening max. 
300 mm zijn. Van deze flankwapening is de totale doorsnede per zijvlak gelijk aan ten 
minste 10 % van de doorsnede van dat deel van de hoofdtrekwapening dat nodig is voor 
de sterkte. Dit moet binnen een breedte van het betreffende zijvlak gelijk zijn aan de 
hoogte van de poer. 

Dit betekent: hoogte poer 11 0 m en 2327 mm 2 /m hoofdtrekwapening. 
Flankwapening per zijde: 10% van 2327 = 233 mm2 

Gekozen is: 
3!h10 = 236 mm 2 FeB 500 (max. verticale afstand 250 mm). 
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Figuur 9.3.12: Palenplan. 
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Aansluiting vloer 
op 4-paalspoer 

Drsn 1 
Vloerconstructie 

4-paalspoer wapeningsdetail 

I , 

c:: 

r I I . 

Drsn 3 
Poerconstructie 

Aansluiting vloer 
op 1-paalspoer 

Drsn 2 
Vloerconstructie 

Mo rtel1sch roefpaaI 

Schroefinjectie 101,6x12,Smm 
Diameter groutlichaam = SSOmm 
Inboorn1veau NAP +12,50m 

4-paalspoer wapeningsdetail 

.. .. 
c:::: 

~1 

Drsn 4 
Poerconstructie 

Figuur 9.3.13: Wapeningsdetails van de poer- en vloerconstructie. 
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Bijlage 9.4 Fase 1 van de stabiliteitberekening: 
De berekening van de horizontale stabiliteit wordt opgesplitst in drietal fases. Fase 1 
staat voor het berekenen van de totale constructie door middel van een zeer 
vereenvoudigde vorm van deze totale constructie. Dit is een aanzet voor de eerste keuze 
van dimensies van de constructie elementen. 

Wind belastingen: 

Prep = Cdim · Cindex · C eq · tP1 · P w 

Cdim = 0.90, C;ndex -> Cpe = 0,8 + 0,4 =1,2, Ceq = 1,0 
rp1 = aangenomen als 1,0 ; Pw;rep = 1,23 ki'J/m 2 

De representatieve maatgevende waarde van de winddruk (Prep) kan bepaald worden met 
de formule: Prep = 0,90x1,2x1,0x1,0x1,23 kN/m 2 = 1,33 kN/m 2 

Figuren 9.4.1: Vereenvoudigd mechanicamodel tpv zwakke as en sterke as en de stabiliteitswanden. 

Eisen aan de stijfheid: 
In bovenstaande afbeelding is een vereenvoudigd mechanicamodel van alle betonnen 
prefab stabiliteitswanden tezamen weergegeven. De wand is 41,0 (m) hoog en h (m) 
breed. De q-last is de windbelasting op het gebouw. De hoogte en het kwadratisch 
oppervlakte moment (Iy) van deze doorsnede kan vervolgens bepaald worden. 

De eis is dat de uitbuiging aan de top 1/SOoste van de hoogte (H) mag zijn. 

y (top) ::; _I_ Hier is dat dus 41,0/500 = 0,082 m ; Ytop < 82mm 
H 500 

Het mechanicamodel: 

Zwakke as, de cijferassen Sterke as, de letterassen 

I 

I 

I 

I ,, 
I 

Figuren 9.4 .2: Mechanicamodel tpv zwakke as en sterke as. 
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Fase 1 9.4.1 Berekening stabiliteitswanden in zwakke richting: 

_L Effectieve breedte voor de windbelasting voor een rij van 2 wanden = 8,4m maximaal. 
Zodat de q-last van de windbelasting op een rij van 2 wanden is: 
-De q-last windbelasting qrep =1,33 kN/m 2 x 3,5 x 2,4m = 11,2 kN/m 
Zodat de q-last van de windbelasting op een wand is: 
-De q-last windbelasting per wand is 11,2 kN/m /2 stabw.= 5,6 kN/m 

H4 I/ q/3 H4 
y(top)=-q-+_7_22_ -> y(top)=-q-(aanname met een veerstijfheid oneindig groot) 

8El C 8El 
Eis is Ytop < 82mm 

Eb:fictief = /j'.I03
./ck = 21,7.106 kN/m 2 (C53/65) 

( ) 5,6.4I,0
4 

0 082 5,6·4I,0
4 

. 4 y top= 
6 

; , = 
6 

; Ditgeefteen Iben = 1,11 m 
8.21 ,7. IO .I 8 ·2I,7 · IO .J 

Aanname 20% voor het 2e orde effect: Iben = 1,2 x 1,11 = 1,34 m4 

I 
I = -(b · h 3

) m4 
; b= 300mm -> hben = J,Sm 

12 

L De effectieve breedte= 8,4m is plaatselijk aanwezig, overige plaatsen is de effectieve 
breedte= 7,2m, zodat de q-last van de windbelasting op een rij van 2 wanden is: 
-De q-last windbelasting qrep =1,33 kN/m 2 x 7,2m = 9,6 kl\1/m 
Zodat de q-last van de windbelasting op een wand is: 
-De q-last windbelasting per wand is 9,6 kN/m /2 stabw.= 4,8 kN/m 

( ) 4,8.4I,0
4 

0 082 4,8·4I,0
4 

. 4 y top = 
6 

; , = 
6 

; D1t geeft een Iben = 0,95 m 
8.2I,7.IO .I 8·2I,7·IO .J 

Aanname 20% voor het 2e orde effect: Iben = 1,2 x 0,95 = 1,14 m4 

1 h3 4 I = -(b · ) m ; b= 300mm -> hben = 3,6m 
I2 

* * * Aanname voor de minimale totale hoogte van een stabiliteitswand met een 
gebouwhoogte tot 10 verdiepingen tot 41,0m+MV. 

-> hben = 3,9m (->Geschikte maat voor in het bouwsysteem!) 

Bij een minder hoog gedeelte van het bouwsysteem, met een maximale totale hoogte tot 
29,4m kan worden volstaan met-> hben = 2,7m . Aanname 20% voor het 2e orde effect: 

4 qH 3 I 3 8El 
Iaanw = 0,49/1,2 = 0,41 m ; -- :'S:- ; H :'S: -- ; H < 29,4m 

8EJ 500 500.q 
*** Aanname van de minimale totale hoogte van een stabiliteitswand met een 
gebouwhoogte tot 6 verdiepingen tot 26,6m+MV. 

-> hben = 2,7m (->Geschikte maat voor in het bouwsysteem!) 

Fase 1 9.4.2 Berekening stabiliteitswanden in sterke richting: 
Effectieve breedte voor de windbelasting voor een rij van 6 wanden = 7,2m maximaal. 
Zodat de q-last van de windbelasting op een rij van 6 wanden is: 
-De q-last windbelasting qrep = 1,33 kN/m 2 x 7,2m = 9,6 kN/m 
Zodat de q-last van de windbelasting op een wand is: 
-De q-last windbelasting per wand is 9,6 kN/m /6 stabw.= 1,6 kN/m 
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H4 I/ q/3 H4 
y(top) = _q_+_/_22 - -> y(top) = _q_ (aanname met veerstijfheid oneindig groot) 

8El C 8El 
Eis is Ytop < 82mm 

Eb:fictief = }j'.I03
./ck = 21,7.106 kN/m 2 (C53/65) 

( ) 
I,6.48,2

4 
0 08 I,6·4I,0

4 
. 4 

y top = 6 ; , 2 = 6 ; D1t geeft een Iben = 0,32 m 
8.2I,7.IO .I 8·2I,7·IO ·1 

Aanname 20% voor het 2e orde effect: Iben = 1,2 x 0,32 = 0,38 m4 

_I 3 4. _ _ 
I- -(b·h )m , b- 300mm -> hben- 2,Sm 

I2 
*** Aanname van de minimale totale hoogte van een stabiliteitswand met een 
gebouwhoogte tot 10 verdiepingen tot 41,0m+MV. 

-> hben = 2,7m (->Geschikte maat voor in het bouwsysteem!) 

Fase 1 9.4.3 Conclusie: 
De aannames van de minimale hoogten voor de stabiliteitswanden zijn goede aannames, 
maar er zijn effecten aanwezig die nader berekend dienen te worden: 
-Gezien de geringe hoogte en geringe verticale belasting per wand is er een hoger 2e 
orde moment te verwachten->Zie Fase 2. 
-In werkelijkheid is er meer invloed door een berekende en aanwezige rotatieveer
constante -> Zie Fase 2. 
-In werkelijkheid is er wel een lagere q-last aanwezig -> Zie Fase 2. 

Het veranderbare vloergedeelte, de 
demontabele vloerdelen rusten op 
vloerbalken die tussen de permanente 
prefab betonnen vloeren liggen. 

Prefab betonnen stabiliteitswanden. 

Het permanente gedeelte bestaat uit 
prefab betonnen wanden en vloeren. 

Mortelsch roefpa I en. 

Figuur 9.4.3: Het constructief ontwerp. 
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Bijlage 9.5 
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Bijlage 9.5 Fase 2 van de stabiliteitberekening: 
Fase 2 komt voort uit Fase 1 en is een nauwkeurige berekening voor de 2D-situatie, een 
berekening met excentriciteiten en het 2e orde effect. Het resultaat van fase 2 moet zijn 
dat de berekende constructie voldoet op zijn afmetingen en constructieve elementen. In 
de 3e fase kan er zodoende met die afmetingen en constructieve elementen gerekend 
worden in een nauwkeurige 2D/3D-berekening . 

Fase 2 5.1 Beknopt overzicht uitgangspunten: 

5.1.1 Uitgangspunten Constructie: 
In de statische berekening zal de stabiliteit van het gebouw in de maatgevende 
richtingen worden beschouwd. 

5.1.2 Het totale gebouw gewicht boven de begane grondvloer t.b.v. 2de orde effect. 

5.1.3 Stabiliteitswanden worden berekend vanaf maaiveld. Het maatgevende wind
moment ligt net boven het kelderdek, dus op maaiveldniveau. 

I _; ... 

Figuur 9 .5.1: Kelderbakprincipe , maatgevend windmoment en maatgevende dwarskracht . 

5.1.4 Een overzicht van de hoofddraagconstructie tot 10 verdiepingen is in de 
plattegrond uiteengezet: 

-Stabiliteitswanden voor hoogbouwconstructie tot 10 verdiepingen: 

® 1 1 

® 
© · 
@ 2 2 
E 3 

® 
@ 
® 2 

CD 
Q) 
(Ï(} 1 

(?)@(2:, ,1., 

Figuur 9 .5.2 : Stabiliteitswanden 1,2,3 voor hoogbouwconstructie tot 10 verdiepingen. 
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-Voor een hoogbouwconstructie tot 10 verdiepingen, met een hoogte tot 41,0m+MV 
worden de volgende afmetingen van de stabiliteitswanden toegepast: 
h1 = 2,7m -> 4-zijdige buigwapening benodigd, te berekenen; 
h2= 3,9m -> 4-zijdige buigwapening benodigd, te berekenen; 
h3 = 2,7m -> 4-zijdige buigwapening benodigd, te berekenen. 

5.1.5 Het mechanicamodel van de stabiliteitswanden tot 10 verdiepingen: 

Zwakke as, parallel aan cijferassen Sterke as, parallel aan letterassen 

Figuren 9.5 .3 : Mechanicamodel tpv zwakke as en sterke as . Zwakke as is maatgevend voor de berekening. 

(Eih"= Et x 1/12 b h3 -> b= 2700mm 
(EI)1 = Et x 1/12 b h3 -> b= 300mm 
(Elh = Et x 1/12 b h3 -> b= 300mm 
(EI)J = Et x 1/12 b h3 -> b= 300mm 

h= 300mm 
h= 2700mm 
h= 3900mm 
h= 2700mm 

5.1.6 Aantal m 2 verticale belastingafdracht op wanden: 

,_",. 1 

2 
2 2 2 2 2 11.<10 'Tl2 :; 3 3 3 3 

3 lr 3 3 3l 2 J 
3 26.2 :!; m2 

2 l •2 2 

l ~ -==- 1 -==- 1 

Figuur 9.5.4 : Stabiliteitswanden en aantal m2
• 

Wand 1: Direct op stabiliteitselement: 10,80 m 2 -> 33 
Demontabel vloergedeelte: 21,60 m 2 -> 67 

Wand 2: Direct op stabiliteitselement: 6,82 m2 -> 26 
Demontabel vloergedeelte: 19,41m2 -> 74 

Wand 3: Direct op stabiliteitselement: 6,17 m2 -> 19 
Demontabel vloergedeelte: 25,88 m 2 + -> 81 

88,58 m 2 

n . IDSm2 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

Bijlage 9.5 3 



5.1.7 De verdiepingen hebben ieder een hoogte van 3,6 meter. De begane grond heeft 
hoogte van 5,0m. De hoogte van het herontwerp, voor het woongebouw, boven 
bovenkant begane grondvloer bedraagt 41,0 meter. 

5.1.8 De vloeren zijn plaatvloeren met een dikte van 340 mm en overspannen van wand 
naar wand. De vloer is zo uitgevoerd dat schijfwerking van de plaatvloer te verzekeren is. 

5.1.9 De dragende wanden zijn met een dikte van 300mm zijn uitgevoerd in gewapend 
beton met een betonklasse C53/65 met een rekenwaarde van de druksterkte van 39 
N/mm2

. 

Fase 2 5.2 Beknopt overzicht van de verticale belasting: 

5.2.1 Permanente belasting: 
Dakvloer = 9,50 kN/m2 

Verdiepingsvloeren 10,70 kN/m2 

BG vloer = 10,70 kN/m2 

Demontabele vloeren 4,00 kN/m 2 

Betonwanden, eigen gewicht 24,0 kN/m3 

Geveldelen = 1,10 kN/m2 

5.2.2 Veranderlijke belasting: 
Dak: Prep = 2,5 kN/m2 4J = 0,5 
Vloeren: Prep = 5,0 kN/m2 4.1 = 0,5 

Demontabele vloeren = 2,65 kN/m2 

Fase 2 5.3 Beknopt overzicht van de windbelastinq: 
Windbelasting:(4J = 0,0) tabel 11 vanNEN 6702 voor windgebied 3, onbebouwd. 

5.3.1 Krachten ten gevolge van de windbelasting op het gebouw: 
Prep = 0,90x C;ndex x1,0x1,11x1,23 kN/m 2 

C;ndex -> 1,2 -> Prep = 0,90x1,2x1,0x1,0x1,23 kN/m 2 

C;ndex -> 0,02 -> Prep = 0,90x0,02x1,0x1,0x1,23 kN/m 2 

C;ndex -> 0,04 -> Prep = 0,90x0,04x1,0x1,0x1,23 kN/m2 

= 1,33 kN/m2 

= 0,03 kN/m2 
= 0,05 kN/m 2 

Krachten ten gevolge van druk en zuiging oarallel aan assen 7-23: 
A = (38,4m+2x1,8m) x 41,0m = 1722,0 m2 

H = 1,33 kN/m2. 1722,0 m2 = 2290,3 kN (C = 1,2) 
M = 2290,3 kN -41,0m ·1h = 46.950,3 kNm 

Krachten ten gevolge van druk en zuiging parallel aan assen A-K: 
A = (24,0m+2x1,8m) x 41,0m = 1131,6 m2 

H = 1,33 kN/m2. 1131,6 m2 = 1505,0 kN (C = 1,2) 
M = 1505,0 kN -41,0m ·1h = 30.853,1 kNm 

Krachten ten gevolge van wrijving langs het dak: 
A = (24,0m +2x1,8m) x (38,4m+2x1,8m) = 1159,2 m2 

H = 0,03 kN/m2.1159,2 m2 = 34,8 kN (C = 0,02) 
M = 34,8 kN ·41,0m = 1426,8 kNm 
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Krachten ten gevolge van wrijving langs de gevel parallel aan assen 7-23: 
A = 2x(241 0m+2X1 18m) x 41 1 0m = 2263 1 3 m 2 

H = 01 05 kN/m 2 .2263 1 3 m 2 = 1131 2 kN (C = 0 1 04) 
M = 1131 2 kN -41 1 0m ·1h = 2319 18 kNm 

Krachten ten gevolge van wrijving langs de gevel parallel aan assen A-K: 
A = 2x(38,4m+2X1 1 8m) x 41 1 0m = 34441 0 m 2 

H = 01 05 kN/m 2 .34441 0 m2 = 1721 2 kN (C = 0 1 04) 
M = 1721 2 kN -41 1 0m ·1h = 35301 1 kNm 

5.3.2 Totale windbelasting op het gebouw: 
Totale maatgevende windbelasting parallel aan assen 7-23: 
Hw;rep = 2290 1 3 kN + 341 8 kN + 1131 2 kN = 2.438,3kN 
Mw;rep = 46.950 1 3 kNm + 14261 8 kNm + 23191 8 kNm = 50.696,9kNm 

Totale windbelasting parallel aan assen A-K: 
Hw;rep = 15051 0 kN + 34 1 8 kN + 1721 2 kN = 1.712,0kN 
Mw;rep = 30.853 1 1 kNm + 14261 8 kNm + 3530 1 1 kNm = 35.810.0kNm 

5.3.3 Stabiliteitsberekeningen: 
De verdeling van deze horizontale belasting over de stabiliteitswanden wordt gedaan op 
basis van de verhouding van de stijfheden. Eerst wordt per wand de stijfheid 'k1 bepaald 
in de x- en y-richting. De stijfheid 'k 1 per wand in de x en y-richting: 

b ·E b ·E 

k., ~ (~ H:(~ )' +3l k,, ~ u JH ~ J +3l 

by, bx = 
h 

afmeting wand in respectievelijk x en y-richting 
hoogte wand 

Elke wand krijgt zijn eigen positie in de geometrie vanaf het nulpunt in het assenstelsel. 
Hierbij gaat het om de coördinaten van het zwaartepunt van de wanden. (x; 1 y;) 
Vervolgens wordt het rotatiemiddelpunt 'R1 bepaald (x, 1 y,) 

I(ky,;'X;) I(kx,;·YJ 
X,. = "' Yr = "' L,}y,i L....Jkx,i 
Vervolgens kan de kracht in elke afzonderlijke wand berekend worden in de x en y
richting: 

kx,i p kx,j(Y;- Y,.) (P p ) 
F,,; = ~. x + . x . ey - Y . ex 

L....Jkx,i 1,. 

k . k (x -x ) 
Fy,i = "'Y·' .py + y,J ' r ·(Py ·ex -Px ·ey) 

L....Jky,i 1,. 

Waarbij Px en Py de belastingen t.g.v. wind zijn in de x en y-richting. 

X,.;= X; -X,. Y,.; = Y;- Y,. 
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Fase 2 5.4 Krachten in de stabiliteitswanden: 

Evenredige verdeling horizontale belastingen: 
De volgende gevallen lt/m4 zijn berekend, de evenredige en onevenredige verdeling van 
de horizontale belastingen t.g.v. de windebelasting over de versch illende 
stabiliteitswanden. 

x-as 

y-as 

y-as 

x-as 

1 
Sterke richting 

2 
Zwakke richting 

Aangezien de plattegrond in de x- en y-richting symmetrisch is, zal de berekening voor 
het geval 1 en 2 aantonen, dat de windbelasting evenredig over de wanden verdeeld zal 
zijn. Hw;rep (Px) grijpt dus in het midden van de gevel aan, t.p.v. het rotatiemiddelpunt en 
zal dus geen hoekverdraaiing krijgen, zodat er geen extreme krachten in de 
stabiliteitswanden zal voorkomen. 

Onevenredige verdeling horizontale belastingen: 

x-as 

y-as 

y-as 
x-as 

3 
Sterke richting 

4 Zwakke richting 
De krachtsverdeling in de verschillende stabiliteitswanden, zal vanwege het rotatie
middelpunt en een onevenredige verdeling van de horizontale belastingen t.g.v. de 
windbelasting, onevenredig zijn en extremen in de wanden geven. Hw;rep (Px) grijpt dus 
niet in het midden van de gevel aan en het gebouw zal dus een hoekverdraaiing krijgen. 
De berekening toont aan, dat bij een onevenredige verdeling van de horizontale 
belastingen t.g.v. de windebelasting over de verschillende stabiliteitswanden niet 
maatgevend is! Zodat de volgende totale windbelasting maatgevend is. 
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5.4.1. Berekening individuele krachten in wanden Evenredige verdeling: 

5.4.1.1 Uitvoer geval 1 Evenredige verdeling: 

berekening Individuele krachten In wanden 

E• 21700 

wand .. by h ;I ;I xl yl kil :• ky;i"xl 
1tuaaen u 1 an a 600 3000 46800 34,28 

~ 
1600 3000 102835.80 1524504.~ 

1tuaaanu7anl 600 3000 46800 34,28 25800 3000 102835,80 21851230.84 
2opu7 3000 600 46800 846,95 10200 1000 1524504,48 349641.73 
2 op aa 7 3000 600 46800 846.95 17400 1800 1524504,48 596447,66 
3 luaaan u7an I 600 3000 46800 34.28 114CY.l 3000 102835,80 9655195.02 
J tuaMn aa 7 an 8 800 3000 46800 34.28 16200 3000 102835.80 13720540,30 
1tu ... nu10an 11 600 JOOO 46800 34,28 846,95 11100 10200 349641 ,73 1524504,48 
1 tuaMn u10an 11 600 3000 46800 34 28 846.95 25800 10200 349641 .73 21851230,84 
loputo 3000 600 46800 846,95 34,28 10200 9000 7622522,39 349641,73 
l op aa10 3000 60< 46800 846,95 34,28 17400 9000 7622522.39 596447,66 
J tuuenaa10antt 600 = 46800 34.28 846,95 11400 10200 349641 .73 9655195.02 
3tuuanaw10an 11 600. 46800 34,28 846,95 16200 10200 349641,73 13720540,30 
1 tuaaen u13an U 600. 3000 46800 34,28 846.95 1800 17400 596447,66 1524504.48 
1 tuuan •• 13 an 14 600 3000 46800 34 .28 25800 17400 596447.66 21851230,84 
lopaa1l 3000 600 46800 846.95 10200 16200 13120540.30 34964 1.73 
2 op uil 3000 600 46800 846,95 17400 16200 13720540.30 596447.66 
Jtuuene•1len14 ; 3000 46800 34.28 11 400 17400 596447.66 ~551~02 1 Jtuaeen •• tlen 14 3000 46800 34,28 16200 17400 596447,66 13720540.30 
1 t us-.n ae 11 en 17 ; 3000 46800 34.28 1800 24600 1143253,5 1524504.48 
1 tuuen u ll•n t7 3000 46800 34,28 25800 24600 843253.59 2185 1230,84 
2 op • • 17 600 46800 846.95 34,28 10200 25800 2135 1230,64 349641 ,73 
2op••17 ': 600 46800 846.95 34.28 17400 25800 21351230,84 596447.66 
3 tunen u 11 •n 17 3000 46800 34,28 846,95 11400 24600 843253,59 9655 195.02 
3tuu•n u16 •n 17 6(l(J 3000 46800 34.28 846,95 16200 24600 843253.59 13720540.30 
1 tu••en es 11 en 20 : : 3000 46800 34,28 846.95 1800 31800 1090059,52 1524504,48 
1 tuuen u 11 en 20 3000 46800 34.28 646,95 251100 3 1800 1090059.52 2185 1230.84 
2opu20 3000 I 600 46800 846,95 34.28 10200 33000 27949248.75 349641,73 
2opas20 '=i 600 46800 846.95 34,28 17400 33000 27949248,75 596447,66 
3 luaun u 1t en 20 3000 46800 34 .28 846.95 11400 31800 1090059.52 9655195.02 
3 tuuen u 11 en 20 : 300!) 46800 34)8 846.95 16200 31800 1090059.52 13120540,30 
1 tuu•n ... 22 en 23 3000 46800 34.28 846.95 1800 39000 13J6865.45 1524504.48 
1 tuss•n es 22 en 23 

3: 
3000 46800 34,28 846.95 25800 39000 1336865.45 21851230,84 

2op ... 23 600 46800 846,95 34.28 10200 40200 34047266.56 34964 1.73 
2opu23 3000 6oq 4SIIOO 846,95 34.28 17400 40200 Jo:047266.66 596447.66 
3 tu .... n aa 22 en 23 : 30001 46800 34.28 846.95 11400 39000 1336865,45 9655195.02 
3 tuaMn •• 22 en 23 3000 46800 34.28 846,95 16200, 39000 1336865,45 13720540.30 
oom 1091t, 207 07 I 1, 1 1 

)ood,.cnt op x-aa 0,00 

" 13800 " 0 F loodrecht op y·u 171 2.00 

' 21000 oy 0 J• 3,466S6E+12 

wond xl I xri ; lor, I ri2 ;rkril Fx;i F ;I ....... . .I 
I 

1tuaun ... 7en8 1800 3000 ·12000,0< ·18000,00 111062668:23 1,2196E+11 0.00 69,92 0,00 82.55 
1tuaun ... 7ena ;: 3000 12000,00 ·18000,00 11106266823 1.2 196E•11 0,00 69,92 0.00 82.55 
2opu7 1800 ·3600.00 ·19200.00 3. 12219E•I I 44425::1672,9 0.00 2.83 0,00 82,55 
2op •• 7 17400 11100 3600.00 ·19200.00 3,122 19E• 11 444250672.9 0,00 2 .83 0.00 82,55 
3tuu•n .. 7 en a 11400 3000 ·2400.00 -18000.0< 11106266823 4878414328 0,00 69,92 0,00 82,55 
3tuaMn •• 7 en a 16200 3000 2400,00 ·16000,00 11 106266823 467~14328 0,00 69,92 0,00 82.55 
1 tu .. en as 10 •n 11 11100 10200 ·12000.00 ·10800.00 3998256056 1.2196E•11 0.00 69,92 0.00 82.55 
1 ti.I.&Mn ••10 •n 11 25800 10200 12000.00 · 10800.00 3998256056 1.2196E•1 1 0,00 69.92 0.00 82.55 
2 op aa10 10200 9000 ·3600.00 · 12000,00 1,2 196E t11 444250672,9 0,00 2.83 0.00 82.55 
2 op •• 10 17400 9000 3600,00 ·12000.00 1.2196E •11 4442 501)72 ,9 0.00 2.83 0.00 82.55 
ltusun•s I Oen 11 11400 10200 -2400,00 · 10800,00 3998256056 4876414 328 0.00 69.92 0,00 82.55 
3tu .. en•a10en 11 16200 10200 2400,00 · 10800.00 3998256056 4878414328 0.00 69,92 0.00 82.55 
1tu .. •n•s13en 14 

2;:, 
17400 · 12000,00 ·3600,0!) 444250672,9 1,2196E .. 11 0.00 69.92 0.00 82.55 

1 tuuen as 13 en 14 17400 ~~::~ -3600,00 444250672.9 1.2196E•11 0.00 69.92 0.00 82,55 
2 op •a13 10200 16200 -4800,00 19513657312 444250672.9 0.00 2.83 0.00 82.55 
2 op ••13 17400 16200 3600,00 -4800,00 1951365731 2 444250672,9 0.00 2.83 0,00 82.55 
3 tunen ... 13 en 14 11400 17400 ·2400,00 .J600.00 444250672.9 4878414328 0,00 68.92 0,00 82.55 
3tuuen u13 en 14 16200 17400 2400,00 ·3600,00 444250672.9 4B76414328 0,00 69.92 0.00 82.55 
1 luaunullen 17 1600 24600 · 12000.00 3600.00 444250672. 9 1.2196E•11 0,00 69.92 0.00 82.55 
1 tussen aaiS en 17 25800 24600 12000.00 3600,00 444250672,9 1.2196E•11 0,00 69.92 0.00 82.55 
2opu17 10200 25800 .osoo.oo 4800.00 19513657312 444250672.9 0.00 2.83 0,00 82,55 
2op••17 17400 25800 3600.00 4800.00 1%13657312 444250672.9 0.00 2,83 0.00 82.55 
3 tu .... n as 16 en 17 11400 24600 ·2400,00 3600,00 444250672.9 4878414328 0,00 B9,92 0,00 82.55 1 
3tuaMn .. 18en 17 16200 24600 2400,00 3600.00 444250672.9 4878414326 0,00 69,92 0,00 !2,55 
1 IUSMn U 19 en 20 1800 31800 -12000,00 10800.00 3998256056 1.2196811 0,00 69,92 0,00 82.55 
11u&hnu19en20 25800 31800 12000,00 toaoo.oo 3998256056 1,2 196E•11 0.00 69,92 0.00 82.55 
2opN20 10200 33000 ·3600,00 12000,00 1.2 196E•11 4442506.72,9 0,00 2.83 0,00 82,55 
2op .. 20 17400 33000 3600.00 12000.00 1.2196E•1 1 444250672.9 0.00 2.83 0.00 82.55 
3 tuasen •• 19 •n 20 11400 31800 ·2400.00 10800.00 3998256056 4878414328 0.00 69,92 0,00 82 .55 
3 tun•n u 19 •n 20 '~~ 31800 2400.00 10800,00 3998256056 4878414328 0,00 69,92 0.00 82 .55 
1 tuaa.n u 22 en 23 39000 · 12000,00 18000.00 11106266823 1.2196E•11 0.00 69.92 0,00 82.55 
1 tunen .. 22 •n 23 25800 39000 12000,00 18000,00 11106266823 t.219öE•11 0.00 69.92 0.00 82 .55 
2opu23 10200 40200 ~3600.00 19200,00 3. 12219E• 11 444250672.9 0.00 2.83 "·<X 82.55 
2 op ... 23 17400 40200 3600,00 19200,00 3, 122 19E• 11 444250672.9 0,00 2,83 0,00 82,55 
3 tuuen u 22 •n 23 11400 39000 ·2400,00 18000,00 11106266823 4878414328 0,00 69,92 0.00 82.55 
3 eu .. en •• 22 en 23 16200 39000 2400,00 18000.00 11106266823 4378414328 0.00 69.Q2 0.00 82.55 
som 1.9 91 •12 1,52 •12 . 00 171 . 

hoMY«draallng 0,000000 rad . 0,000000 graden 
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5.4.1.2 Uitvoer geval 2 Evenredige verdeling: 

berekening Individuele krachten in wanden 

wand 

1 lusaan aa1an !I 
1 tussen u 7 an B 
2opu7 
2opas7 
Jtuaaanas7anB 
Jtuuan .. 7 •n a 
1 tuasan astOen 11 
1tuuanas10en11 
lopastO 
2 op aa10 
Jtuuanu10an 11 
3tuuensa10an 11 
1 tussen u13en 14 
1 tussen sstl en 14 
2opastl 
2opas13 
3tuaaanntlent4 
3 tunen u 13an 14 
1 tussen as 16 en 17 
t tus .. n .. 18 an 17 
2 opaa 17 
2opaa17 
llunanaa16an17 
ltuas.n u IS en 11 
1 tunen •• 19 en 20 
11uaMnaa19en20 
2opu20 
2opas20 
3 IU&Mft U 1SI an 20 

JtuaNn aa19 en 20 
ttua .. n u22 en 23 
1 tuaaanaa2'2en23 
2opu23 
2opu23 
ltuasen u22 an 23 
ltuatan N22 en 23 

11usaenas7en8 
1 tunen •• 7 en 6 
2opas7 
2 op •• 7 
llu•sen u 7 en B 
31u .... n liS 7 en B 
tluuen u 1Den 11 
11UIIsenas1Den11 
2 op as 10 
2 op as 10 
Jtu .. en u 10en 11 
Jtuuen astOen 11 
11uuen astJen 14 
1 tuuen as 13 en 14 
2 opes13 
2op .. 13 
livesen .. 13 en 14 
ltua .. naa1ltnt4 
11UUtn .. 16tn 17 
1 1uH41n aa11an 17 
2op"17 
2opas17 
llunenaa t8an 17 
3 tu.n•n ea 18 •n 17 
1 tu.a .. n •• u~'" 20 
1 tunen aa 19 tn 20 
2 op •• 20 
2opu20 
lluntntt1il'tn20 
Jluntnaa1il'tn20 
1 lua-n aa 22 en 23 
1 luaMn at 22 en 23 
2 op •• 23 
2 op •• 23 
J tunen u2'2 en 23 
J tun•n •• 22 en 23 

.. 
600 
600 

3000 
3000 

600 
600 
600 
600 

3000 
3000 

600 
600 
600 
600 

3000 
3000 

600 
600 
600 
600 

3000 
3000 
600 
600 
600 
600 

3000 
3000 

600 
600 
600 
600 

3000 
3000 

600 
600 

21000 
13800 

3000 
3000 
1800 
1800 
3000 
3000 

10200 
10200 
9000 
9000 

10200 
10200 
17400 
17400 
18200 
16200 
17400 
17400 
24600 
24600 
25600 
25800 
24600 
24600 
31600 
31800 
33000 
33000 
31500 
31600 
39000 
39000 
40200 
4()200 
39000 
39000 

3000 
3000 

600 
600 

3000 
3000 
3000 
3000 

600 
600 

3000 
3000 
3000 
3000 

600 
600 

3000 
3000 
3000 
3000 
600 
61>3 

3000 
3000 
3000 
3000 
600 
600 

3000 
3000 
3000 
3000 
600 
600 

3000 
3000 

1600 
1600 

10200 
17400 
25800 
25600 

1600 
1600 

1020::1 
17400 
25800 
25600 

1800 
1600 

10200 
17400 
25800 
25800 

1600 
1600 

10200 
17400 
25600 
25800 

1600 
1600 

10200 
17400 
25600 
25600 

1600 
1800 

10200 
17400 
25800 
25800 

E• 

" oy 

2171)0 

kx;i 
46800 34,28 
46800 34,28 
46800 846,95 
46800 846.95 
46800 34,28 
4880::1 34,28 
46800 34,28 
4680:::1 34 .28 
46800 846,95 
46800 646,95 
4680::1 34.28 
46800 34.28 
46800 34,28 
46800 34,28 
4680!1 8'6.95 
46800 846.95 
46800 34,28 
46800 34,28 
46600 34.28 
46800 34.28 
46800 846.95 
46800 846.95 
4680!) 34,28 
46800 34.28 
46800 34.28 
46800 34.28 
46801) 846.95 
46800 846,95 
46800 34.28 
46800 34.28 
46800 34 .28 
46800 34,28 
46800 846.95 
46800 846,95 
46800 34,28 
46800 34.28 

10986,1)5 

yri 

546.95 
846,95 

34,28 
34.28 

846,95 
646,95 
646,95 
646.95 

34.28 
34,28 

646,95 
646.95 
646.95 
846.95 

34.28 
34.28 

846.95 
846.95 
846.95 
846.95 

34,28 
34.28 

846.95 
846.95 
846.95 
B46.95 

34.28 
34,28 

846.95 
846.95 
B46.95 
846.95 

34.28 
34,28 

846,95 
846.95 

20731,07 

kx;r ri2 ; "xr 

;= 
1600 
1800 
3000 
3000 

10200 
10200 
9000 
9000 

10200 
10200 
17400 
17400 
16200 
16200 
17400 
17400 
2<600 
2<600 
25800 
25800 
24600 
2<600 
31800 
31600 
33000 
33000 
31600 
31600 
39000 
39000 
40200 
40200 
39000 
39000 

-18000,00 -12000,00 4936118588 2.74411E•11 
-18000,00 -12000,00 4936118588 2,74411E•11 
-19200.00 -3600.00 10976432238 12636463586 
-19200,00 3600,00 10976432238 12636463586 
-16000,00 12000,00 4936118588 2,74411E•I1 
-18000.00 12000.00 4936118588 2,74411E+11 
-10800,00 -12000.00 4936118588 98787890142 
-10800.00 -12000.00 4936118588 98787890142 
-12000.00 -3600.00 10976432238 4936118588 
-1200!1.00 
-10800,00 
-1 0800,00 

-3600.00 
-3600,00 
-4800.00 
-4800,00 
-3600.00 
-3600,00 
3600.00 

3600.00 10976432238 4936118588 
12000.00 4936118588 98787890142 
12000.00 4936118588 98787890142 

-12000.00 49J6118588 10976432238 
-12000.00 49J6118S88 10976432238 

-3600.00 10976432238 789778974 .1 
3600.00 10976432238 789778974.1 

12000.00 4936118588 10976432238 
12000,00 4936118588 10976432238 

-12000.00 4936118588 10976<:32238 
3600.00 -12000.00 4936118588 10976432238 
4800,00 -3600,00 10976432238 789778974.1 
4800.00 3600.00 10976432238 789778974.1 
3600,00 12000,00 4936118588 10976432238 
36{)0,00 12000.00 4936118588 10976432238 

10800.00 -12000.00 4936118588 98787890142 
10800,0!1 
12000.00 
12000,00 
10800,00 
10800.00 
18000.00 
16000,0< 
19200.00 
19200.0< 
18000,00 
18000,00 

-12000,0!1 4936118588 98787890142 
-3600.00 10976432238 4936118588 
3600.00 10976432238 4936118588 

12000,0!: 4936118588 98787890142 
12000,00 4936118588 98787890142 

-12000.00 4936118588 2.74411E• -11 
-1200D.~ 4936118568 2.74411E•11 
-3800,00 10976432238 12636463586 
3600,00 109764J2238 12636463_586 

12000,00 4936118588 2.74411E+11 
12000.00 4936118588 2.74411E•11 

2.50184E•11 .14 •12 

Fx;l 

0,000000 nld 0,000000 raden 

lo:;i"'y 
ISOO 61701,48 
1600 61701.48 

10200 
17400 
25800 
25800 

1600 
1600 

10200 
17400 
25800 
25800 

1600 
1800 

10200 
17400 
25800 
25800 

1600 

8638858,71 
14736876,62 

884387.91 
884387,91 

61701.48 
61701.4& 

8638858.71 
14736876,62 

884387,91 
884387,91 

61701.48 
61701 .48 

863&858,71 
14736876,62 

884387.91 
884387.91 

61701 .48 
1800 61701 ,48 

1 0200 8638858,71 
17400 14736876,62 
25800 884387.91 
25800 884387,91 

1800 61701 ,48 
1800 61701.48 

10200 8638858,71 
17400 14736876,62 
25&00 884387,91 
25800 884387,91 

1800 61701,48 
1600 81701.48 

10200 8638858,71 
17400 14736876,62 
25800 384387,91 
25800 &643&7,91 

7.61 
7.61 

187,98 
187.98 

7,61 
7.61 
7,61 
7.61 

187.98 
187,96 

7.61 
7.61 
7,61 
7,61 

187,98 
187 ,98 

7.61 
7,61 
7.61 
7.61 

187,98 
187.98 

7,61 
7.61 
7.61 
7.61 

187,98 
187.98 

7,61 
7.61 
7.61 
7,61 

187.98 
187.98 

7,61 
7.61 

2438.:W 

151607414, 

)';I 

0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0.00 
0. 00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00. 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o. 

' ' 
~~:~:: 

61701.48 
61701.~ 

2540840.80 
2540640.80 
8638858.71 
8638858,71 

308507,41 
308507.41 

8638858.71 
8638858,71 

14736876,62 
14736876.62 

555313.34 
555313.34 

14736876.62 
14736878.62 
208'34894.53 
20834&94,53 

884387,91 
684387,91 

20834894,53 
20834894.53 
26932912.44 
26932912.44 

1131193,84 
1131193.84 

26932912.44 
26932912,44 
33030930,35 
33030930.35 

1377999.77 
1377999.77 

33030930.35 
33030930,35 

435199'61,23 

F loodreçht op •·•• 
F IOodrKhl op y ... 
Jr 

x, I 

221 ,95 
221 ,95 
221.95 
221 .95 
221 ,95 
221.95 
221 .95 
221.95 
221,95 
221,95 
221 ,95 
221 ,95 
221 .95 
221 .95 
221 ,95 
221 ,95 
221 .95 
221 ,95 
221 .95 
221 .95 
221.95 
221 .95 
221 ,95 
221 .95 
221 .95 
221 .95 
221 ,95 
221 ,95 
221 .95 
221 ,95 
221 ,95 
221,95 
221.95 
221.95 
221.95 
221 .95 

o.oo 
o.oo 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
O.O!J 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0.00 
o.oo 
0.00 
o.oo 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
o.oo 
0.00 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

2438,30 
0.00 

J.39703E+12 
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5.4.2. Berekening individuele krachten in wanden Onevenredige verdeling: 

5.4.2.1 Uitvoer geval 3 Onevenredige verdeling: 

bereken In lndlvidueJe krachten In wanden 

I~ ::o-::: ~::: 
·2op •• 7 
2opu7 
3tusMnes7onl 
3 ruu.n u 7 cm I 
11 lussen es10on 11 
11tuuenea10..n11 
2opu10 

1
2opu10 
,3 tuuon •• 10 on 11 
;3 tu.,.en n10 on 11 
11 tuNen a& llen 1<4 

1
1tvuenu13ft11o4 
,2opas13 
2opes 13 
3 tusun •• 13 en 1<4 
31usHn n13 en 1<4 
1tus .. n U11an 17 
1 IU&Mn 8IJ 11 en 17 
2opuH 
,2op es17 
31uu.nee11on17 
'3 tuu.n n 11en 11 
1 tuu.en •• 1ten20 
1 tuaMn N1t en 20 
2opu20 
2opn20 
lhtsun •• 19 en 20 
3tUNet~aa11cm20 

1 tuiMn u 22en23 
11UIMn 11 22 en 23 

2op •• 23 
2opu23 
3 hJIMn •• 22 on 23 
ltu .. en •• U en 23 

' lv< 

1tu•..,.•7enl 
ttuuen••7Mll 
lop le7 
2opu7 
3W.Mnu7 •n l 
3tu•unu7en8 
1tu11Mnn10en11 
1 tu .. ena.!Oen 11 
lop .. 10 
2opn10 
311,...Mnu10en11 
31u .. on •• 10 on 11 
11ullena•13en 14 
11u1Mn 8113 en 14 
2opn13 
2opn13 
3tuM&nu13en14 
3 tu110n n13 en14 
1 tua•on •• 11 en 11 
1 tua•tn••11en 17 
2opn17 
2opa•17 
3tuNOn••11en17 
l tusaon .. 16 en 17 
1tul•en .. 1ten20 
1 tuNen .. "en20 
2op .. 20 
2op .. 20 
3 tuuen .. 11 en 20 
3tul-..n e1 1t en 20 
1 tu1-..n u 22 en 23 
1tu .. en n 22 en 23 
2op .. 2l 
2op .. 23 
3 tunen •• U en 23 
3tuiiMUUen23 

bx 
600 
600 

3000 
3000 

600 
600 
600 
600 

3000 
3000 

600 
600 
600 
600 

3000 
3000 

600 
600 
600 
600 

3000 
3000 
600 
soo 
600 
600 

3000 
3000 
600 
600 

:; 
3000 
3000 

600 
600 

13300 
21000 

" 

3000 
3000 

600 
600 

3000 
3000 
3000 
3000 
soo 
600 

3000 
3000 
3000 
3000 

600 
600 

3000 
3000 
3000 
3000 
soo 
600 

3006 
3000 
3000 
3000 

600 
600 

3000 
3000 
3000 
3000 

600 
600 

3000 
3000 

1800 3000 
25800 3000 
10200 1800 
17400 1800 
11400 3000 
16200 3000 

1600 10200 
25800 10200 
i0200 9000 
17400 9000 
11400 10200 
16200 10200 

1800 17400 
25800 17400 
10200 16200 
17400 16200 
11400 17400 
16200 17400 

1800 24600 
25800 24SOO 
10200 2!>800 
17400 25800 
11 400 24600 
16200 24600 

1800 31800 
25800 3 1800 
10200 33000 
17400 33000 
11400 31800 
16200 31800 

1800 39000 
25600 39000 
10200 40200 
17400 40200 
11400 39000 
16200 39000 

hookvwdrull 

E• 

., 
ey 

= 46600 
46600 
46600 
45800 
46600 
45800 
46600 
45800 
46600 
45800 
46600 
46600 
46600 
46800 
45800 
46600 
46600 
46800 
46600 
46600 
46800 
46600 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 

101:1 

21700 

34.28 
3-1 .28 

846.95 
846,95 

34 .28 
34 ,28 
34.28 
34.28 

846.95 
846,95 

34 ,28 
34 ,28 
34 ,28 
34 ,28 

846.95 
846.95 

34,26 
34.28 
34.28 
34.28 

846.95 
846.95 

34.28 
34.28 
34 .28 
34.28 

846.95 
846.95 

34.28 
34.28 
34 .28 
34.28 

846.95 
846.95 
34 .28 
34.28 

1 a ,o 

846.95 
846.9'j 

34 .28 
34.28 

846.95 
846.95 
846.95 
846.95 

34.28 
34.28 

846.95 
646.95 
846,95 
846.95 

34.26 
34.28 

846.95 
646,95 
646.9ó 
646,95 

34.28 
3·1.26 

646.95 
846.95 
846.% 
646.9!> 

34 ,28 
34 ,28 

646 .95 
846.05 
646 .95 
846.95 

34,28 
34.28 

846.95 
846.95 

20738,07 

1800 
25800 
10200 
17400 
11400 
16200 

1800 
25800 
10200 
17400 
11400 
16200 

1800 
25800 
10200 
17400 
11400 
16200 

1800 
25800 
10200 
17400 

"""" 16200 
1800 

25600 
10200 
17400 
11400 
16200 

1800 
25800 
10200 
17400 
11400 
16200 

- 12000.00 ·18000.00 11106~23 1,1196E•11 
12000.00 -18000.00 11106266823 1.2196E•11 
-3600.00 -19200.00 3,12219€:•11 444250671.9 
3600.00 -19200.00 :t. t2219E•11 «4150671.9 

-2400.00 -18000,00 1110626682 487841-'328 
2400.00 -18000.00 11106266823 ~78414328 

-12000.00 -10800,00 3998256056 1.2196E•11 
12000.00 -10&00,00 3998256056 1,2196E•I1 
-3600.00 -12000.00 1.2196E•11 444250672.9 
3600.00 ·12000.00 1.2196E•Ii 444250672.9 

-2400 ,00 -10800.00 3998256056 4878414326 
2400.00 -10800,00 3998256056 4!784143.28 

·12000.00 -3600,00 444250672.9 1.2196E•11 
12000.00 ·3600.00 444250672.9 1 .2196E•1 1 
-3600.00 -4800,00 19513657312 444250672.9 
3600.00 -4800,00 19513657312 444250672.9 

-2400,00 -~·~ 444250672.9 4878414326 

-1;=:: ·:::: =~:;;:: ~~;:;~~~ 
~=:: =::: '~'2::;;,-~ ~;:;;2~! 
3600.00 4800.00 19513657312 444250672.9 

·2400.00 3600.00 444250672.9 4878414..128 
2400.00 3600.00 444250672.9 4878414328 

-\2000.00 10800.00 39962!:160b6 1.2196E•11 
12000.00 10800,00 3998256056 1.2 196E•11 
.J600.00 12000.00 1.2196E• 11 4442~12.9 

3600.00 12000.00 1,2 196E•11 444250672.9 
-2400.00 10800.00 3998256056 4878414328 
2400.00 10800.00 39!HI256006 487841-4328 

-12000.00 16000.00 11106266823 1.2196E•I1 
12000,00 16000.00 11106266823 1.2196E•11 
-3600.00 19200.00 l.12219E-•11 444250672.9 
3600.00 19200,00 3.1 2219E•11 444250672.9 

-2400.00 18000 ,00 11 106266823 4878414326 
2400.00 18000,00 11 106266823 487841432 

1.9391 •12 1.5.2t4E•12 

-0.0012N .0,074278 u~en 

3000 
3000 
1800 
1800 
3000 
3000 

10200 
10200 
9000 
9000 

10200 
10200 
17400 
11400 
16200 
16200 
17.WO 
17400 
24600 
24800 
25800 
25800 
24800 
24600 

~!:, 
33000 
l3000 
31800 
31800 
39000 
39000 
40200 
40200 
39000 
39000 

1.23 
123 

29.13 
29.13 

1,23 
1,23 
1.55 
1.55 

tl7 .04 
37,()4 

1.55 
1.55 
1,87 
1,87 ....... 

44,94 
1,87 
1.87 
2. 19 
2.19 

!:15.48 
55 . .&8 

2. 19 
2. 19 
2.5 1 
2.51 

63.39 
63.39 

2.51 
Vil 
2.83 
2.83 

71 .29 
71 .29 

2.83 
2.83 

651 

kx;l 

~~~~:: 
15245G4.48 
1524504.48 

102835,80 
102835.80 
349641J3 
349641 .73 

t622S22 .39 
7622522.39 
349641 .73 
34964 ,.73 
tl96447.Ge 
596447 .66 

13720540.30 
137'20540.30 

5964-47 .66 
596447 66 
643253.5 
843253,59 

2 1851230.8ol 
218tl1230,84 

64325J.5 
843253.59 

1090059.52 
1090059,52 

27949248,75 
27949248.75 

1090059 ,52 
1090059.~2 
1136865.45 
133686.5,45 

341)47266.66 
34047266 .66 

1336865,45 
1336865.4!1 

230707041,91 

65.61 
39.26 
228 
1.96 

55.07 
49.80 
6..'i,61 
39.26 

2.28 
1.96 

55.07 
49.80 
65, 61 
39.26 

2.26 
1,9EI 

55.07 
49.80 
65.6 1 
39.26 

2.28 
1.96 

55.0 7 
49.&0 
65.61 
39.26 2.28 

1.96 
55.07 
49 .80 
65,61 
39.26 

2.28 
1.96 

55.07 

'"·" 

1524!.04.1Wl 
21651230.64 

349&41 ,73 
596441 7.66 

9&15195,02 
13720540.30 

1524S0.,48 
21851230.84 

3-49641,73 
596447.66 

9655195.02 
13720540.30 

1!>24:>04,48 
21851230.84 

].;9641.73 
!:196447.66 
96551~.02 

13720540.30 
1524504.48 

21851230.64 
34964 1.73 
!:196447.66 

9655195.02 
13720540.30 

1524504.48 
21851230.64 

349&41 .73 
596447.66 

9655195,02 
13720540.30 

1524!104 ,48 
21651230.84 

349641.73 
596447.66 

9655195,02 
13720540.30 

211185380,24 

F lood.-.cht op }(-.11 
F loodrecht op y-.11 
J• 

.•. 
35.95 
35.95 
34.39 
34.39 
35.95 
3!>.95 
45,28 
4526 
4J.73 
43,73 
45.28 
45.28 
54.62 
54.62 
53.06 
~3.06 

s-:.61 
54.62 
53.95 
63.95 
6!l ,5 1 
65.51 
63.95 
63.95 
73.29 
73.29 
74.84 
74 .84 
73.29 
73.29 
82.62 
82.62 
&4.18 
&4.16 
82.82 
82.62 

77.47 
46.36 
66.58 
57.2S 
65.03 
58.80 
77,47 
46.36 
66.!>6 
57.25 
65.03 
!>6.60 
77.47 
46.36 
66.58 
01,25 
6503 

""·"" 77.47 
46.36 
66.58 
07.25 
65.03 
58.60 
77.47 
46.36 
66.58 
57.25 
65.03 
58.80 
77.47 
46.36 
66.58 
57.2!1 
65.03 
56.80 

* omrekening moment tgv onevenredige verdeling horizontale belastingen in 
een excentriciteit en kracht loodrecht op de x-as. 
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5.4.2.2 Uitvoer geval 4 Onevenredige verdel,ing: 

berekeninc;~ Individuele krachten In wanden 

1 tussonu7 en8 
1tu-aacnu7~n8 

2op aa 7 
2op aa7 
3 tunan u7 en 11 
3 IUIIIn 11 1 en 8 
1 tuuen 11 10 en 11 
11UIIertll t0an 11 

2op •• 10 
2opaa 10 
ltuuenutOen11 
) tunen u 10 en 11 
1 IUUitn I& tl en U 

1ru.aenaa1lenU 
2opaa1l 
2opaa13 
3tuaun uilen 14 
ltuuanaa13en14 
1tua&en 11 tfi en 17 
11u&Mn utfien 17 
2opu17 
2opaa17 
l tuaun •• 1& en 17 
3 tunen •• 18 en 17 
1 t'UIMPII llan20 
1 tuuanaa1ten20 
2op •• 20 
2op n20 
31'\Ha.naatl en 20 
3tlnaanaa11an20 
1 tvuenaa 22anl3 
1 tUSIMI 1122 en 23 
2opaall 
2opull 
3 tuaaan •• 22 en 23 
J tUIIM U 22 In 23 
som 

1 ho~aaan •• 7 ani 
ttu .. en•• 7 en I 
2opu7 
2op•• 7 
ltutaan u 7 an a 
ltu .. enu 7an8 
1tuaa&n ••10en 11 
11UIMn••tOen11 
2op ••10 
2opae10 
3tuaa.en .. 10an 11 
3tuuenaa10en 11 
1tunen •• 13 en 14 
1 tuuen •• 13 en 14 
2opu13 
2opu13 
3tueMn aa1Jen 14 
3tuaun •• 13 en 14 
ttuaMnaa18en 17 
1tu-.en n 16 en 17 
2opu t7 
2opn17 
3tuasenu 16en 17 
3tu .. enaa16an17 
1 tuesen •• 11 en 20 
1runenee11M20 
2opu20 
2op u20 
ltussen as 11 en 20 
3 tunen u 19 en 20 
1 tussen u 22 en 23 
1tuuen aa22en23 
2op •• 23 
2op .. 23 
3 tussen u 22 an 2J 
3 tussen u 22 •n 23 

bx 

"' 

600 
600 

lOOO 
3000 

600 
600 
600 
600 

3000 
3000 

600 
600 
600 
600 

3000 
3000 
600 
600 
600 
600 

3000 
3000 

600 
600 
600 
600 

3000 
3000 

600 
600 
600 
600 

3000 
3000 

600 
600 

21000 
". .. 

lOOO 
lOOO 

600 
600 

lOOO 
lOOO 
lOOO 
lOOO 
600 
600 

lOOO 
lOOO 
lOOO 
lOOO 

600 
600 

lOOO 
lOOO 
3000 
3000 

600 
600 

3000 
3000 
3000 
3000 
600 
600 

3000 
3000 
3000 
3000 

600 
600 

3000 
3000 

3000 1800 
3000 1800 
1800 10200 
1800 17400 
3000 25600 
3000 25600 

10200 1800 
10200 1800 
9000 10200 
9000 17400 

10200 25800 
10200 25800 
\7400 1800 
17400 1800 
16200 10200 
16200 17400 
17400 25800 
17400 25800 
24600 1800 
24600 1800 
25800 10200 
25800 17.00 
24600 25800 
24600 25800 
31800 1800 
31800 1800 
33000 10200 
33000 17400 
3 1600, 25800 
31800 25800 
39000' 1800 
39000

1 

1800 
40200 10200 
40200 17400 
JOOO() 25600 
JOOO() 25600 

.. 

:; 

46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 = 46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
48800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 
46800 

kx;l 

21700 

34.28 
34.26 

646.95 
8'6,95 

34.28 
34.28 
34.28 
34.28 

846.9S 
846.95 

34.28 
34.2e 
34.28 
J.4.28 

846.95 
846,95 

34.28 
34.28 
34,28 
34,28 

846.95 
646.95 

34,28 

::;: 
34.28 

:::: 
34.28 
34.28 
34.28 
34.28 

846.95 
84û.95 

34.28 
34.28 

1otii,OS 

tky;l 
846,95 
846.95 
34.28 
34.28 

846,95 
846.95 
646.95 
846.95 

34.28 
34.28 

846.9::1 
846.95 

::::; 
34.28 
34.28 

846,95 
846.95 
846.95 
M6,9!, 

34,28 
34.28 

846,95 
846.95 
846.95 
846.95 

34.28 
34.28 

846.95 
646.95 
846.95 
846.95 

3ot.28 
34.28 

846.95 
846.95 

20138 07 

::::: ::~::: :::~= 
-19200.00 -3600,00 10976432138 
-19200.00 3600.00 1{1976432238 
-18000.00 12000.00 4936118588 

xJ 

; xrt 

3000 
3000 
1800 
1600 
3000 
3000 

10200 
10200 

= 10200 
10200 
17400 
17400 
16200 
16200 
17400 
17400 
24600 
24600 
25800 
25800 
24600 
24600 
31600 
31600 
33000 
33000 
31800 

:: = 4020Û 
39000 
JOOO() 

JSOI) 

2.74411E•11 
2.74411E•11 
12636463586 

~~~~~ 
-IBOOO.OO 12000.00 49J6118..W 2.744 11E•11 
-10B00,00 -12000.00 49361 t8588 98787890142 
-10800.00 -12000.00 4936118588 98787890142 
-12000.00 -3600.00 10978432238 4936118588 

::=:: ,::: 1~~~~~ s:~~s: 
-10800.00 12000.00 4936118588 98787890142 

: :: ::;::: ::~:= ::~=;?~ 
::: -::~ :::~::;~;: ~::~~::~:: ~ 
·3600.00 12000.00 4936118S88 109764'32238 
.J600.00 12000.00 49361 18588 10976432238 
3600.00 -1200Q.OO 49361 18588 10976432238 
3600.00 · 12000.00 4936118588 10976432238 
4800.00 -3600.00 10976432238 789778974.1 

~:; 1:::: 1:~~= ;:::::;~ 
3600.00 12000,00 4936118588 10976432238 

10800.00 -12000.00 4936118588 98787890142 
10800.00 -12000,00 4936118588 98787890142 
12000.00 .JSOO,OO 10975432238 4936118588 
12000.00 3600.00 10976432238 4&36118588 
10800.00 12000.00 4938118586 98787890142 
10800.00 12000.00 49361t85M 98787890142 
1BOOO.OO -12000.00 4936118588 2.74411E•11 
18000,00 -12000.00 4936118S&8 2. 74411E•11 
19200.00 -3600.00 10976432238 12636463586 
19200,00 3600.00 10978432238 12638463586 
18000.00 12000.00 49361185a8 2 .74411E•11 
18000,00 12000.00 4936118588 2.74411[•11 

2.~0184 •11 3,1468S •12 

..0,0012ll rwj ..0,070141 rHen 

kx:l 
1800 61701 . .a 
1800 61701 ,4(1 

10200 8638858,71 
17400 14736876.62 
25800 884387.91 
2S800 884387.91 

1800 61701.48 
1800 6 1701 ,48 

10200 863~.71 

17400 ,. 736876.62 
25800 884387.91 
2S&OO 884387,91 

1800 61701.48 
1800 6 1701,48 

10200 8638858.11 
17400 14736876.62 
25800 68"387.91 
2MOO 8&4381.91 

1800 61701.48 
1800 61701,48 

10200 6638658,71 
17400 14736876.62 
25800 6&4387,91 
2!>800 884387.91 

1800 61701.48 
1800 6 1701.48 

10200 86388b8.7 1 
17400 1-4 736876.62 
25800 884387.91 
25800 884387.91 

1800 61701.48 
1800 61701,48 

10200 863M58.7l 
17400 14736878,62 
25800 &84387.91 
2.5800 884387,91 

6,22 
6 .22 

144,76 
137.21 

S.20 
5.20 
8.22 
6.22 

144,76 
137.21 

5.20 
5.20 
6.22 
6 .22 

144.76 
137.21 

5.20 
5 .20 
6.22 
8.22 

144.76 
137.21 

5.20 
5.20 
6.22 
6.22 

144.76 
137.21 

5 .20 
b.20 
6.22 
6.22 

144.76 
137.21 

5 .20 
5 .20 

18 8.13 

151107 ' 

19.01 
19,01 
0.72 
0.72 

19,01 
19,01 
26,56 
28.56 

1,02 
1.02 

26.56 
26.56 
3·4.11 
J.4.1 1 

1.33 
1.33 

3-(,11 
3-;,11 
41.66 
.. 1.66 

1.74 
1.74 

. 1.66 
4 1,66 
49.21 
49.21 

2.04 
2.04 

49,21 
49.21 
56.76 
56.76 

2.35 
2.35 

56.76 
56.76 

9 7. 1 

2540840,80 
2540840,80 

61701 ,48 
61701 ,48 

2540840,80 
2S40840.80 
8638a53.71 
8638858.71 

308507.41 
308507.4 1 

8638858,71 
8838858.71 

14736876.62 
14738876.62 

555313.34 
555313,34 

14736876,62 
14 738876.62 
2Q834.8.94.SJ 
21)8.3.4$4.53 

884387.91 
884387.91 

20834894 .~ 

~94.53 

26932912.44 
26932912.44 

1131 193.84 
1131193,84 

26932912,44 
26932912,44 
33030930.35 
33030930.3!> 

1377m.77 
1377999,77 

33030930.3á 
l3030930,35 

4354tMI1,23 

OOcmtefltOp l·a• 
f looclred'll op y-u 
J• 

•x, 

181.32 
U11 .32 
170.92 
162.00 
151,60 
151.60 
181.32 
181 ,32 
1'70.92 
162.00 
151 .80 
15 1,60 
181.32 
181.32 
170.92 
162.00 
151 .60 
151,60 
181 ,32 
181 .32 
170.92 
162.00 
151.80 
15 1.60 
181 .32 
181.32 
170,92 
162.00 
15 1.60 
151.60 
181.32 
181.32 
170.92 
162.00 
151.60 
151.60 

22.44 
12.44 
20.96 
20.96 
22.44 
22.44 
3 1.36 
31.38 
29.87 
29,87 
31.36 
31.36 
40.27 
40.27 
38.79 
38.79 
40.27 
40_27 
49.19 
49.19 
50.67 
50.67 
-49,19 
.9.19 
58.10 
58.10 
59,59 
59.59 
58.10 
58,10 
67,02 
67,02 
66,50 
68.50 
67,02 
67,02 

* omrekening moment tgv onevenredige verdeling horizontale belastingen in 
een excentriciteit en kracht loodrecht op de v-as. 

5.4.3 Totale maatgevende windbelasting op een wand: 
Totale maatgevende windbelasting parallel aan assen 7-23: 
Hw;rep 

Mw;rep 

= 188,0 kN -> maatgevend! 
= 188,0 kN Al,Om · 1h = 3854.0 kNm -> maatgevend! 

Totale maatgevende windbelasting parallel aan assen A-K: 
Hw;rep 

Mw;rep 

69,9 kN -> maatgevend! 
= 69,9 kN ·4l,Om ·1h = 1433,0 kNm ->maatgevend! 
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Fase 2 5.5 Stabiliteit wand 2 in de richting parallel aan as 7-23: 
Maatgevende stabiliteitswanden voor deze berekening zijn de stabiliteitswanden nr 2. De 
toetsing van deze stabiliteitswanden wordt uitgevoerd met behulp van de ecmethode . 
Voor deze berekening zijn de volgende gegevens benodigd: 

Figuur 9 .5.5 : Stabiliteitswanden 2 voor hoogbouwconstructie tot 10 verdiepingen. 

5.5.1 Materiaal- en constructie-eigenschappen betonklasse C53/65: 
f' b;rep = 46,8 N/mm2 

f'b;d = 39 N/mm 2 

fbm ;d = 4,3 N/mm2 

fb ;d = 2,15 N/mm 2 

fv;d => 0,4. 2,15 N/mm 2 => 0,86 N/mm2 

-Hoogte van de kern: L = 41,0m 
-Verdiepingshoogte: Lv = 3,6 m ->5,0 m op BG 

-Totale vloeroppervlakte (excl ruimte van geveldelen) van een verdieping van het 
gebouw: 
Agebouw = (24,0m +2x0,3m) X (38,4m+2x0,3m) = 959,2 m 2 

Apermanente deel vh gebouw = 3,0m x 10,2m x 12 = 367,2 m 2 

Aaanpendelendedemontabelevloerdelen = 959,2 m 2
- 367,2 m 2 = 592,0 m 2 

-Totale omtrek van een verdieping, de lengte van de totale gevel: 
La = 2x(24,0m +2x0,3m) + (38,4m+2x0,3m) = 127,2m 

-De rotatieveerconstante van de fundering is in de grenstoestand: 11,4 106 kNm/rad. 
(Zie funderingsberekening) 

5.5.2 Krachten op het gebouw: 

Totale windbelasting op het gebouw: 
Totale maatgevende windbelasting parallel aan as 7-23: 
Hw;rep = 2290,3 kN + 34,8 kN + 113,2 kN 
Mw;rep = 46.950,3 kNm + 1426,8 kNm + 2319,8 kNm 
(Het windmoment onderin tpv het kelderdek) 

= 2.438.3kN 
= 50.696.9kNm 

De permanente belasting van het gebouw boven de begane grondvloer: 
Dakvloer = 1 x 367,2 m2 x 9,50 kN/m 2 = 3.488,4 kN 
Dem. Dakvloer = 1 x 592,0 m2 x 4,00 kN/m 2 = 2.368,0 kN 
Verdiepingsvloeren = 10 x 367,2 m2 x 10,70 kN/m 2 = 39.290,4 kN 
Dem. Verd. Vloeren = 10 x 592,0 m2 x 4,00 kN/m 2 = 23 .680,0 kN 
Betonwanden = 24 x2,7m x41,0m x0,3m x24,0 kN/m 3 = 19.129,0 kN 

= 12 x3,9m x41,0m x0,3m x24,0 kN/m 3 = 13.815,4 kN 
Geveldelen = 127,2m x 41,0m x 1,10 kN/m 2 = 5.736 7 kN + 
N'v;g;rep = =106.877,9 kN 
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De veranderlijke belasting van het gebouw boven de begane grondvloer: 
Dakvloer = 1 x 959,2 m2 x 2,5 kN/m2 = 2.398,0 kN 
Verdiepingsvloeren = 10 x 959,2 m2 x 5,0 kN/m2 = 47.960,0 kN + 

= 50.358,0 kN 

Dem. Dakvloer = 1 x 592,0 m2 x 2,65 kN/m2 = 1.568,8 kN 
Dem. Verd. Vloeren = 10 x 592,0 m2 x 2,65 kN/m2 = 15.688,0 kN + 

= 17.256,8 

N'v;q;rep = = 67.614.8 kN 

Totale windbelasting op een wand 2: 
Hw;rep = 188.0 kN 
Mw;rep = 188,0 kN -41,0m · 1h = 3854.0 kNm 

Totale permanente belasting op een wand 2 boven de begane grondvloer: 
Dakvloer = 1 x 6,82 m2 x 9,50 kN/m2 = 64,8 kN 
Dem. Dakvloer = 1 x 19,41 m2 x 4,00 kN/m2 = 77,7 kN 
Verdiepingsvloeren = 10 x 6,82 m2 x 10,70 kN/m2 = 729,7 kN 
Dem. Verd. Vloeren = 10 x 19,41 m2 x 4,00 kN/m2 = 776,4 kN 
Betonwanden = 1 x3,9m x41,0m x0,3m x24,0 kN/m 3 =1.151.3 kN + 
N'g;rep =2.799.9 kN 

Totale veranderlijke belasting op een wand 2 boven de begane grondvl'oer: 
Dakvloer = 1 x 26,23 m2 x 2,5 kN/m2 65,6 kN 
Verdiepingsvloeren = 10 x 26,23 m2 x 5,0 kN/m2 = 1.311.5 kN + 

= 1.377,1 

Dem. Dakvloer = 1 x 19,41 m2 x 2,65 kN/m2 

Dem. Verd. Vloeren = 10 x 19,41 m2 x 2,65 kN/m2 

N'g;rep 

5.5.4 Belastingscombinaties: 

51,4 
= 514 4 

565,8 

kN 
kN 
kN 

= 1.942.8 kN 

+ 

Voor veiligheidsklasse 3 en 4J = 0,5 voor de veranderlijke vloerbelasting geldt en 4J = 1,0 
voor de demontabele vloerdelen geldt: 

Belastinascombinatie A: 
Yr;g Grep + Yr;q Qrep; 1 + Yt;q 4J Qrep;2 
1,2 Grep + 1,5 Qrep;wind + 1,5·0,5 Qvloer;rep + 1,5·1,0 Qvloer;rep 

N'd;a = 1,2 N'g;rep + 1,5·0,5 N'q;rep 

= 1,2·2.799,9_+ 1,5·0,5·1.377,1+ 1,5·1,0·565,8=5241.4 kN 
Mw;d = 1,5 Mw;rep = 1,5·3854,0 kNm = 5781.0 kNm 

Hw;d = 1,5 Hw;rep = 1,5·188,0 kN = 282.0 kN 

Bij de bepaling van N'v;d wordt het gewicht van het gebouw op dezelfde wijze als de 
windbelasting over de stabiliteitswanden verdeeld. Alle wanden nummer 2 dragen allen 
1/12 van de windbelasting en verzekeren ieder dus voor 1/12 van het gebouw de 
stabiliteit: 
N'v;d;a = (1,2 N'v;g;rep + 1,5 4J N'v;q;rep)/12 

= (1,2. 106.877,9 + 1,5.0,5. 50.358,0+ 1,5.1,0. 17.256,8)/12 = .15.992.3 kN 
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Belastingscombinatie B: 
Vf;g Grep + Vf;q Qrep; 1 

0,9 Grep + 1,5·1,0 Qrep;wind 

N'd;b = 0,9 N'g;rep = 0,9·2. 799,9 kN = 2519,9 kN 

Mw;d = 1,5 Mw;rep = 1,5·3854,0_kNm = 5781.0 kNm 

Hw;d = 1,5 Hw;rep = 1,5 ·188,0 kN = 282,0 kN 

1\J'v;d;b = 0,9 N'v;g;repl 12 = 0,9·106.877,9 ki\J I 12= 8015,8 kN 

5.5.5 Wand 2 Bepaling van de optredende excentriciteiten: 
De 1 eorde excentriciteit is het optredende moment gedeeld door de normaalkracht: 
eo = Md I N'd 
ea;a = 5781,0 kNm I 5241.4 kN = 1,10 m e0 < 0,5h 
ea;b = 5781,0 kNm I 2519,9 kN = 2,29 m e0 > 0,5h 

Bepaling van het tweede-orde effect met behulp van de ec·methode. Toeslag ten gevolge 
van de veerstijfheid van de fundering met 11,4 106 kNmlrad: 

c 
~ = -> veerstijfheid oneindig ~ = 1,02 ~b = 1,02 

C- 0,5N'vd · L 

l. " 
- -~ ..... 

t • C' - o..s ",. ..., , 

C · ~-(•1 

inditn ("i .: 0~ h:. 

' r. • J (.I. + r (-'\J - 2J} T<fi) ' 7 
l l'ldtcfti'<J ;::0,5hi 

(
I )'N~ 

'~. ~~ 'j"(ii V. 

C -~ ~,, ,.tftf~~o.IOi fw:- it. . lJ I 
~(DII 771~l 

Toeslagexcentriciteit ten gevolge van tweede-orde uitbuiging. Voor rechthoekige 
doorsneden geldt dat de vormfactor 4J gelijk aan 1 is. 

{ 
L )

2 

N' ea < 0,5h; ec= 3[h+e0 (41f!-2) -- ------':'!!__ 
IOOh N'd 

ec;a = 3[3 9+110 (4·1-2)J( 
41

'
0 

]
215

·
992

,
3 

= 0,61 m 
' ' 100·3,9 5241,4 

( 
L J2 

N' e0 > 0,5h ; ec = 6hf// -- ____:;:!!_ ; 
100h N'd 

ec;b = 6.3 9.1( 41,0 J2 
8015,8 

' 100·3,9 2519,9 
= 0,82m 

Voor de totale tweede-orde excentriciteit geldt: et 
et;a = 1,02 (1,10 + 0,61) = 1,74 m 
et;b = 1,02 (2,29 + 0,82) = 3.17 m 

Wanneer de excentriciteiten groter zijn dan de halve hoogte van de wand dan is de wand 
per definitie op trek belast. Dit is in het geval et;b > 1,95m. 

De vergratingsfactor voor A: nl(n-1) = et;al e0 = 1,74 ml1,10 m = 1,58 
De vergratingsfactor voor B: nl(n-1) = et;bl e0 = 3,17 ml2,29 m = 1,38 

5.5.6A Spanningsverdeling voor A: 
De volgende maximale krachten werken in de wand: 
N'd;a = 5241.4 kN 
Mw;d = 5781,0 kNm 
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Mhct;eind = Mhd X n/(n-1) = 5781,0 kNm x 1,58 = 9.134,0 kNm 
Ook geldt : Mhct;eind = N'ct .et = 5241,4 kN x 1,74 m = 9.134,0 kNm 

De spanningen in de doorsnede zijn als volgt opgebouwd: 

0'' =N'd =5241,4 .10
3 

= 4 SNimm 2 

b Ad 300·3900 ' 

O''b =Md = 9.134,0.106 = ±12,0N I mm2 

wd ~ ·300·39002 

O''b;max =4,5 + 12,0 = 16,5 N/mm 2 (druk) ; 

In de doorsnede treden trekspanningen op: 

O''b;mnx < f'b;ct (= 39 N/mm2
) ->voldoet! 

O''b;min =4,5- 12,0 = -7,5 N/mm2 (trek) ; O''b;min >fbm (=4,3 N/mm2
) -> wapenen! 

5.5.6B Spanningsverdeling voor B: 
De volgende maximale krachten werken in de wand: 
N'ct;b = 2519,9 kN 
Mw;d = 5781.0 kNm 
Mhct;eind = Mhct x n/(n-1) = 5781,0 kNm x 1,38= 7.977.8 kNm 
Ook geldt: Mhct;eind = N'ct.et = 2519,9 kN x 3,17 m_= 7.977.8 kNm 

De spanningen in de doorsnede zijn als volgt opgebouwd: 

0'' = N'd = 2519,9.10
3 

= 2 2N I mm2 

b Ad 300 ·3900 ' 

O''b =Md = 7.977,8.106 = ±10,5N I mm2 

wd ~ ·300 · 39002 

O''bmax =2,6+15,3 = 12,7 N/mm2 (druk); 

In de doorsnede treden trekspanningen op: 

O''b:max < f'b;ct (= 39 N/mm2
) ->voldoet! 

O''b;min =2,6- 15,3 = -8,3 N/mm2 (trek); O''bmin >fbm (=4,3 N/mm2
) -> wapenen! 

5.5.7 Berekening wapening: 

Controle BGT Scheurmoment (zonder wapening): 
fbm =4,3 N/mm2 

M =I_· 300 · 39002 
· 4,3 · 1 0'06 = 3270, 2kNm 

r 6 
Mw;rep = 3854,0kNm x n/(n-1) > M, -> De wand scheurt en er dient eventueel 
buigwapening aangebracht te worden om de trekspanningen op te kunnen vangen. 

Berekening UGT de hoeveelheid buigwapening: 
Spanningsverdeling voor B is maatgevend: 

2 = 
3
'
17 

= 0 81 
h 3 9 ' 

' 
C53/65: f'b = 39 N/mm2 

-> a = +/- 50mm -> a/h = 50/3900 = 0,012 -> 0,10 ->tabel 10 .2A en 10.3A 
-> f3 = 2,6 

-> cvo;- =r. 13 ; N'd;b = 2519.9 kN 
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N'd = 2519,9.10
3 

=O 
06 

/'6 .A6 39.3900.300 ' 

N'd .2=0,05 
f'h .Ab h 

GTB 1990 tabel 10.2.a en10.3.a: 

2-zijdig : r= 0,15 ->Wij; =r. ~ = 0,39 -> Ast = 0,39 x 3900 x 300 I 100 = 4563 mm2 

-> As = 4563 mm21 2 = 2282 mm2 

4-zijdig: r= 0,20 ->Wij; =r. ~ = 0,52 -> Ast = 0,52 x 3900 x 300 I 100 = 6084 mm2 

-> As = 6084 mm21 4 = 1521 mm2 

-> Keuze 4<1>25 in de uiterste zijden en <1>10-200 in de zijkanten om aan benodigde 
wapeningshoeveelheid te komen' 

Controle BGT Scheurwijdte: 
Os < 435 Nlmm2 -> Scheurwijdte kan maatgevend zijn! 

Grootste waarde van: 
-0km < (k1 x ~) I Os ; 
k1 = 3750 -> Milieuklasse 2; 

-s < 110 (((k2 X~) I Os) -1,3) 
k2 = 750 -> Milieuklasse 2 ; 
s=(300-2x35mm)l3=75mm 

In de BGT dient Os < 378,4 Nlmm2 

Os < 150,0 Nlmm2 

~ = 1,0 geribt staal 

Os < 378,4 Nlmm2 -> maatgevend! 
~ = 1,0 geribt staal 
-> 4-<1>25 uiterste zijden; b=300mm 

31 · b · x · f' = A · f 14 b s s 

-> As = 4 <1>25 in de uiterste zijden en <1>10-200 in de zijkanten. Een veilige aanname 
voor As wordt: As = 2282 mm2 (2-zijdig: r= 0,15) 

A ·J. x= s s . 

X· b·/b I 

x= 2282 ·378,4 = 98 4mm; 
3/ ·300·39 0 , 
/ 4 ' 

1 
d = 3900-35 - -25 = 3852,5mm 

2 

Scheurvorming bij: Mu:ABGT) =As· fs · (d -/(
8 

·x) · 10-06 

Mu(BGT) =As· 378,4 · (3852,5 -/(
8 

· 98,4) ·1 o-06 =(As · 1, 443)kNm 

=> Aanname As = 3113 mm2; M" (BGT) = (2282 ·1, 443) = 3292, 9kNm 

Eis: Mw;rep < Mu , want de wand mag niet in overmaat scheuren! 

Aanname dezelfde vergratingsfactor van de UGT voor de BGT = 1,58, zodat: 
Mw;rep (BGT) = 1,58 x 3854,0kNm= 6089,3kNm 

3292,9kl\lm > 3913,4 kNm -> voldoet niet! -> meer wapening toevoegen, zodat : 

6089,3kNm <(As ·1,443)kNm ; As > 4220 mm 2 (in het geval bij 2-zijdige wapening) 
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Oplossing: meer wapening toepassen. 

Aanname: omrekenen naar 4-zijdig: (4220 mm 2 I 2282 mm 2
) x 1521 mm 2 = 2813 mm2 

-> 4-zijdige buigwapening: 4-<1>32 uiterste zijden en <1>10-100 zijkanten. 
Wapening in uiterste zijden -> 4-<1>32 = 3217mm 2 

Wapening in zijkanten -> <1>10-100 = 785mm 2/m 

-> Conclusie: Beton en wapening voldoet nu wel aan de scheurwijdte-eis! 

5.5.8 Controle buigstijfheid: 
De horizontale verplaatsing is maatgevend voor de berekening. 

(Eih"= Et x 1/12 b h3 -> b= 2700mm ; h= 300mm -> Wordt buiten beschouwing gelaten. 
(Eih = Et x 1/12 b h3 -> b= 300mm ; h= 3900mm 

• 

De q-last van de windbelasting op een rij van 2 wanden nr. 2 ( = EI2 ) is op de zwakke as: • 
-De q-last windbelasting qrep =1 1 33 kN/m 2 x 71 2m = 91 6 kN/m 

Zodat de q-last van de windbelasting op wand nr. 2 is: 
-De q-last windbelasting per wand is 91 6 kN/m /2 stabw.= 4 1 8 kN/m 

Verplaatsingseis: Ytop < 82mm 

H4 I/ q/3 
y(top) = _q _ + _1_22_ 

8EI C 
De veerstijfheid fundering = 11 14 106 kNm/rad: 

48·4104 1/24,8.41,03 
0 082 > ' ' + -'--7-'=---

2 -----:--
, 8 ·El 11, 4 106 

0 082-0 009 > 
4

'
8

'
41

'
04 

E> 15166.106 kN/m2 

' ' 8·El 

Eben > 151 66.106 kN/m 2 

Figuur 9.5.6: Mechanicamodel zwakke as . 

N'v;d;a = (1 1 2. 106.87719 + 11 5 .0 1 5. 50.358 10+ 11 5.1 10. 17.25618)/12 = 15.992,3 kN 

(Wapening in zijkanten <1>10-100 =785mm 2/m x3 19m= 3062mm 2
) 

- =(A. +A. ')100 · 
COot 1 

Ab 

15.992,3 .103 

300.3900.39,0 + (2x3217 + 2x3062).435 

15.992,3.10
3 

=0 31 
0, 511.108 

I 

w = (2x3217 + 2x3062) 100 = 1 O?% 
Ot 3900.300 1 
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De lage berekende benuttingsgraad en het wapeningspercentage van de wand 2 zorgt in 

deze wand 2 voor een lagere Er dan de aangenomen Eb:fictier = }j' .l03
./ck = 21,7.106 

kN/m 2 in de berekening uit Fase 1. De eis is dat Er > 15,66.106 kl\l/m 2 

Berekening Er uit de volgende tabel: 

• A :. A3 100 • ~ 1 .. 

C53/65: Er = 2800 + 4600co01 + (34000- 2800w01 )an ->Er /6400N I mm 2 

Er= 2800 + 4600.1,07 + (34000- 2800.1,07)0,31 = 17.333N I mm 2 

Er= 17,33.106 kN/m 2 > Eben= 15,66.106 kN/m 2 ->Voldoet aan de eis!!! 

De verplaatsingen en doorbuigingen zijn complexer dan berekend en daarom vergt er 
een EEM computerberekening (Fase 3) om de horizontale verplaatsingen en de 
doorbuigingen te controleren. 

De hoeveelheid buigwapening: 
Stabiliteitswand nr 2 met h2 = 3,9m 

Wapening in uiterste zijden -> 4-<l>32 = 3217mm 2 

Wapening in zijkanten -> <!>10-100 = 785mm2/m 

-> 4-zijdige buigwapening: 4-<l>32 uiterste zijden en <!>10-100 zijkanten. 

ffi = (
2x3217 + 2x3062) 100 = 1 07% -> Voldoet! 

Ot 3900.300 1 

,3)QQ 

Figuur 9.5.7: Wapening wand 2 . 
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Fase 2 5.6 Stabiliteit wand 1 in de richting parallel aan as A-K: 
Stabiliteitswanden voor deze berekening zijn de stabiliteitswanden nr 1. De toetsing van 
deze stabiliteitswanden wordt uitgevoerd met behulp van de ec-methode. Voor deze 
berekening zijn de volgende gegevens benodigd: 

A• 
-" 

I 

B• 
" C• 
Q 2 
E> 3 3 3 3 

f • 

G' 3 3 3 

H > 
2 2 2 2 

K 

7 a 9 10 1 J? <Jl 14 s 16 1 "$ 9 2o 21 22 '2 3 

Figuur 9.5.8: stabiliteitswanden. 

5.6.1 Materiaal- en constructie-eigenschappen betonklasse C53/65: 
f'b·d 39 N/mm2 

fb~·d 4,3 N/mm2 

fb·d' 2,15 N/mm 2 

' 2 2 fv;d => 0,4. 2,15 N/mm => 0,86 N/mm 

-Hoogte van de kern: L = 41,0m 
-Verdiepingshoogte: Lv = 3,6 m ->5,0 mop BG 

-Totale vloeroppervlakte (excl ruimte van geveldelen) van een verdieping van het 
gebouw: 
Agebouw = (24,0m +2x0,3m) x (38,4m+2x0,3m) = 959.2 m 2 

Apermanente deel vh gebouw = 3,0m x 10,2m x 12 = 367.2 m 2 

Aaanpendelendedemontabelevloerdelen = 959,2 m 2
- 367,2 m2 = 592,0 m 2 

-Totale omtrek van een verdieping, de lengte van de totale gevel: 
L0 = 2x(24,0m +2x0,3m) + (38,4m+2x0,3m) = 127,2m 

-De rotatieveerconstante van de fundering is in de grenstoestand: 3,24 106 kl\lm/rad. 
(Zie funderingsberekening) 

5.6.2 Krachten op het gebouw: 

Totale windbelasting op het gebouw: 
Totale windbelasting parallel aan assen A-K: 
Hw;rep = 1505,0 kN + 34,8 kN + 172,2 kl\1 
Mw;rep = 30.853,1 kNm + 1426,8 kNm + 3530,1 kNm 
{Het windmoment onderin tpv het kelderdek ) 

= 1.712.0kN 
= 35.810,0kNm 

De permanente belasting van het gebouw boven de begane grondvloer: 
N'v;g;rep =106.877,9 kN 

De veranderlijke belasting van het gebouw boven de begane grondvloer: 
N'v;q;rep = 67.614,8 kN 
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5.6.3 Krachten op een wand 1: 

Totale windbelasting op een wand 1: 
Hw;rep = 69.9 kN 
Mw;rep = 1433,0 kNm 
Totale permanente belasting op een wand 1 boven de begane grondvloer: 
Dakvloer = 1 x 10,80 m2x 9,50 kN/m2 = 102,6 kN 
Dem. Dakvloer = 1 x 21,60 m2x 4,00 kN/m2 = 86,4 kN 
Verdiepingsvloeren = 10 x 10,80 m2x 10,70 kN/m2 = 1.155,6 kN 
Dem. Verd. Vloeren = 10 x 21,60 m2x 4,00 kN/m2 = 864,0 kN 
Betonwanden = 1 x2,7m x41,0m x0,3m x24,0 kN/m 3 = 797 0 kN + 
N'g;rep = =3.000,6 kN 

Totale veranderlijke belasting op een wand 1 boven de begane grondvloer: 
Dakvloer = 1 x 32,40 m2 x 2,5 kN/m2 = 81,0 kN 
Verdiepingsvloeren = 10 x 32,40 m2 x 5,0 kN/m2 = 1.620,0 kN + 

= 1.701,0 kN 

Dem. Dakvloer = 1 x 21,60 m2x 2,65 kN/m2 = 57,2 kN 
Dem. Verd. Vloeren = 10 x 21,60 m2x 2,65 kN/m2 = 572 4 kN + 

= 629,6 kN 

N'g;rep = 2.330,6 kN 

5.6.4 Belastingscombinaties: 
Voor veiligheidsklasse 3 en 4J = 0,5 voor de veranderljjke vloerbelasting geldt en 4J = 1,0 
voor de demontabele vloerdelen geldt : 

Belastingscombinatie A: 
Vf;g Grep + Yf;q Qrep; 1 + Vf;q 4J Qrep;2 
1,2 Grep + 1,5 Qrep;wind + 1,5·0,5 Qvloer;rep + 1,5·1,0 Qvloer;rep 

N'd;a = 1,2 N'g;rep + 1,5·0,5 N'q;rep 

= 1,2·3.000,6 + 1,5 ·0,5·1.701,0+ 1,5·1,0·629,6= 5820,9 kN 

Mw;d = 1,5 Mw;rep = 1,5·1433,0 kNm = 2149,5 kNm 

Hw;d = 1,5 Hw;rep = 1,5·69,9 kN= 104,9 kN 

Bij de bepaling van N'v;d wordt het gewicht van het gebouw op dezelfde wijze als de 
windbelasting over de stabiliteitswanden verdeeld. Alle wanden nummer 1 en 3 dragen 
allen 1/24 van de windbelasting en verzekeren ieder dus voor 1/24 van het gebouw de 
stabiliteit: 
N'v;d;a = (1,2 N'v;g;rep + 1,5 4J N'v;q;rep)/24 

= (1,2. 106.877,9 + 1,5 .0,5. 50.358,0+ 1,5 .1,0. 17.256,8)/24 = 7.996,2 kN 

Belastingscombinatie B: 
Yf;g Grep + Vf;q Qrep; 1 

0,9 Grep + 1,5 · 1,0 Qrep;wind 

N'd;b = 0,9 N'g;rep = 0,9·3.000,6 kN = 2700,5 kN 

Mw;d = 1,5 Mw;rep = 1,5 ·1433,0 kNm = 2149,5 kNm 

Hw;d = 1,5 Hw;rep = 1,5 ·69,9 kN= 104,9 kN 

N'v;d;b = 0,9 N'v;g;rep/ 24 = 0,9·106.877,9 / 24= 4007,9 kN 
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5.6.5 Wand 1 Bepaling van de optredende excentriciteiten: 
De 1 eorde excentriciteit is het optredende moment gedeeld door de normaalkracht: 
eo = Md I N'd 
ea;a = 2149,5 kNm I 5820,9 kl\1 = 0.37 m e0 < 0,5h 
ea;b = 2149,5 kNm I 2700,5 kN = 0,80 m e0 < 0,5h 
Bepaling van het tweede-orde effect met behulp van de ec-methode. Toeslag ten gevolge 
van de veerstijfheid van de fundering met 3,24 106 kNmlrad; 

~ = C -> veerstijfheid oneindig !;a = 1,02 ~b = 1,02 
C- 0,5N'vd · L 

Toeslagexcentriciteit ten gevolge van tweede-orde uitbuiging. Voor rechthoekige 
doorsneden geldt dat de vormfactor 4J gelijk aan 1 is. 

ea < 0,5h; ec= 3[h+e0 (4Vt-2) -- ____:,p_ { 
L )

2 
N' 

lOOh N'd 

ec;a = 3[2 7+0 37 (4·1-2)J[ 
41

'
0 

)

2 
7

·
996

,
2 

= 0,33 m 
' ' 100·2, 7 5820,9 

ec;b= 3[2 7+0 80 (4·1-2)J[ 
41

'
0 

)

2 
4007

,
9 

= 0,44 m 
' ' 100·2,7 2700,5 

Voor de totale tweede-orde excentriciteit geldt: et 
et;a = 1,02 (0,37 + 0,33) = 0,71 m 
et;b = 1,02 (0,80 + 0,44) = 1,26 m 

De vergratingsfactor voor A: nl(n-1) = et;a I e0 = 0, 71 ml0,37 m = 1.92 
De vergratingsfactor voor B: nl(n-1) = et;bl e0 = 1,26 ml0,80 m = 1,58 

5.6.6A Spanningsverdeling voor A: 
De volgende maximale krachten werken in de wand: 
N'd;a = 5820,9 kN 
Mw;d = 2149,5 kNm 
Mhd;eind = Mhd x nl(n-1) = 2149,5 kNm x 1,92= 4.127,0 kNm 

De spanningen in de doorsnede zijn als volgt opgebouwd: 

a' =N'd =5820,9.10
3 

= 7 2N/mm2 
6 Ad 300·2700 ' 

I -Md- 4.127,0.10
6 

- 11 3N/ 2 a 6 - - - ± , mm 
ijfd ~-300·27002 

a'b;max =7,2 + 11,3 = 18,5 Nlmm2 (druk); 

In de doorsnede treden trekspanningen op: 
a 'b;min = 7,2 - 11,3 = -4,1 Nlmm2 (trek) ; 

a'b;max < f'b;d (= 39 Nlmm2
) -> voldoet! 

a 'b;min <fbm ( =4,3 Nlmm2
) -> voldoet! 

5.6.68 Spanningsverdeling voor B: 
De volgende maximale krachten werken in de wand: 
N'd;b = 2700.5 kN 
Mw;d = 2149,5 kNm 
Mhd;eind = llllhd x nl(n-1) = 2149,5 kNm x 1,58 = 3.396.5 kNm 

De spanningen in de doorsnede zijn als volgt opgebouwd: 
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CJ, N 'd 2700,5.10
3 

= 3 3N 1 mm2 

b Ad 300·2700 ' 

rr'b =Md = 3.396,5.10
6 

= ±9,3N 1 mm2 

wd ~. 300. 27002 

rr'bmax =3,3+9,3 = 12,6 N/mm2 (druk); rr'b:max < f'b;d (= 39 N/mm 2
) ->voldoet! 

In de doorsnede treden trekspanningen op: 

rr'bmin = 3,3-9,3 = -6,0 N/mm 2 (trek) ; rr'b:min >fbm(=4,3 N/mm2
) ->wapenen! 

5.6.7 Berekening wapening: 

Controle BGT Scheurmoment (zonder wapening): 
fbm =4,3 N/mm 2 

M =.!...300·27002 ·43·10-06 =15674kNm 
r 6 ' ' 

Mw;rep = 1433,0 kNm x n/(n-1) > Mr -> De wand scheurt en er dient eventueel 
buigwapening aangebracht te worden om de trekspanningen op te kunnen vangen. 

Berekening UGT de hoeveelheid buigwapening: 
Spanningsverdeling voor B is maatgevend: 

2= 1' 26 
=0 47 

h 2 7 ' 
' 

C53/65: f'b = 39 N/mm 2 

-> a = +/- 50mm -> a/h = 50/2700 = 0,012 -> 0,10 -> tabel 10.2A en 10.3A 
-> ~ = 2,6 

-> OJO/ =r. ~ N'd;b = 2700,5 kN 

N'd = 2700,5.10
3 

=O 09 
f 'b .Ab 39.2700.300 ' 

N'd .2 = 0,04 
f'b .Ab h 

GTB 1990 tabel 10.2.a en10.3.a: 

2-zijdig: r= 0,0 
4-zijdig: r= 0,0 

->As= 0 mm2 

->As= 0 mm2 

De hoeveelheid buigwapening: 
h1 = 2,7m -> geen buigwapening benodigd voor de sterkte-eis! 

-> Het betreft een bouwsysteem, wand 1 en 3 hebben dezelfde afmetingen en dezelfde 
wapeningshoeveelheden. Wand 3 is zodoende maatgevend voor de berekening! Zie 
hoofdstuk 5. 7.De hoeveelheid buigwapening volgt uit berekening wand 3. 
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Fase 2 5.7 Stabiliteit wand 3 in de richting parallel aan as A-K: 
Stabiliteitswanden voor deze berekening zijn de stabiliteitswanden nr 3 . De toetsing van 
deze stabiliteitswanden wordt uitgevoerd met behulp van de ec-methode. Voor deze 
berekening zijn de volgende gegevens benodigd: 

" 6 

c 
D 2 2 2 
E 3 
p 
G 3 3 

H 2 

I K 

1 a. g QJ ll 2J3 14 -1s 16 17lS 1<l o ~1 2~ (23 

Figuur 9.5.9: stabil iteitswanden. 

5.7.1 Materiaal- en constructie-eigenschappen betonklasse C53/65: 
f'b ·d 39 l\l/mm2 

' 2 
fbm;d 4,3 N/mm 
fb;d 2,15 N/mm2 

fv;d => 0,4. 2,15 N/mm2 => 0,86 N/mm2 

-Hoogte van de kern: L = 41,0m 
-Verdiepingshoogte: Lv = 3,6 m ->5,0 m op BG 
-Totale vloeroppervlakte (excl ruimte van geveldelen) van een verdieping van het 
gebouw: 
Agebouw = (24,0m +2x0,3m) x (38,4m+2x0,3m) = 959.2 m 2 

Apermanente deel vh gebouw = 3,0m x 10,2m x 12 = 367,2 m 2 

Aaanpendelendedemontabelevloerdelen = 959,2 m 2
- 367,2 m 2 = 592,0 m 2 

-Totale omtrek van een verdieping, de lengte van de totale gevel: 
La = 2x(24,0m +2x0,3m) + (38,4m+2x0,3m) = 127,2m 

-De rotatieveerconstante van de fundering is in de grenstoestand: 3,24 106 kNm/rad. 
(Zie funderingsberekening) 

5.7.2 Krachten op het gebouw: 

Totale windbelasting op het gebouw: 
Totale windbelasting parallel aan assen A-K: 
Hw;rep = 1505,0 kN + 34,8 kN + 172,2 kN 
Mw;rep = 30.853,1 kNm + 1426,8 kNm + 3530,1 kNm 
(Het windmoment onderin tpv het kelderdek ) 

= 1.712,0kN 
= 35.810,0kNm 

De permanente belasting van het gebouw boven de begane grondvloer: 
N'v;g;rep =106.877,9 kN 

De veranderlijke belasting van het gebouw boven de begane grondvloer: 
1\l'v;q;rep = = 67.614.8 kN 
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5.7.3 Krachten op een wand 3: 

Totale windbelasting op een wand 3: 
Hw;rep 69,9 kN 
Mw;rep = 1433,0 kNm 

Totale permanente belasting op een wand 3 boven de begane grondvloer: 
Dakvloer = 1 x 6,17 m2x 9,50 kN/m2 = 58,6 kN 
Dem. Dakvloer = 1 x 25,88 m2 x 4,00 kN/m2 = 103,5 kN 
Verdiepingsvloeren = 10 x 6,17 m2x 10,70 kN/m2 = 660,2 kN 
Dem. Verd. Vloeren = 10 x 25,88 m2 x 4,00 kN/m2 = 1.035,2 kN 
Betonwanden = 1 x2,7m x41,0m x0,3m x24,0 kl\l/m 3 = 797 0 kN + 
N'g;rep = =2.654,5 kN 

Totale veranderlijke belasting op een wand 3 boven de begane grondvloer: 
Dakvloer = 1 x 32,05 m2 x 2,5 kN/m2 80,1 kN 
Verdiepingsvloeren = 10 x 32,05 m2 x 5,0 kN/m2 = 1.602,5 kN + 

= 1.682,6 kN 

Dem. Dakvloer = 1 x 25,88 m2x 2,65 kN/m2 = 68,6 kN 
Dem. Verd. Vloeren = 10 x 25,88 m2 x 2,65 kN/m2 685 8 kN + 

754,4 kN 

N'g;rep = = 2.437,0 kN 

5.7.4 Belastingscombinaties: 
Voor veiligheidsklasse 3 en 4J = 0,5 voor de veranderlijke vloerbelasting geldt en 4J = 1,0 
voor de demontabele vloerdelen geldt: 

Belastingscombinatie A: 
Vr;g Grep + Vr;q Qrep; 1 + Vr;q 4J Qrep;2 
1,2 Grep + 1,5 Qrep;wind + 1,5 ·0,5 Qvloer;rep + 1,5·1,0 Qvloer;rep 

N'd;a = 1,2 1\l'g;rep + 1,5·0,5 1\l'q;rep 

= 1,2·2.654,5 + 1,5 ·0,5·1.682,6+ 1,5·1,0·754,4= 5579,0 kN 

Mw;d = 1,5 Mw;rep = 1,5 ·1433,0 kNm = 2149,5 kNm 

Hw;d = 1,5 Hw;rep = 1,5 ·69,9 kN= 104,9 kN 

Bij de bepaling van N'v;d wordt het gewicht van het gebouw op dezelfde wijze als de 
windbelasting over de stabiliteitswanden verdeeld. Alle wanden nummer 1 en 3 dragen 
allen 1/24 van de windbelasting en verzekeren ieder dus voor 1/24 van het gebouw de 
stabiliteit: 
N'v;d;a = (1,2 N'v;g;rep + 1,5 ljJ N'v;q;rep)/24 

= (1,2. 106.877,9 + 1,5.0,5. 50.358,0+ 1,5.1,0. 17.256,8)/24 = 7.996,2 kN 

Belastingscombinatie B: 
Vr;g Grep + Vr;q Qrep; 1 

0,9 Grep + 1,5·1,0 Qrep;wind 

1\l'd;b = 0,9 N'9 ;rep = 0,9·2.654,5 kN = 2389,1 kN 

Mw;d = 1,5 Mw;rep = 1,5·1433,0 kNm = 2149,5 kNm 

Hw;d = 1,5 Hw;rep = 1,5·69,9 kN= 104,9 kN 

N'v;d;b = 0,9 N'v;g;rep/ 24 = 0,9·106.877,9 / 24= 4007,9 kN 
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5.7.5 Wand 3 Bepaling van de optredende excentriciteiten: 
De 1 eorde excentriciteit is het optredende moment gedeeld door de normaalkracht: 
e0 =MdiN'd 
eo;a = 2149,5 kNm I 5579,0 kN = 0,39 m 
eo;b = 2149,5 kNm I 2389,1 kN = 0,90 m 

eo < 0,5h 
eo < 0,5h 

Bepal ing van het tweede-orde effect met behulp van de e,-methode. Toeslag ten gevolge 
van de veerstijfheid van de fundering met 3,24 106 kNmlrad: 

~ = ___ c __ -> veerstijfheid oneindig ~ = 1,02 
C - 0,5N'vd · L 

~b = 1,02 

Toeslagexcentriciteit ten gevolge van tweede-orde uitbuiging. Voor rechthoekige 
doorsneden geldt dat de vormfactor 4J gelijk aan 1 is. 

[ ( ){ L )
2 

N',,d e0 < 0,5h ; e, = 3 h + e0 41j/ - 2 -- --
100h N'd 

ec;a = 3[2 7 + 0 39 (4 ·1- 2)J( 
41

•
0 

)

2 
7

·
996

•
2 

= 0,34 m 
' ' 100·2,7 5579,0 

ec;b= 3[2 7+0 90 (4 ·1-2)J( 
41

•
0 

)

2 
4007

•
9 

= 0,52 m 
' ' 100 · 2, 7 2389,1 

Voor de totale tweede-orde excentriciteit geldt: et 
et;a = 1,02 (0,39 + 0,34) = 0.74 m 
et;b = 1,02 (0,90 + 0,52) = 1,45 m 

De vergratingsfactor voor A: nl(n- 1) = et;al e0 = 0,74 ml0,39 m = 1.90 
De vergratingsfactor voor B: nl(n-1) = et;bl e0 = 1,45 ml0,90 m = 1.61 

5.7.6A Spanningsverdeling voor A: 
De volgende maximale krachten werken in de wand: 
N'd;a = 5579.0 kN 
Mw;d = 2149,5 kNm 
Mhd;eind = Mhd x nl(n-1) = 2149.5 kNm x 1,90= 4.084.1 kNm 

De spanningen in de doorsnede zijn als volgt opgebouwd : 

a' = N 'd = 5579, 0 .10
3 

= 6 9N 1 mm2 
b Ad 300 · 2700 ' 

a'b =Md= 4.084,1.106 = ±11,2Nimm2 
rvd ~ · 300·27002 

a'b;max =6,9 + 11,2 = 18,1 Nlmm2 (druk); 

In de doorsnede treden trekspanningen op: 
a'b min =6,9 - 11,2 = -4,3 Nlmm2 (trek) 

a'b;max < f'b;d (= 39 Nlmm2
) -> voldoet! 

a'b:min > fbm (=4,3 Nlmm2
) - >wapenen! 

5. 7.68 Spanningsverdeling voor 8: 
De volgende maximale krachten werken in de wand: 
N'd;b = 2389,1 kN 
Mw;d = 2149.5 kNm 
Mhd;eind = Mhd x nl(n- 1) = 2149.5 kNm x 1,61 = 3460.7 kNm 

De spanningen in de doorsnede zijn als volgt opgebouwd: 

a' =N'd =2389,1.103 = 2 9N / mm z 
b Ad 300 ·2700 ' 
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I -Md - 3460,7.10
6 

- 9 SN/ 2 
CJ" b - - - - + mm 

wd }(;. 300. 27002 
- ' 

CY'bmax =2,9 + 9,5 = 12,4 Nlmm2 (druk); 

In de doorsnede treden trekspanningen op: 

CY'b;max < f'b;d (= 39 Nlmm2
) ->voldoet! 

CY'b;min = 2,9- 9,5 = -6,6 Nlmm2 (trek) ; CY'b;min >fbm (=4,3 Nlmm 2
) ->wapenen! 

5.7.7 Berekening wapening: 

Controle BGT Scheurmoment (zonder waoeningl: 
fbm = 4,3 1\llmm2 

M = ..!.__ 300 · 27002 
· 4 3 · 10-06 = 1567 4kNm 

r 6 ' ' 
Mw;rep = 1433,0 x nl(n-1) kNm > Mr -> De wand scheurt en er dient eventueel 
buigwapening aangebracht te worden om de trekspanningen op te kunnen vangen. 

Berekening UGT de hoeveelheid buigwapening: 
Spanningsverdeling voor B is maatgevend: 

2 = 1'
45 = 0 54 

h 2 7 ' 
' 

C53l65: f'b = 39 Nlmm2 

-> a = +1- 50mm -> alh = 5012700 = 0,012 -> 0,10 -> tabel 10.2A en 10.3A 
-> ~ = 2,6 

->wo; =r. ~ ; N'd;b = 2389,1 kN 

N'd _ 2389,1.10
3 = O 08 

f'b .Ab 39.2700.300 ' 

N'd .2=0,04 
f'b.Ab h 

GTB 1990 tabel 10.2.a en10.3.a: 

2-zijdig: r= 0,05 ->wo; =r. ~ = 0,13 -> Ast= 0,13 x 2700 x 300 I 100 = 1053 mm 2 

-> As = 1053 mm 21 2 = 526,5 mm 2 

4-zijdig: r= 0,10 ->wo; =r. ~ = 0,26 -> Ast = 0,26 x 2700 x 300 I 100 = 2106 mm 2 

-> As = 2106 mm21 4 = 526,5 mm 2 

-> Keuze 4<D16 in de uiterste zijden en <DS-200 in de zijkanten om aan benodigde 
wapeningshoeveellheid te komen! 

Controle BGT Scheurwij dte: 
as < 435 Nlmm 2 -> Scheurwijdte kan maatgevend zijn! 

Grootste waarde van: 
-0km < (kt x ~) I as ; 
kt= 3750 -> Milieuklasse 2; 

-s < 110 (((k2 x~) I as) -1,3) 

as < 234,4 Nlmm2 

~ = 1,0 geribt staal 

as < 378,4 Nlmm2 -> maatgevend! 
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k2 = 750 -> Milieuklasse 2 ; 
s=(300-2x35mm)/3=75mm 

In de BGT dient as < 378,4 N/mm 2 

~ = 1,0 geribt staal 
-> 4-<P16 uiterste zijden; b=300mm 

N' =N · 
b s ' 

3/ . b . x . f' = A . r /4 b s l s 

-> As= 4 <P16 in de uiterste zijden en <PS-200 in de zijkanten. Een veilige aanname voor 
As wordt: As= 526,5 mm 2 (2-zijdig: r= 0,05) 

x=526,5·378,4 =227mm· 
x-300-39,0 , , 

I 
d = 2700-35--16 = 2657mm 

2 

Scheurvorming bij: M (BGT) =A . r . (d- 7 I . x) -10--06 
u;d s 1 s / J8 

M"(BGT) =As· 378,4 · (2657- /(8 · 22, 7) ·10-06 =(As ·I, 002)kNm 

=>AannameAs=526,5 mm 2
; M"(BGT)=(526,5 ·1,002)=527,6kNm 

Eis: Mw;rep < Mu, want de wand mag niet in overmaat scheuren! 

Aanname dezelfde vergratingsfactor vandeUGT voor de BGT = 1,90, zodat: 
Mw;rep (BGT) = 1,90 x 1433,0 kNm= 2722,7kNm 

2722,7kNm > 527,6 kNm ->voldoet niet!-> meer wapening toevoegen, zodat: 

2722,7kNm <(As ·1,002)kNm ; As> 2717,3 mm 2 (in het geval bij 2-zijdige wapening) 

Oplossing: meer wapening toepassen. 

Aanname: omrekenen naar 4-zijdig: (2717,3 mm 2
/ 526,5mm 2)x 526,5mm 2 = 2717,3mm 2 

-> 4-zijdige buigwapening: 4-<P32 uiterste zijden en <P10-100 zijkanten. 
Wapening in uiterste zijden -> 4-<P32 = 3217mm 2 

Wapening in zijkanten -> <P10-100 = 785mm2/m 

-> Conclusie: Beton en wapening voldoet nu wel aan de scheurwijdte-eis! 

5.7.8 Controle buigstijfheid: 
De horizontale verplaatsing is maatgevend voor de berekening. 

(Eih = Er x 1/12 b h3 -> b= 300mm h= 2700mm 

De q-last van de windbelasting op een rij van 6 wanden nr. 3 (= Eh) is op de sterke as: 
-De q-last windbelasting qrep = 1,33 kN/m 2 x 7,2m = 9,6 kN/m 

Zodat de q-last van de windbelasting op wand nr. 3 is: 
-De q-last windbelasting per wand is 9,6 kN/m /6 stabw.= 1,6 kN/m 

Verplaatsingseis: Ytop < 82mm 
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H4 11 q/3 
y(top)=-q -+-1_22_ 

8EI C 

De veerstijfheid fundering = 3,24 106 kNm/rad: 

1 6·41 04 1121,6.41,03 
0 0 82 > ' ' + .:......1-'='----2 -----:--

, 8 ·EI 3, 24 106 

0 082-0 010> 
1
'
6

.
41

'
04 

E> 15,95.106 kN/m 2 

' ' 8-EJ 

Eben > 15,95.106 kN/m 2 

Figuur 9.5.10: Mechanicamodel sterke as. 

N'v;d;a = (1,2 N'v;g;rep + 1,5 4J N'v;q;rep)/24 
= (1,2. 106.877,9 + 1,5.0,5. 50.358,0+ 1,5.1,0. 17.256,8)/24 = 7.996,2 kN 

(Wapening in zijkanten <1>10-100 =785mm 2/m x2,7m= 2120mm 2
) 

- = (A, +As') 100 . 
Cûot , 

Ab 

7.996,2 .103 

300.2700.39,0 + (2x3217 + 2x2120).435 

7.996,2.10
3 

=022 
0,362.108 

, 

w = (2x3217 + 2x2120) 100 = 1 32% 
Ot 2700.300 1 

De lage berekende benuttingsgraad en het wapeni1ngspercentage van de wand 2 zorgt in 
11 3 . 6 

deze wand 2 voor een lagere Er dan de aangenomen Eb:nctier = 13 .10 .f ck = 21,7.10 

kN/m 2 in de berekening uit Fase 1. De eis is dat Er> 15,95.106 kN/m 2 

Berekening Er uit de volgende tabel: 

•• : I 

C53/65: Er = 2800 + 4600co01 + (34000- 2800co01 )an ->Er J 6400N I mm 2 

Er= 2800 + 4600.1,32 + (34000- 2800.1,32)0,22 = 15.539N I mm2 

Er= 15,54.106 kN/m 2 ~ Eben= 15,66.106 kN/m 2 -> Voldoet aan de eis!!! 
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De verplaatsingen en doorbuigingen zijn complexer dan berekend en daarom vergt er 
een EEM computerberekening (Fase 3) om de horizontale verplaatsingen en de 
doorbuigingen te controleren. 

De hoeveelheid buigwapening: 
Stabiliteitswand nr 1 en 3 met h2,3 = 2,7m 

Wapening in uiterste zijden -> 4-<1>32 = 3217mm 2 

Wapening in zijkanten -> <1>10-100 = 785mm 2/m 

-> 4-zijdige buigwapening: 4-<1>32 uiterste zijden en <1>10-100 zijkanten. 

ffi = (
2x3217 + 2x2120) 100 = 1 32% -> Voldoet! 

Ot 2700.300 
1 

Figuren 9 .5.11: stabiliteitswanden 1 en 3. 

Fase 2 5.8 Partiële instabiliteit van de Stabiliteitswanden: 
Het uitgangspunt is dat de wand niet in zijdelingse richting mag uitknikken. Voor het 
bepalen van een eventuele extra hoeveelheid buigwapening ten gevolge van partiële 
instabiliteit, is stabiliteitswand 1 maatgevend . Maatgevend voor deze stabiliteits
berekening van stabiliteitswand 1, is het wandgedeelte tpv de begane grond, waarbij van 
1 e verdiepingsvloer tot begane grondvloer de wand niet in zijdelingse richting gesteund 
wordt. In deze richting is namelijk de wand geen onderdeel van een wand in een 
geschoord raamwerk. 
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5.8.1 De es;-methode voor de maatgevende stabiliteitswand 1: 
Voor wand 1 wordt de uiterste excentriciteit bij de gegeven normaalkrachten bepaald. De 
stabiliteitswand 1 wordt niet door een andere stabiliteitswand tegen knik uit het vlak 
gesteund, er geldt dus p = 1,0. Omdat deze wand per bouwlaag in een andere richting 
kunnen uitknikken wordt aangenomen dat de kniklengte Lc gelijk is aan de 
verdiepingshoogte Lv = 5,0m. 

Prep = 0,90x1,2x1,0x1,0x1,23 kN/m 2 = 1,33 kN/m 2 

Mw;d 

N'v;d;a 
= 1/8 x 1,5 x 1,33 kN/m 2 x 7,2m x 5,02 = 44,9 kNm 
= (1,2 N'v;g;rep + 1,5 ljJ N'v;q;rep)/24 
= (1,2. 106.877,9 + 1,5.0,5. 50.358,0+ 1,5.1,0. 17.256,8)/24 = 7.996,2 kN 

=Md/N'd 
= 44,9 kNm I 7.996,2 kN = 5,6 mm -> ea;p = 10 mm ; e0 < 0,5h; h=300mm 

3 [ 1, 5h + e0 ( 41j/ - 3) J ( plc J
2 

100h 

= 3[1,5.0,3+0,010(4.1-3r1(
1
'
0

"
5

'
0

)

2 

= 38,6 mm 
- 100.0,3 

= ~(eo + ec) ; ~=1,0 
= ea;p + ec;p = 10 + 38,6 = 48,6 mm 

5.8.2 Berekening UGT de hoeveelheid buiqwapeninq: 

2= 48
,
6 

=0 162 C53/65: f'b = 39 N/mm2 
h 300 ' 

-> a = +/- 50mm -> a/h = 50/300 = 0,17 -> 0,15 -> tabel 10.28 en 10.38 
->13=2,6 

->wül=r. f3 N'd;a = 7.996,2 kN 

N'd 7.996,2.103 = 0 25. N'd .2 = 0,041 
f'b .Ab 39.2700.300 ' ' f'b .Ab h 

GT8 1990 tabel 10.2.8 en10.3.8: 

2-zijdig: r= 0,0 
4-zijdig: r= 0,0 

-> As = 0 mm 2 (tgv Partiële instabiliteit) 
-> As = 0 mm2 (tgv Partiële instabiliteit) 

-> Geen extra wapening nodig tgv partiële instabiliteit! Praktische wapening: 
8eugelwapening: <!>10-250 zijkanten met haarspelden. 
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Fase 2 5.9 Samenvatting wapeninashoeveelheden in de stabiliteits
wanden voor een hoogbouwconstructie tot 10 verdiepingen: 

h1= 2,7m 
-> 4-zijdige buigwapening: 4-<1>32 uiterste zijden en <1>10-100 zijkanten. 

h2= 3,9m 
-> 4-zijdige buigwapening: 4-<1>32 uiterste zijden en <1>10-100 zijkanten. 

h3= 2,7m 
-> 4-zijdige buigwapening: 4-<1>32 uiterste zijden en <1>10-100 zijkanten. 

Wapening in uiterste zijden -> 4-<1>32 
Wapening in zijkanten -> <1>10-100 

.52 

= 3217mm 2 

= 785mm 2/m 

4 I JJqw I lo 

Figuur 9.5.12: Prefab stabiliteitswanden 1, 2 en 3 verankerd met een stekverbinding op de permanente prefab 
betonnen vloerplaat en onderliggende prefab stabiliteitswanden 1, 2 en 3. 
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Bijlage 9.6 Ontwerpberekening wapening vloer: 

9.6.1 Gegevens en aannames: 
De prefab betonnen plaatvloeren zijn tussen de stabiliteitswanden ingeklemd en hebben 
stalen randen tbv extra stijfheid van de vloerconstructie en tbv de opleggingen voor de 
demontabele verbindingen: de demontabele inhangl iggers, de koppelstaven die de 
stabiliteit verzorgen en de demontabele gevelconstructies. Deze stalen randen zijn in de 
vloer verankerde gelaste C-profielen s355. De vloerconstructie wordt vervolgens 
gecontroleerd op sterkte (UGT) en stijfheid (BGT). Verder geldt voor de berekening: 
-Het betreft een ontwerpberekening. 
-Voor de sterkte (UGT) en stijfheid (BGT): Het opneembare moment tkomend uit de verti-
cale belasting en het opneembare moment komend uit de schijfwerking van de vloer. 
-Keuze betonklasse C45/55 ivm benodigde stijfheid. 
-Aanname '-overspanning gemiddeld = 3 1/4 X 2,4m= 7,8m. 
-Een samengestelde prefab betonnen plaatvloer met gelaste C-profielen s355 profielen 
verankerd in de betonranden. 
-Doorbuiging vloeren en daken : Ueind = 0,004xlt ubii = 0,002xlt 

A 

Permanent gedeelte 6 

c 
9 
E 

F 

G 

H 

Veranderbaar gedeelte I 1 

J 

K 

7 

Figuren 9.6.1 : De prefab betonnen plaatvloeren zijn tussen de stabiliteitswanden ingeklemd en hebben stalen 
randen tbv extra stijfheid van de vloerconstructie en tbv de opleggingen voor de demontabele verbindingen . 

• 

• 
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Algemene gegevens: 
De gelaste C-profielen s355 zijn hebben de volgende afmetingen tw=12mm, h=340mm, 
tf=16mm, b=105mm: 

ly == 11648,0.104 mm 4 

Wy;el = 685,2 .103 mm3 

A = 7056 mm 2 

Aw = 4080 mm 2 

Prefab betonnen plaatvloer: 
Hoogte=340mm ; Loverspanning gemiddeld = 7 ,Sm ; breedte=3000mm FeB500 
ly = 1/12 b h3 = 982600.104 mm4 

Wy = 1/6 b h2 = 57800.103 mm 3 

9.6.2 Belastingen: 

Op permanent vloergedeelte is aanwezig: 

P s :rep = 10,70kN I m 2 -> permanente vloerbelasting 

P q;rep = 5,00kN I m 2 -> veranderlijke vloerbelasting 

qpl ;rep = 10,70kN I m 2 x3,00m = 32, 1kN I m 

q ql; rep = 5,00x3,0m = 15,0kN I m 

De vloerrand is een geïntegreerd C-profiel met de betonnen vloer. Op vloerrand is 
maximaal aanwezig, komend uit demontabel vloergedeelte en gevel : 
q p;rep = 4,00kN I m 2x2, 1m = 8,4kN I m -> permanent 

q q;rep = 2,65kN I m 2x2, 1m = 5,6kN I m -> veranderlijk 

q q; rep = 5,00kN I m 2 x2, 1m = 10,5kN I m -> veranderl ijk 

9.6.3 Controleberekening voor de oplegrand: 

De gelaste C-profielen s355 zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de randlasten in 
de betonvloer. Op de vloerrand zijn de volgende maatgevende belastingen aanwezig : 
qp;rep = 4,00kN I m 2 x2,1m = 8,4kN I m -> permanent 

q q;rep = 2,65kN I m 2 x2, 1m = 5,6kN I m -> veranderlijk 

qq ;rep = 5,00kN I m 2 x2, 1m = 10,5kN I m -> veranderlijk 

Op te nemen maatgevende buigende moment: 
Deze bovenstaande belastingen komen uit het demontabel vloergedeelte met de inhang-
1 iggers en de demontabele vloervelden. De meewerkende breedte is 2,1 m. 
UGT : q g+q;d = 1,2. qg;rep + 1,5. q q;rep = 1,2 . (8,4) + 1,5. (5,6 + 10,5) = 34,3kN I m 

De gelaste C-profielen s355 worden geheel gesteund dmv verankeringen h.o.h. 300mm 
in de betonvloer, zodat de mogelijkheid tot kippen niet aan de orde is: 

Eis: Ms;d/ My;d ~ 1; loverspanninggemiddeld = 7,8m; Aanname lsys = 0,67.1 =5,3m 

My;s;d = 1/8 x 34,3kN/m x (5,3m)2 = 120,4 kNm 
My;u;d = cru ;d x Wy;el;d = 355 N/mm 2 x 685,2.103 mm3 = 243,3 kNm 

120,4 kNm I 243,3 kNm = 0,49 < 1 ->voldoet! 

Bijlage 9.6 3 



Op te nemen maatgevende dwarskracht: 
De inhangligger steunt maximaal om de 2,4m af op de oplegrand. De dwarskracht in de 
ligger wordt zodoende maximaal: 
UGT: Fg+q;d = 1,2. qg;rep. 2,4m + 1,5 ·qq;rep . 2,4m == 34,3kN I m. 2,4m == 82,3kN 

Eis: <s;d I <y;d :51 

<s;d = (312)*(Vs;d I Aw) =1,5* (82,3 KN I 4080 mm2
) == 30,3 Nlmm2 

Aw = 4080 mm 2 

<s;d * v 31 fv;d :5 1 v3 *30,3 Nlmm2 = 52,4 Nlmm 2 fy;d== 355 Nlmm2 

<s;d *V 31 fy;d :5 1 ->voldoet! 

9.6.4 Ontwerpberekening vloerconstructie: 
De definitieve bepaling van de doorbuiging moet eigenlijk worden verricht met behulp 
van M-N-K diagrammen. Het doorbuigingsverloop kan nl worden bepaald door een 
tweevoudige integratie van het krommingsverloop. Het is dan voldoende nauwkeurig als 
hierbij de momentenverdeling volgens de lineaire elasticiteitstheorie wordt aangehouden. 
Daarnaast mag dan het krommingsverloop gelijk gesteld worden aan het 
momentenverloop. Bij gewapend beton is de bepaling van de stijfheid afhankelijk van het 
al of niet gescheurd zijn, het wapeningspercentage, de krimp, de kruip, etc. In de VBC-
90 wordt voor de bepaling van EI, de methode voor de equivalente buigstijfheid (EI)rep 
gebruikt. Deze methode wordt gehanteerd. Voor ingeklemde platen belast met een 
gelijkmatige verdeelde belasting geldt: 

5 ( q ·1
4 J Ót->oo = 

384 
· fl ; Loverspanning max = 9,6m ; loverspanning gemiddeld = 7,8m 

rep 

9.6.4.1 Belastingen: 
De vloerconstructie is belast met de volgende belastingen: 

Ps;rep =10,70kN lm2 ->permanente vloerbelasting 

Pq;rep = S,OOkN I m 2 -> veranderlijke vloerbelasting 

qpl;rep = 10,70kN I m 2x3,00m = 32, 1kN I m 

qql;rep = 5,00x3,0m = 15,0kN I m 

Randlasten worden grotendeels door het C-profiel opgenomen en direct afgedragen naar 
de stabiliteitswanden. Enige samenwerking tussen betonnen vloerconstructie en C-profiel 
is aanwezig, zodat er een gering buigend moment ontstaat in de betonnen vloer
constructie tgv belasting op de oplegrand. De randlast is dus van geringe invloed op het 
buigend moment, maar aangenomen wordt dat 20% van de randlast in de betonnen 
vloerconstructie opgenomen wordt. De vloerconstructie is zodoende belast met de 
volgende extra belastingen: 

qp;rep = 0,20x4,00kN I m 2x2,1m = 1,7kN I m -> permanent 

qq ;rep = 0,20x2,65kN I m 2x2,1m = 1,1kN I m -> veranderlijk 

qq ;rep = 0,20x5,00kN I m 2 x2,1m = 2,1kN I m -> veranderlijk 
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Op permanent vloergedeelte is maximaal aanwezig: 
UGT: qg+q;d = 1,2 · qg;rep + 1,5 · qq;rep = 1,2 · (32, 1 + 1, 7) + 1,5 ·1,0 · (15,0 + 1,1 + 2, 1) = 

qg+q;d = 1, 2. qg;rep + 1, 5 . qq;rep = 67 I 9kN I m 

BGT: qg~q;rep = 32,1 + 15,0 + 1,7 + 1,1 + 2,1 = 52,0kN I m 

9.6.5 BGT Doorbuiging: 

Schatting van de vloerdikte volgens VBC-90: 

h 
_ Lma. _ 9600mm _ 

340 ---- - mm 
28 28 

Bepalen g-lasten: 
Op permanent vloergedeelte is maximaal aanwezig: 
UGT: qg+q;d = 1,2 ·qg;rep + 1,5 ·qq;rep = 67,9kN I m 

BGT: qg+q;rep = 32,1 + 15,0 + 1,7 + 1,1 + 2,1 = 52,0kN I m 

Wapeningsmomenten: 
Met behulp van de berekende momentencoëfficiënten kunnen de diverse momenten 
worden berekend. De momenten zijn berekend door de vloerplaat, ondersteund door 
twee wanden, te schematiseren als ligger op twee steunpunten. 

42 42 
Ji 125 A 

Mcoeff = 0,001xqdxl 2 =0,001x67,9x7,82 =4,13 
->Veldmoment: Ms·d= 125 x 4,13 = 516,4 kNm 

Mcoeff = 0,001xqdxl 2 =0,00lx52,0x7,82=3,16 
->Veldmoment: Ms;rep= 125 x 3,16 = 395,5 kNm 

Keuze v /d hoogte 340mm volgens VBC-90: 
Voor een strook van b= 1000mm geldt een max. wapeningsmoment van: 

Mrep;max = 0,001· Prep. L, 2 . x= 0,001 · (52,0 I 3m) . 7,82 ·125 = 131,8kNm I m 

Voor vloerplaat van C45/55, geldt: 

fbm = 3,8N I mm 2 

kh =1,6-h=1,6-0,34=1,26 

fbr =khfbm =1,26 ·3,8=4,79N lmm 2 > fbm correct! 
Voor een strook van b= 1000mm geldt een max. scheurmoment van: 

) 
1 2 

M,1 =W(1,2fb, ='6·1000·(340) ·(1,2·4,79)=110,7kNmlm (langdurend) 

Conclusie : Mrep;max > M,1 

Aanpassing keuze volgens VBC-90: 
Mrep;max > M,1 , voldoet niet, te bepalen: 

a=a -0 1 · IMmom = a=a -0 1·qmom ·met· 
1 I 1 I I ' 

IMrep qrep 

-> Te bepalen a 1 : 

IMu = ~ = 1,2.pg;rep + 1,5.pq;rep = 1 30. 
1 o kh=1,6-h=1,6-0,34=1,26 

Prep Pg;rep + Pq;rep 
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Tabel 3:5 -Factoren a 1 tO( en IDI!t a,~ 

fn IOlalc: doort..n~ing. •mmn.IO.~l1 1 jk nptrc~·nck- doorbuiti,ng 

(Nirnm1l 
l:M •• I.w. a, a, U ) IM.:. kt-= 1.0 kr-1.4 fit, .1:1\.:. 1,0 1>"= 1.4 .1:,.. .. ) ,0 l,r1.4 

ll l.l 0.2 1l 0.16S u O.IOS O. IM O.l SS 0.360 0.33 
IA O.NO 0.~ 2.0 0. 1-ll) 0.210 0.;1.0) 0.4$0 
1.6 0.265 0.295 2.S ().) 75 0.11S 0.425 0 .600 
1.8 0.290 0,.\10 3,0 U.2 )0 O . .l ."\0 05 10 0.720 

2S 1.2 0.2:10 0.280 l .l O. J20 0.180 fl.270 O.Jiiil 0,30 
IA 0,2:\:\ 0.29l 2,0 0 .1611 11.:' -UJ 0.360 0.~05 
1,6 0,280 0. .'10 u IU:i.XJ O . .'tll 11.4~ 0.630 
1,8 0 ,30S 0.325 3,0 0.240 0.3W ll.Sol() 0.1S5 

3S 1.2 0.245 0.29S u O. D S 0 .195 0.:!~.5 0.400 0.27 
1,4 0.270 0.310 2.0 0. 180 0.26ol 0.!80 O.l lQ 
1.6 0.21)_/lj 0. ~\2'i 2.5 0.22S O.Jl-1 0. 47S 0.660 
1.8 O.J20 0.340 ),0 o.:no 0.)90 0.570 0.1'10 

4S 1.2 0.200 0.310 I,S O. ISO 0.21 0 0.300 0 ,420 0.2J 
1,4 O.ll!S O.J2!i 2,0 0.200 0.280 0.400 0 .560 

..-::; ~ 
2.5 0,2.'1() 0,3SO 0.500 0.100 

~ O.JJ!i ),0 O.JOO 0.420 O,((X) 0 .\WO 

( 1.2 0.27.5 O.J2S 

l 
0. 165 0.225 O.JIS 0 .4-10 0.2 1 

1,4 U.JOO 0.340 o.no OJIX) 0.420 0.:5lJO 
1,6 0.,..12.5 O.JSS 0.275 O.llS 0 .. 125 0 .7.&0 
1,3 O.J SO 0,370 0.330 0.450 O.bJO 0.&90 

65 , ~ 0 .290 ~ 1.5 0.180 0, 2.&0 O,JJO 0.-160 0. 18 
0.:'1.5 2.0 0.240 0.320 0 .440 0.6~) 

1.6 = 0.)70 2.S 0 . .100 0,400 o.sso O.ïSO 
l ,$ 0.)85 .1.0 0 . .160 0.480 0.660 0 ,940 

De i:.bel-. .~oLHk:ll Jei.Um \ lJOI' /.a. .. ~(!U NI1U11 

Rq f-.l. • <&()() So'nlm: rnt~Fn ~ en ~ ma de fX"tOr U!i ~D \"('niii(IILII"!Jiii.L.Ij.d. 

Tabel 35 van NEN 6720 

C45/55 -> LMu = 11 30 -> kh = 1126 -> interpolatie a 1 = 01328 
LM"'P 

- >Te bepalen a: 

qmom = P g;rep + 016 . 'I' . P q;rep = 3318 + 016 ·110. (1510 + 111 + 21 1) = 441 7kN I m 2 

a=al -011 · qmom 

q g+q;rep 

0 328-0 1· 
4417 

=0 242 
I I 5210 I 

C45/55: E'b =36000N lmm 2 

Met een Eis: Öoo ~ 0,004 Lx , levert dit omgeschreven de volgende formule op: 

h ~ 3 39 . ( q g+q;rep) . L . = 3 39. (52 I 3m) . 7800 = 333mm 
aE'b·b mm 01242·36000·1000 

-> keuze 340mm. 

Keuze v/d hoogte is 340mm volgens VBC-90: 
1 

Wanneer M,ep;max < M,t, wordt a= 
3 

, maar het aanwezige buigend moment is 

1+4·~ 

hoger dan het scheurmoment, zodat: M,ep;max > M,t -> a = 0127 .J% ; 
Eis is wel dat: a ';;::a - 0 1 L:Mmom = 0 242 

1 I L:M ' 
rep 

a=0127.J% -> ro0 is nog onbekend! E'b = (22250 + 250f'rk) = 36000N I mm 2 

Met een Eis : Öoo ~ 0,004 Lx , levert dit omgeschreven de volgende formule op: 

340mm = 3 
39

. ( q g+q;rep ) · L . = 3 39 . (52 I 3m) · 7800 
aE 'b · b mm a· 36000 ·1000 

a= 0127 .J% =0,227 -> 0,242 -> ro0 =0,81% 
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Controle wapeningpercentage volgens Methode Bartjens: 
Het wapeningspercentage: w = 0,81 % 
De nuttige hoogte : d ::::: 340mm - 25mm - 112 x20mm ::::: 305mm 
qg +q;rcp =32, 1 + 15,0 + 1,7 + 1,1 + 2,1 = 52,0kN I m 

As =0,0081·1000·305=2471mm2 lm E. =2,0·105 Nimm2 

Zodoende wordt: 

6,5 · (Po ·rep + PqTep ).Lmin
3 

d~ o• ' ~ 

A.Es 

Meer wapening toepassen: 

6,5 ·(52,0I3m) ·78003 ~ 329mm 
2471 · 2,0 ·105 

De nuttige hoogte: d = 340mm - 25mm - 112 x20mm = 305mm 

305 = 6,5 · (52,0 I 3m) · 78003 > 329mm 
5 -

A.· 2,0 ·10 

As> 2874 mm 2lm 1 
; w0 =0,95°/o 

9.6.6 UGT Sterkte: 

Uit de doorbuigingseis volgt: As> 2874 mm2lm 1
. Buigwapening rond 20 toepassen ivm 

scheurwijdte en doorbuigingseis: -> 020-100 onderwapening (3142 mm2 /m 1
) 

9.6.6.1 Maatgevende berekening buigend moment 
gewapend betonnen vloer: 
Met behulp van de berekende momentencoëfficiënten kunnen de diverse momenten 
worden berekend. De momenten zijn berekend door de vloerplaat, ondersteund door 
twee wanden, te schematiseren als ligger op twee steunpunten. 

1.2 42 

125 A 

Mcoetf = 0,001xqdxl 2 =0,001x67,9x7,82=4,13 
->Veldmoment: Ms;d= 125 x 4,13 = 516,4 kNm 

Eis: Ms;d < Mu;d 
C45l55 ; k=fJf'b = 435133 =13,18; d=0,34-0,025- 1h.0,020= 0,305 

Veldmoment: Mul f'b bd 2 = 516.4 kNm I 3,0mx0,305 2x33 = 56,1 
Dus w0 = 5,800 I 13,18 = 0,44 
As= 0,44 x 1,0 x 0,305.104 = 1342 mm 2 lm 1

; b=3,0m 

Wapening in het veld: 
Keuze: 020-100 onderwapening (3142 mm 2lm 1

) (Uit doorbuigingseis) 

Verdeelwapening 0,2. As = 0,2 x 3142 mm2 x b = 628 mm 2 lm 
Keuze: «D10-100 Verdeelwapening (785 mm 2lm 1

) 
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9.6.6.2 Maatgevende berekening steunpuntsmoment 
gewapend betonnen vloer: 
Met behulp van de berekende momentencoëfficiënten kunnen de diverse momenten 
worden berekend. De momenten zijn berekend door de vloerplaat, ondersteund door 
twee wanden, te schematiseren als ligger op twee steunpunten. 

t.2 42 
Alr" ______ '71A 

125 

Mcoeff = 0,001xqdxl 2 =0,001x67,9x7,82=4,13 
-> Steunpuntsmoment: Ms;d= 42 x 4,13 = 173.5 kNm 

Tgv puntlasten op de randen van de vloer zal dit moment groter worden dan 173,5 kNm. 
Op de vloerrand is de volgende belasting maatgevend aanwezig, komend uit het 
demontabel vloergedeelte: 

Fp;rep = 4,00kN I m 2x2,1mx3,0m = 25,2kN -> permanent 

Fq;rep = 2,65kN I m 2 x2,1mx3,0m = 16,7kN -> veranderlijk 

Fq;rep =5,00kN I m 2 x2,1mx3,0m = 31,5kN -> veranderlijk 

UGT: F g+q;d = 1,2 · F g; rer + 1,5 · Fq;rer = 1,2 · (25,5) + 1,5 · (16,7 + 31,5) = 102,9kN 

De vloerrand ligt 0,3m vanaf de oplegging, zodat het moment met: 
M = F.a = 102,9kN . 0,3m = 30,9 kNm toeneemt . 

Ms;d= 173,5 kNm + 30,9 kNm = 204,4 kNm 

Eis: Ms;d < Mu;d 

C45155 ; k=fJf'b = 435133 =13,18; d=0,34-0,025- 1h.0,020= 0,305 

Veldmoment: Mul f'b bd2 = 204,4 kNm I 3,0mx0,3052x33 = 22,2 
Dus w0 = 5,137 I 13,18 = 0,39 
As= 0,39 x 1,0 x 0,305.104 = 1190 mm 2 lm 1

; b=3,0m 

Wapening in het steunpunt: 
Keuze: 020-200 bovenwapening (1571 mm 21m1

) 

Wapening in het steunpunt tpv dwarse stabiliteitswand: 
Keuze: 020-200 bovenwapening (1571 mm21m1

) 

9.6.6.3 Maatgevende berekening dwarskracht gewapend 
betonnen vloer: 
Tpv de stabiliteitswanden wordt de vloer belast met hoge dwarskrachten tgv de 
belastingen op de vloer. Tevens wordt tpv de stabiliteitswanden de vloer belast met hoge 
dwarskrachten tgv de belastingen aan het C-profiel. De dwarskrachten tpv deze 
steunpunten worden gesommeerd en dienen getoetst te worden op afschuiving en pons. 
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Op het permanent vloergedeelte is aanwezig: 

qpl;rep = 10,70kN I m 2x3,00m = 32,1kN I m 

qql;rep = 5,00x3,0m = 15,0kN I m 

De vloerrand is een geïntegreerd C-profiel met de betonnen vloer. Randlasten worden 
door het C-profiel opgenomen en via de korst mogelijke weg afgedragen naar de 
stabiliteitswanden. Dit gebeurt echter wel door de vloerconstructie, zodat de 
vloerconstructie belast is met een hoge dwarskracht uit deze randligger. Op de vloerram:l 
is maximaal aanwezig, komend uit demontabel vloergedeelte: 
qp;rep = 4,00kN I m 2x2,1m = 8,4kN I m -> permanent 

qq ;rep = 2,65kN I m 2x2,1m = 5,6kN I m -> veranderlijk 

qq ;rep = 5,00kN I m 2x2,1m = 10,5kN I m -> veranderlijk 

UGT: 
qg+q;d = 1,2 · q g ;rep + 1,5 · qq ;rep = 1,2 · (32,1 + 2x8,4) + 1,5 ·1,0 · (15,0 + 2x5,6 + 2x10,5) = 129,5kN I m 

De maximale dwarskracht in de vloer tpv de stabiliteitswand b=2700mm wordt: 

Vs;d= (0,5 x 129,5kN/m x 7,8m) = 505,2 kN 

UGT Afschuiving in permanente vloer tpv betonwand: 

T1 = 0, 4 x fb x k;. x k11 x va;;- > aanname : 

T1 = 0, 4 x fb = 0, 76N I mm 2 

UGT Afschuiving tpv oplegging vloer: 
De strookbreedte b, voor de afschuiving is b = 2700mm; 
Aanname d = 340- 25- 1h 20= 305mm; 
Dit zorgt voor een afschuifvlak van 2,70 x 0,305 = 0,82m2

• 

Td = 505,2 kN I 0,82m2 = 0,61N/mm 2 

T1 = 0,76 N/mm 2 

-> Voldoet zonder invloed wapening! 

9.6.7 Bepaling samengestelde EI: 

Bepaling Et voor de gewapend betonnen vloer: 
Met relatief weinig extra wapening kan er gezorgd worden voor extra stijfheid en extra 
sterkte. Aanwezige buigwapening -> 020-100 onderwapening (3142 mm2/m 1

) 

Wapeningspercentage is: w0 = 
3142 

100=0,93% 
1000.340 
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•• -~ 1 ~ .. A.J~ .. ·•. " ' ' 
t___ _____________ _,_ ___ ____J Tabel 15 VBC-90 NEN6720 

Wanneer ffio ;vloerligger = 0,93% en betonklasse C45/55, wordt zodoende: 

- 2 j 2 
Er;vloerligger = 3400 + 7300 Cûo = 10189N I mm => Ef;vloerliggerr-- 5700N I mm 

Belastingen: 
Alle lasten op het permanente gedeelte van de vloer inclusief vloerrand, komend uit het 
permanente gedeelte en veranderlijke gedeelte (op de vloerrand). 

BGT: 
qg+q;d = 1,2 . qg ;rep + 1,5. qq;rep = 1,0 . (32,1 + 2x8,4) + 1,0 ·1,0 . (15,0 + 2x5,6 + 2x10,5) = 96,1kN I m 

Algemene gegevens voor de geïntegreerde vloer: 
De Eirep van de gewapend betonnen vloer: 
-De Er groeit naarmate het aandeel wapeningsstaal groeit. Met veldwapening Cl>20-100 is 

Er;vloerligger = 10189N I mm2 ; 

-Iy = 1/12 b h3 = 982600.104 mm4 

De EI van de gelaste C-profielen s355 : 
-Es= 210.000 N/mm2 

-Iy = 11648,0.104 mm 4 

Controle totale doorbuiging: 

Ó eind = 0,004xlt ; loverspanning = 7800mm ; Eis: Ó < 31,2mm ; 

6=-· =31 Omm < 31 2mm 5 ( 96, 1· 7800
4 

) 

384 2.210000.11648,0.104 +10189 .982600.104 
, , 

EI samengesteld voor berekening Fase 3: 

Elsamengesteld = 2.210000.11648,0.104 + 10189.982600.104 
= 1, 49.10 14 Nmm 2 

->voldoet! 

9.6.8 UGT Sterkte: Het Buigend moment tgv horizontale 
wind belasting: 
Horizontale acties uit winbelasting worden overgedragen naar de stabiliteitscomponenten 
door de schijfwerking van de permanente vloeren. De stabiliteitswanden fungeren als 
steunpunten voor de vloerschijven. Om de gehele vloer als schijf te kunnen laten werken 
(drukboog-trekband), moeten de permanente vloer- en dakconstructies worden 
ontworpen als platte horizontale balken. De stabiliteitswanden dienen als steunpunten 
voor deze platte balken en nemen de zijdelingse krachten van de vloer op. De inwendige 
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hefboomsarm resulteert tot een trekkracht in de trekband en deze kracht moet bepaald 
worden voor de berekening van de wapening ten behoeve van de schijfwerking van de 
vloeren. Doorat er een gelijkmatige verdeling is van veel samenwerkende 
stabiliteitswanden over de gehele constructieve plattegrond, behoeft de demontabele 
vloer niet als een sterke schijf te fungeren. De prefab betonnen plaatvloeren in het 
permanente gedeelte nemen praktisch alle schijfwerking voor hun rekening. De 
geïntegreerde en buitenste petliggers in het verlengde van de stabiliteitswanden dragen 
de resterende horizontale acties uit de windbelasting over naar de stabiliteitswanden. 

I I I I I I I I I I 

u-T ---

--·-

t--
--
--
-
--

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Figuur 9.6.2: Schijfwerking vloerplaten met drukboog-trekband. Afdracht naar stabil iteitswanden. (Blauw= trek 
en Rood=druk) 

Maatgevende berekening schijfwerking van de vloeren: 
-Meewerkende hoogte tbv op te nemen wind = maximaal 5,0m ; 
-Meewerkende breedte tbv op te nemen wind = 4 x 2,4m =9,6m. 

Figuur 9.6.3: Windbelasting meewerkende breedte =9,6m. 

Pw;rep = 1,23 kN/m 2 ; qw;d = 1,5 X 1,23 kN/m 2 x 5,0m = 9,3 kN/m 

Ms;d= 1/8 x 9,3 kN/m x 9,62 = 107,2 kNm 

Eis: Md < Mu 
C45/55 k=fJf'b = 435/33 =13,18; d= 3000- 35- 112 20= 2955mm 
b= 340mm 
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Veldmoment : Mul f'b bd 2 = 107,2 kNm I 0,34mx2,95 2x33 = 1,1 -> nvt 

Onder Mul f'b bd2 = 50 geen wapening benodigd, beton kan trekspanningen opnemen! 

-> geen wapening benodigd tbv schijfwerking! 

9.6.9 Toegepaste wapening samengevat: 

Wapening in het veld: 
Keuze: 020-100 onderwapening (3142 mm 2lm 1

) 

Verdeelwapening: 
Keuze: Cl»10-100 Verdeelwapening (785 mm 2lm 1

) 

Wapening in steunpunt: 
Keuze: 020-200 bovenwapening (1571 mm 2lm 1

) 

Wapening in het steunpunt tpv dwarse stabiliteitswand: 
Keuze: 020-200 bovenwapening (1571 mm 2lm 1

) 

EI samengesteld voor berekening Fase 3: 

Elsamengesteld = 1, 49.1014 Nmm2 

I , I -J4Qm , 

1 1~ <! TH on a Q.ll g r· 
1' = 200r m · -=~m • bo= · C . .,..,0 . • .. ~OOmrn • o= · m 

C-pro u!l SJ!> 
• - 1 

Figuur 9 .6.4: De prefab betonnen plaatvloeren zijn tussen de stabiliteitswanden ingeklemd en hebben stalen 
randen tbv extra stijfheid van de vloerconstructie en tbv de opleggingen voor de demontabele verbindingen . Dit 
is de wapeningstekening van de prefab betonnen plaatvloer. 
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Bijlage 9. 7 Ontwerpberekening hoed- en petliggers: 

9.7 .1 Gegevens en aannames: 
De hoed- en petliggers zijn onderdeel van de hoofddraagconstructie en onderdeel van de 
demontabele vloerconstructie. De hoed- en petliggers voor de afdracht van de verticale 
en horizontale gebouwbelasting, bestaande uit: 
-Pet- en hoedliggers die normaalkrachten, voortkomend uit de horizontale windbelasting, 
doorgeven aan de permanente wand- en vloergedeeltes die de stabiliteit verzorgen. Deze 
liggers zijn belast op normaalkrachten in beide richtingen en op buiging. 

Koppelstaaf 

A 
Veranderbaar vloerg deeltc B 

Permanent gedeelte c 
Koppelsraaf D 

Koppelstaaf E I \ 

Koppelstaaf F 

G 
Veranderbaar vloerged~te H 

Permanent gedeelte 

Koppelstaaf 

K 

:Ver.Jnderbaor gedeelte: 

Vlocrdelcntot 40% vanhct 7 8 9 1011 12 13 14 151617 18 19 20 2122 23 
i!f nta.J uitneembaar 

Figuur 9. 7.1: Het veranderbare vloergedeelte, de demontabele vloerdelen rusten op vloerbalken die tussen de 
permanente prefab betonnen vloeren liggen. Deze vloerdelen zijn tot 40% van het aantal uitneembaar. De 
buitenste vloerbalken (zoals getekend) fungeren als "koppelstaven" tbv stabiliteitsverlening . 

Constructieve elementen van het gebouw kunnen gedemonteerd en hoogwaardig 
hergebruikt worden. De generieke ruimte bestaat uit demontabele vloerbalken en 
vloerdelen die tussen de permanente prefab betonnen wanden en vloerdelen liggen. De 
demontabele vloerdelen rusten op deze hoed- en petliggers. Deze demontabele 
constructieve elementen zijn: 
-Demontabele hoed- en petliggers tbv vloeroverspanning en oplegging van de 
demontabele vloeren. Deze pet- en hoedliggers zijn inhangliggers en zijn alleen op 
buiging belast. 

Demontabele lnhaOQIIQller A 

V rondr.<bMr vtO<!rg~d"clt<! B 

Penn në:nt vloe~~eelte c 
Koppelstaaf D 

Vetanderbaar vl.oetvl!tlf!eoltè E 

Koppelstaaf F 

Stal:>liltcl j;Jnd 
G 

H 
Veranderbaar vloe::ryedeelte 

Permanen gededte 

l(opp l st6111 

K 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Figuur 9.7.2: Het permanente gedeelte bestaat uit prefab betonnen wanden en vloeren. Het veranderbare 
vloergedeelte, de demontabele vloerdelen rusten op vloerbalken die tussen de permanente prefab betonnen 
vloeren liggen. 

Bijlage 9.7 2 



Zie onderstaande figuur voor de te berekenen maatgevende hoed- en petliggers: 

Permanent gedeelt:l! 

Veranderbaar gedeelte 

Petligger 2: 
Stabil iteitsverlening 
Vloerbelasting 

A 

B 

c 
D 

E 

F 

G 

K 

Hoedligger 1: Petligger 3: 
In hangligger 
Vloerbelasting 

T-splitsing vloeren 

Figuur 9 .7.3: Te bereKenen maatgevenee noed- en petliggers : 

Algemene gegevens: 
-Alle liggers worden berekend als liggers op twee steunpunten; 
-Lmax= 4,2.103 mm; 
-Staatkwaliteit s355; 
-Gelaste profielen instabiliteitskromme C aanhouden. 

Lasverbindingen: 

Ld'idrnen""' van geiilll!g-eerde lrCJJI'f' 
Sf8 IFB 

I ~ ~ .. 

l.a~si.s 
(l.ll.w. VBe• 11'8) 

. .. 
,...:.,.~----~ ··:· 

+~_.::=--· ""- ! • lllnun;a, • ·1,5mm 
. ~ a.... t ::: llmm; d" -= 5,.5 nvn 

t • t·lnwn; d., • 6,5 mm 
, ; t - 16rrm; d~o. =- 7,Snvn 

• • t - IBmm; a, - B,O nvn 
...h'----" • t = :xlrrwn; .:~ .. =- q,o mm 

-.,!ll~·· 

I I. 

o.....n.. ••• ,___." •••"•' jQ t = IOrnm; ~. : -1,0 non 
-•- t - .12. nwn; .... - ·1.~ nwn 

....... _, __ .. ; 11 b.lll. t • l~lmm; d~o. 5,5 nwn 

• • •. '. : .. • t ;;;; 16mm:~~. • 6.0nun 
• ". · t - 1Bmm:~ .. - 7.0nvn 
....... ... , .: t:;;.21Jmm;.J .. = 7,5nwn 

d 'O. .. ~ ·· 
' ~ Q 45 t 

Figuur 9.7.4: Lasdimensies . 

Petligger 1: 
Windbelasting 
Gevelbelasting 
Geen lasten uit: 
Stabiliteitsverlening 
Vloerbelasting 

Hoedligger 2: 
Stabiliteitsverlening 
Vloerbelasting 
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Invloed tgv kip: 
De hoedligger heeft als benadering eigenlijk een inwendige vierkante buis als 
profielafmeting, volgens de NEN-6770 geldt: 

Op b<1iging bela.•tr <laven (kipsr.abilitrit) 

De controle op k i ~tahiliteit hehoefl niet h: 1ljn uitgcnx:n..l Î1u.licn: 

- profielen alleen om de Lwnkke "' worden gebogen: 

- buisprolieten om de sterke"-' worden gellogen en teven• voldoen aan ~ < 3. 

waarin: 
h is de hoogte van het buisprofiel : 
b is de breedte van het buisprofieL 

Voor de gewenste hoed- en petliggers met h0 =200mm geldt dat: 
-b0 = minimaal190mm 
-tw = minimaal 2x5mm 
-tu = maximaal 25mm 

Kipberekening mag achterwege gelaten worden, 
want h/b is maximaal (200+25)/(190+2x5) = 1,13 < 3 -> voldoet! 

9.7.2 Belastingen: 

Permanente vloerbelastingen: 

Pg;rep = 

Veranderlijke vloerbelastingen: 

Lichte scheidingswanden 
Zwevende dekvloer + leidingen 
THQ liggers + Kanaalplaatvloeren 

Plafond + leidingen 

Pq;rep =Personenbelasting en installatiebelasting 4J=0,50: 

Permanente gevelbelastingen per verdieping: 
Permanente geve/structuur: Binnengevel + isolatie 
Demontabele gevelstructuur maximaal: Buitengevel 
Pg;rep = 

Wind belastingen: 
Pw;rep = 

1.20 kN/m2 

0.75 -
3.20 -
1.00 -
0.50 - + 
6.65 kN/m 2 

5.00 

0 .50 
1.00 
1.50 

1,23 kN/m 2 

9. 7.3 Hoedligger 1: Inhangligger vloerbelasting: 
Demontabele hoedliggers tbv overspanning en oplegging van de demontabele vloeren. 
Deze inhangliggers worden lichter uitgevoerd en worden enkel op buiging belast. 

Belastingen op hoedliggers belast op buiging: 
Uit permanente en veranderlijke vloerbelasting komt op deze inhangliggers: 
qs;rep 1 = (6,65 kN/m 2 x 2,4m/2) + (5,0 kN/m 2 x 2,4m/2) = 14,0 kN/m 
qs;d 1 = (1,2x 6,65 kN/m 2 x 2,4m/2) + (1,5x 5,0 kN/m2 x 2,4m/2) = 18,6 kN/m 
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2,4ml2 

Figuur 9 .7.5: Hoedligger 1 is een inhangligger tbv afdracht vloerbelasting. 

Een dubbele last op de inhangliggers is mogelijk doordat vloerdelen tijdens het uitnemen 
van deze vloerdelen op elkander liggen, tbv tijdelijke transformaties, zoals onderstaand: 

Figuur 9.7.6 : Een dubbele last op de inhangliggers. 

qs;rep 2 = ( 4,20 kNim2 
X 2,4ml2) 

qs;d 2 = (1,2x 4,20 kNim2 x 2,4ml2) 
= 5,0 kNim 
= 6,1 kNim 

Berekeni119 belasting op hoedliggers belast op buiging: 
BGT: q5 ;rep = 2x qs;rep 1 + 2x q5 ;rep 2= 2x 14,0 kNim + 2x 5,0 kNim= 38,0 kNim 
UGT: qs;d = 2x qs;d 1 + 2x qs;d 2= 2x 18,6 kNim + 2x 6,1 kNim= 49,4 kNim 

UGT sterkte: 
Ms;d =118 x 49,4 kNim x 4,202 = 108,9 kNm 
Eis: O's;d I fy;d ~ 1 ; O's;d = Ms;diWy;el;d ; Ms;diWy;el;d ~ fy;d 

Wy·el·d > Ms·d I fy ·d 
' ' ' ' 6 2 3 3 

Wy;el;d > 108,9.10 Nmm I 355 Nlmm = 306,8.10 mm 

BGT Doorbuiging: 
loverspanning = 4,2m ; Eis ó < 0,004 loverspanning = 16,8 mm 
51384 x ((38,0 Nlmm) x 42004

) I (210.103 Nlmm2 x (!benodigd)) < 16,8 mm 

!benodigd> 4364,1 .104 mm 4 
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Keuze profiel lichte inhangliggers: 
h=200mm ; tw=5mm ; b0=190mm ; 
t 0=20mm; bu=400mm; tu=12mm 
G= 84,8 kg/m ; s355 
Iy=8894.104mm4

; 

Wy;el=767.103mm3
; Wy;pl=926.103mm3 

My;u=329.106 Nmm ; Vz;u=410.103N 
My; max; u; d = f y;d x Wy;pl;d = 355 x 926.103mm3 =329.106Nmm 

9. 7.4 Hoedligger 2: Stabiliteitsverlening: 

b, 

Dit zijn de hoedliggers die normaalkrachten, voortkomend uit de horizontale 
windbelasting, doorgeven aan de permanente wand- en vloergedeeltes die de stabiliteit 
verzorgen. Deze liggers zijn belast op normaalkrachten in beide richtingen en op buiging. 

Belastingen op hoedliggers belast op normaalkracht en buiging: 
Uit permanente en veranderlijke vloerbelasting komt op deze liggers: 
qs;d 1 = (1,2x 6,65 kN/m2 x 2,4m/2) + (1,5x 5,0 kN/m2 x 2,4m/2) = 18,6 kN/m 

Een dubbele last op de liggers is mogelijk doordat vloerdelen tijdens het uitnemen van 
deze vloerdelen op elkander liggen, tbv tijdelijke transformaties, zoals onderstaand: 
qs;d 2 = (1,2x 4,20 kN/m2 x 2,4m/2) = 6,1 kN/m 

Door windbelasting (Pw;rep =1,23 kN/m 2 ) op de stabiliteitselementen komt er vanuit het 
permanente gedeelte op deze hoedliggers (door schijfwerking van de vloer en de wanden 
als steunpunten) een maximale normaalkracht per ligger van: 
Ns;d; max = 1,5 x (V2.5,0m + 1h.3,6m) x (max 3 x 2,4m) x 1,2 x 1,23 kN/m 2 = 68,5 kN 

Ns;d 

2,4m/2 

Ns;d 

Figuur 9 .7.7 : Hoedligger 2 tbv Stabiliteitsverlening. 

Berekening belasting op hoedliggers belast op buiging en normaalkracht: 
UGT: qs;d = 2x qs;d 1 + 2x qs;d 2= 2x 18,6 kN/m + 2x 6,1 kN/m= 49,4 kN/m 
UGT: Ns;d; max = 68,5 kN 
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Keuze profiel zware ligger tbv stabiliteitsverlening: 
h=200mm ; tw=5mm ; b0 =190mm ; 
t 0 =30mm ; bu=400mm; tu=15mm 
G= 109,6 kglm ; s355 
Iy=115,85.106mm4

; 

Wy;e1=1034.103mm 3
; Wy;p1=1227.103mm 3 

My;u=436.106Nmm ; Vz;u=410.10 3N 

Mv; max; s; d = 118 x 49,4 kNim x 4,2 2 = 108,9 1061\Jmm 
My; max; u; d = f y;d x Wy;pl;d = 355 x 1227 .103mm 3 =436.106Nmm 

UGT sterkte: 

11-----ll + t. 
THQ 

Eis: <rs;d I fy;d :5 1 ; <rs;d = Ms;diWv;el;d; 108,9.106 Nmm l1034.103mm 3 = 105,3 Nlmm 2 

105,3 Nlmm 21 355 Nlmm2 :5 1 

UGT Knik: 
Eis: 1,1 X Nc;s;d I (Wz;buc Nc;u;d) < 1 - 1,1 X (My; max; s; d) I (Wkip X (My; max; u; d)) 

Wk;p = 1,0 
Ns;d; max = 68,5 kN 

->Voldoet! 

De hoedligger heeft als benadering eigenlijk een inwendige vierkante buis als 
profielafmeting, van 200x200x5mm, met de valigende eigenschappen: 
Iy=2410.104 mm 4

; Wy=241.10 3mm 3
; A= 3835 mm 2 

Àz;rel = V ( Npl;d I Fz;E ) 
lbuc = lsys = 4,2.10 3 mm 
Fz;E = ( n2 * 210.103 Nlmm 2 * 2410.104 mm4

) I (4,2.103 mm) 2 = 2831,6 KN 
Npl;d = Nc;u;d = fy;d * A = 355 * 3835 mm2 = 1361,4 KN 

Àz;rel = v (1361,4 KN I 2831,6 KN) =0,69 ; wbuc = 0,72 

(68,5 kN I (0,72 x 1361,4 KN)) = 0,07 < 1,0 ->Voldoet! 

.. . Instabiliteitskromme C: dwz: wbuc =0,72 

UGT Sterkte op normaalkrachten en buiging: 

Eis: 1,1 X (My; max; s; d) I (Wkip X (My; max; u; d))+ 1,1 X Nc;s;d I (Wz;buc Nc;u;d) :5 1 

1,1 x (108,9 KNm I (1,0 x 436 KNm)) + 1,1 x (68,5 kN I (0,72 x 1361,4 KN)) :5 1 

0,28 + 0,08 = 0,36 0,36 :5 1 ->Voldoet! 

Lage Unitycheck gekozen ivm hoge vervormingen in 30 situatie! 
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BGT Doorbuiging: 
BGT: qs;rep = 2x qs;rep 1 + 2X qs; rep 2= 2X 14,0 kN/m + 2x 5,0 kN/m= 38,0 kN/m 

Loverspanning = 4200mm ; Eis ó < 0,004 loverspanning = 16,8 mm 
Ó < liE is 

->Voldoet! 

9.7.5 Petligger 1: Windbelasting en gevelbelasting: 
Ter plaatse van de demontabele vloerdelen is nauwelijks schijfwerking mogelijk. De 
prefab betonvloeren in het permanente gedeelte nemen praktisch de gehele 
schijfwerking voor hun rekening. De geïntegreerde en buitenste petliggers in het 
verlengde van de stabiliteitswanden dragen de resterende horizontale acties uit de 
windbelasting over naar de stabiliteitswanden. Deze petligger draagt ook een deel van de 
gevel. Belasting tgv stabiliteitsverlening en belasting tgv vloerbelastingen worden door 
de buitenste petligger niet opgenomen. De Petligger die met de rug naar deze buitenste 
petligger ligt neemt deze belastingen tgv stabiliteitsverlening en tgv vloerbelastingen 
voor zijn rekening. Zie daarvoor de berekening van petligger 2 . 

Petligger 1 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Figuur 9 . 7.8 : Schijfwerking vloerplaten met drukboog-trekband. Afdracht naar stabiliteitswanden. (Blauw= trek 
en Rood=druk) 

Zodat: 
Fgevel ;s;d 

qwind;s;d 

Figuur 9.7 .9 : Petligger 1 tbv afdracht windbelasting en gevelbelasting naar stabilite itswanden . 
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Door windbelasting (Pw;rep = 11 23 kNim 2) komt er op deze petli;ggers een maximale q-last 
op de ligger van: 

= (1f2.5 1 0m + 1h.3 1 6m) x 0 1 8 x 11 23 kNim2 = 4 1 3 kNim BGT: qwind;s;rep;max 
UGT: qwind;s;d;max = 11 5 x (1f2.5 1 0m + 1h.3 1 6m) x 0 1 8 x 11 23 kl\llm 2 = 6 1 4 kNim 

Door de gevelbelasting (Pg;rep =1 1 50 kNim 2
) komt er op deze petliggers een maximale 

puntlast (afstand a is maximaal 11 45m) op de ligger van: 
BGT: F9evel;s;d = max. 51 0m x 21 4m x 11 50 kNim 2 = 181 0 kN 
UGT: Fgevel;s;d = 11 5 x max. 51 0m x 21 4m x 11 50 kNim 2 = 27 1 0 kN 

Keuze profiel lichte inhangliggers Choedliggerl: 
h=200mm ; tw=5mm ; b0 =190mm ; 
t 0 =20mm ; bu=300mm ipv. 400mm; tu= 12mm 
G= 84 1 8 kglm ; s355 
!y=8894.104 mm 4

; 

Wy;el=767.103mm 3 
; Wy;pl=926.103mm 3 

My;u=329.106Nmm ; Vz;u=410.103N 

My; max; u; d = f y;d x Wy;pl;d = 355 x 926.103mm3 =329.106Nmm 

Petliggers hebben een bu=300mm ipv 400mm. 

De petligger heeft als benadering eigenlijk een inwendige vierkante buis als 
profiellafmeting 1 van 200x200x5mm 1 met de volgende eigenschappen: 
Iy=2410.104 mm4

; Wy=241.103mm3
; A= 3835 mm 2 

UGT spanningen windbelasting: 
My; max; s; d = 118 x 6 1 4 kNim x 4 1 2

2 = 141 2 106Nmm 

UGT spanningen gevelbelasting dwarskracht: 
Fgevel;s;d = 27 1 0 kN 

4,5F 4,5.27.103 I 2 
O" =--= =152Nmm 

XI 8.d.h 8.5.200 
1 

UGT spanningen a'evelbelasting wringend moment: 
Mw; max; s; d = 27 1 0 kN X 11 45m = 39 1 2 106Nmm 

Mw F.a 39,2 10
6
Nmm I 2 

O" = =--= =98 0 N mm 
Xl 2.Am .d 2.h 2 .d 2.2002.5 

1 

UGT Sterkte op buiging en wringing: 
Eis: 

l l.j.-1 

..-
a r !.I de rtken~.".. \':in de ftQII'III•I pmrnn~~;: 
r~ 't 1!Lc rt:kenw~Uittk· , ,:m dt.· ~ehu1f'q"WVW1t• 
,-, .. 4 1'11 dr n"k ~IQI'dt- \"llln 1Jc \' t"t'&rliJLm~!tnu lnf. 

\ 'bor een ruam1cliJke 'Pi':ruunf:ROnland g( ldt: 

(/ NEN 6770 

fy;d =355 Nlmm2 

Eis: crs;d I fy;d ::; 1 ->Voldoet! 
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BGT Doorbuiging: 
BGT: Fgevel;s;d = max. 5,0m x 2,4m x 1,50 kN/m 2 = 18,0 kN 

ó = 1/48 x ((18,0.103 N) x 42003
) 1 (210.103 N/mm2 x (2410.104mm4

)) = 5,5 mm 

Loverspanning = 4200mm ; Eis ó < 0,004 loverspanning = 16,8 mm 
Ó < ÓEis 

->Voldoet! 

9.7 .6 Petligger 2: Stabiliteitsverleninq: 
Dit zijn de petliggers die normaalkrachten, voortkomend uit de honizontale windbelasting, 
doorgeven aan de permanente wand- en vloergedeeltes die de stabiliteit verzorgen. Deze 
liggers zijn belast op normaalkrachten in beide richtingen en op bui9ing. 

Belastingen op hoedliggers belast op normaalkracht en buiging: 
Uit permanente en veranderlijke vloerbelasting komt op deze liggers: 
qs;rep 1 = (6,65 kN/m 2 x 2,4m/2) + (5,0 kN/m 2 x 2,4m/2) = 14,0 kN/m 
qs;d 1 = (1,2x 6,65 kN/m 2 x 2,4m/2) + (1,5x 5,0 kN/m2 x 2,4m/2) = 18,6 kN/m 

Een dubbele last op de inhangliggers is mogelijk doordat vloerdelen tijdens het uitnemen 
van deze vloerdelen op elkander liggen, tbv tijdelijke transformaties, zoals onderstaand: 
qs;rep 2 = ( 4,20 kN/m2 

X 2,4m/2) = 5,0 kN/m 
qs;d 2 = (1,2x 4,20 kN/m 2 x 2,4m/2) = 6,1 kN/m 

Door windbelasting (Pw;rep = 1,23 kN/m 2 ) op de stabiliteitselementen komt er vanuit het 
permanente gedeelte op deze hoedliggers (door schijfwerking van de vloer en de wanden 
als steunpunten) een maximale normaalkracht per ligger van: 
Ns;d; max = 1,5 x (1f2.5,0m + 1h.3,6m) x (max 3 x 2,4m) x 1,2 x 1,23 kN/m 2 = 68,5 kN 

Berekening belasting op petliggers belast op buiging en normaalkracht: 
BGT: qs;rep = 14,0 kN/m + 5,0 kN/m = 19,0 kN/m 

UGT: qs;d = 1x qs;d 1 + 1x qs;d 2= 1x 18,6 kN/m + 1x 6,1 kN/m= 24,7 kN/m 
UGT: Ns;d; max = 68,5 kN 

2,4m/2 

Figuur 9 .7.10: Petligger 2 tbv stabiliteitsverlening. 
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Keuze profiel zware ligger tbv stabiliteitsverlening Choedligqer): 
h=200mm ; tw=5mm ; b0 =190mm; 
t 0=30mm ; bu=400mm ; tu=15mm 
G= 109,6 kglm ; s355 
Iv=115,85.106mm4

; 

Wy;el=1034.10 3mm 3
; Wy;p1=1227.103mm3 

My;u=436.106Nmm ; Vz;u=410.10 3N 

Mv; max; u; d = f y;d x Wy;pl;d = 355 x 1227.103mm 3 =436.106Nmm 

Petliggers hebben een bu=300mm ipv 400mm 

De petligger heeft als benadering eigenlijk een inwendige vierkante buis als 
profielafmeting, van 200x200x5mm, met de volgende eigenschappen: 
ly=2410.104mm4

; Wy=241.103mm3
; A= 3835 mm 2 

My; max; s; d = 118 x 24,7 kNim x 4,22 = 54,5 106Nmm 

UGT sterkte: 
Eis: d"s;d I fy;d ~ 1 ; crs;d = Ms;diWv;el;d; 54,5.106 Nmm l241.103mm 3 = 226,1 Nlmm2 

226,1 Nlmm 21 355 Nlmm2 ~ 1 ->Voldoet! 

UGT Knik: 
Eis: 1,1 X Nc;s;d/ (Wz;buc Nc;u;d) < 1 - 1,1 X (My ; max; s . ct) I (Wkip X (My ; max ; u ; ct)) Wkip =1,0 

De petligger heeft als benadering eigenlijk een inwendige vierkante buis als 
profielafmetinQ', van 200x200x5mm, met de volgende eigenschappen: 
ly=2410.104mm4

; Wv=241.103mm 3
; A= 3835 mm 2 

Àz;rel = V ( Npl;d I fz;E ) 
lbuc = lsys = 4,2.103 mm 
fz;E = ( n2 * 210 .103 Nlmm2 * 2410.104mm4

) I (4,2.103 mm) 2 = 2831,6 KN 
Npl;d = Nc;u;d = fy;d * A = 355 * 3835 mm2 = 1361,4 KN 

Àz;rel =V (1361,4 KN I 2831,6 KN) =0,69; Wbuc = 0,72 

(Nc;s;dl (Wbuc Nc;u;d)) ~ 1 ; Ns;d; max = 68,5 kN 

(68,5 kN I (0,72 x 1361,4 KN)) = 0,07 < 1,0 ->Voldoet! 

Instabiliteitskromme C: dwz: Wbuc =0,72 

UGT Sterkte op normaalkrachten en buiging: 

Eis: 1,1 X (My; max; s; d) I (Wkip X (My; max; u; d))+ 1,1 X Nc;s;dl (Wz;buc Nc;u;d) ~ 1 

1,1x(54,5.106Nmml( 1,0x241.103mm 3x355 Nlmm2))+ 1,1x(68,5kNI(0,72xl361,4KN))~ 1 

0,70 + 0,08 = 0,78 0,78 ~ 1 ->Voldoet! 
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BGT Doorbuiging: 
BGT: qs;rep = 14,0 kN/m + 5,0 kN/m = 19,0 kN/m 

De petligger heeft als benadering eigenlijk een inwendige vierkante buis als 
profielafmeting, van 200x200x5mm, met de volgende eigenschappen: 
ly=2410.104mm4

; Wy=241.103mm3
; A= 3835 mm 2 

ó = 5/384 x ((19,0 N/mm) x 42004
) I (210.103 N/mm 2 x (2410.104 mm4

)) = 15,2 mm 
Loverspanning = 4200mm ; Eis ó < 0,004 loverspanning = 16,8 mm 

Ó < ÓEis 
->Voldoet! 

De ly van de petligger ligt in werkelijkheid tussen de (hoedligger) 115,85.106mm4 en 
2410.104mm4

, dus de doorbuigingseis van 16,8mm wordt ruim behaald! 

9. 7. 7 Petligger 3: T -splitsing van de vloerbelasting: 
Ter plaatse van de aansluiting van demontabele vloeren die in een andere richting 
overspannen worden petliggers gemonteerd. Ter plaatse van deze T-splitsing is een 
puntlast in het midden van de petligger. Op deze petliggers rust een vloeroppervlak van 
2,4m x 2,4m. Deze liggers hebben enkel deze puntlast. 

bmeewerkende breedte maximaal = 1e 2,4m = 2,4m 

Belastingen op petligger: 
Uit permanente en veranderlijke vloerbelasting komt op deze inhangliggers: 
Fs;rep 1 = (6,65 kN/m 2 x 2,4m x 2,4m) + (5,0 kN/m 2 x 2,4m x 2,4m) = 67,1 kN 
Fs;d 1 = (1,2x 6,65 kN/m 2x 2,4mx 2,4m) + (1,5x 5,0 kl\l/m 2x 2,4mx 2,4m) = 89,2 kN 

Een dubbele last op de inhangliggers is mogelijk doordat vloerdelen tijdens het uitnemen 
van deze vloerdelen op elkander liggen, tbv tijdelijke transformaties, zoals onderstaand: 
Fs;rep 2 = (4,20 kN/m 2 

X 2,4m X 2,4m) = 24,2 kN 
Fs;d 2 = (1,2x 4,20 kN/m 2 x 2,4m x 2,4m) = 29,1 kN 

Fs;d 

Figuur 9.7.11: Petligger 3 tbv afdracht vloerbelasting. 

Berekening belasting op hoedliggers belast op buiging: 
BGT: Fs;rep = Fs;rep 1 + Fs;rep 2 = 67,1 kN + 24,2 kN = 91,3 kN 
UGT: Fs;d = Fs;d 1 + Fs;d 2 = 89,2 kN + 29,1 kN = 118,3 kN 
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Keuze profiel lichte inhangliggers: 
h=200mm; tw=5mm; b0 =190mm; 
t0 =20mm ; bu=400mm ; tu= 12mm 
G:;;: 84,8 kg/m ; s355 
Iy=8894.104mm4 

; 

Wy;el=767.103mm 3
; Wy;p1=926.103mm3 

My;u=329.106Nmm ; Vz;u=410.10 3N 

My; max; u; d = f y;d x Wy;pl;d = 355 x 926.103mm 3=329.106Nmm 

Petliggers hebben een bu=300mm ipv 400mm 
De petligger heeft als benadering eigenlijk een inwendige vierkante buis van 
200x200x5mm, met een onderliggende flens van 300x12 mm, als profielafmeting, met 
de volgende maatgevende eigenschappen: 
Iy > 2410.104 mm4 + 300.(12-5)mm 2 x (100mm)2 = 4510.104mm4 

UGT sterkte: 
My; max; s; d = 1/4 X 118,3 kN X 4,2 = 124,2 106Nmm 

crs;d = Ms;d x z /Iy;el;d; crs·d = 124,2 106Nmm x100mm /4510.104mm4 = 275,4 N/mm 2 

Eis: crs;d/ fy;d:::; 1 ; 275,4 l\l/mm2
/ 355 l\l/mm2 

:::; 1 ->Voldoet! 

BGT Doorbuiging: 
My; max; rep; d = 1/4 X 91,3 kN_x 4,2 = 95,9 106Nmm 

ó = 1/48 x ((91,3 103 N) x 42003
) 1 (210.103 N/mm 2 x 4510.104mm4

) = 14,9 mm 

Loverspanning = 4200mm ; Eis ó < 0,004 loverspanning = 16,8 mm 
Ó < ÓEis ->Voldoet! 
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9. 7.8 Profielendatabase: 

Bepal ing doorsnedeklasse: 
m + = doorsnedeklasse onder positief buigent moment (in het veld) . 
m - = doorsnedeklasse onder negatief buigent moment (boven een tussensteunpunt). 

h t.. b. t. b, t, G M+ M· I' w~· wD.• 
200 5 190 12 400 8 59.8 2 4 5959 51 4 626 
200 5 190 15 400 8 64.4 1 4 6514 598 693 
200 5 190 15 400 10 70.8 2 3 7248 614 751 
200 5 190 20 400 8 72.C 1 4 7219 662 766 
200 5 190 20 400 10 78.4 1 3 8109 751 861 
200 5 190 20 400 12 84.8 2 3 8894 767 926 
200 5 190 25 400 10 86.0 1 3 8741 795 922 
200 5 190 25 400 12 92.4 1 3 9652 894 1024 
200 5 190 30 400 12 100.0 1 3 10222 929 1073 
200 5 190 25 400 15 102.0 3 1 10861 920 1122 
200 5 190 30 400 15 109.6 1 1 11585 1034 1227 
200 5 190 35 400 15 117.2 1 1 121 42 1124 1283 
200 5 190 35 400 20 133.2 3 1 14308 1192 1483 
200 5 190 40 400 20 140.8 1 1 14918 1297 1584 
200 5 240 12 450 8 67.8 1 4 6984 624 732 
200 5 240 15 450 8 73.6 1 4 7631 734 807 
200 5 240 15 450 10 80.8 2 3 8526 748 885 
200 5 240 20 450 10 90.4 1 3 9521 898 1002 
200 5 240 20 450 12 97.6 1 3 10483 936 1095 
200 5 240 25 450 12 107.2 1 3 11349 1051 1188 
200 5 240 25 450 15 11 8.0 1 1 12832 1126 1337 
200 5 240 30 450 15 127.6 1 1 13655 1264 1433 
200 5 240 35 450 15 137.2 1 3 14277 1263 1451 
200 5 240 30 450 20 145.6 3 1 16058 1327 1621 
200 5 240 35 450 20 155.2 1 1 16935 1473 1774 
200 5 240 40 450 20 164.8 1 1 17619 1587 1849 
200 5 240 40 450 25 182.8 3 1 20152 1652 2066 
200 5 290 12 500 8 75.8 1 4 7991 733 836 
200 5 290 15 500 8 82.8 1 4 8724 81 5 915 
200 5 290 15 500 10 90.8 1 3 9781 881 1017 
200 5 290 20 500 10 102.4 1 3 10901 991 11 31 
200 5 290 20 500 12 11 0.4 1 3 12039 111 5 1257 
200 5 290 25 500 12 122.0 1 3 13004 1161 1331 
200 5 290 25 500 15 134.0 1 1 14760 1342 1539 
200 5 290 30 500 15 145.6 1 3 15674 1412 1610 
200 5 290 30 500 20 165.6 3 1 18523 1583 1897 
200 5 290 35 500 20 177.2 1 1 19501 1741 2037 
200 5 290 40 500 20 188.8 1 3 20253 1792 2064 
200 5 290 40 500 25 208.8 2 1 23254 1971 2414 

Tabel 9. 7 .12 : Lasd1mens1es, d1verse afmetmgen en gegevens voor hoedliggers 

2 profielen zijn aanwezig: 

1. Keuze profiel lichte inhangliggers: 
h=200mm ; tw=5mm ; b0=190mm 
ta=20mm ; bu=400mm; tu = 12mm 
G= 84,8 kg/m ; s355 
I =8894.104 mm4 

; 

Wy;el=767.103mm3 Wy;p1=926.103mm3 

My·u=329.106Nmm , Vz·u=410.103N 
' ' 3 

My; max; u; d = f y;d x Wy;pl;d = 355 x 926.10 mm3 = 329.106Nmm 

M,'" 
222 
246 
266 
272 
306 
329 
327 
364 
381 
327 
436 
456 
423 
562 
260 
287 
314 
356 
389 
422 
474 
509 
515 
471 
630 
656 
586 
297 
325 
361 
402 
446 
473 
546 
571 
562 
723 
733 
857 

Ook in petliggeruitvoering: Petliggers hebben een bu=300mm ipv 400mm. 

2. Keuze profiel zware ligger tbv stabiliteitsverlening: 
h=200mm ; tw=5mm ; b0=190mm; 
ta=30mm ; bu=400mm ; tu=15mm 
G= 109,6 kg/m ; s355 
l y=115,85.106 mm4

; 

Wy;el= 1034.103mm3
; Wy;pl =1227.103mm3 

My;u= 436.106 Nmm ; Vz;u= 410.103N 
My ; max; u; d = f y;d x Wy;pl;d = 355 x 1227 .103 mm3 =436.106 Nmm 

Ook in petliggeruitvoering: Petliggers hebben een bu=300mm ipv 400mm. 

V :r;;u b 

410 200 
41 0 200 
410 200 
410 200 
410 200 
410 200 
410 200 
410 200 
410 200 
410 200 
4 10 200 
41 0 200 
400 200 
4 10 200 
410 250 
410 250 
410 250 
410 250 
410 250 
410 250 
410 250 
41 0 250 
410 250 
41 0 250 
41 0 250 
410 250 
410 250 
410 300 
410 300 
410 300 
410 300 
410 300 
410 300 
4 10 300 
410 300 
41 0 300 
410 300 
410 300 
410 300 

b, 

Bijlage 9.7 14 



9. 7.9 Brandweerstand: 

Draagconstructies 
Brandbescherming volgens NBN 713-020 van 
staal-, beton- of houtconstructies met 
PROMATECT"-H of PROMATECT''-L. 

De brandweerstand van een bouwelement is de tijd 
gedurende dewelke dat bouwelement de rol vervult die 
haar toebedeeld is in het schema vnn de comparti
mentering. Het belang van de dragende bouwelemen
ten b ij de compartimentering is evident. 
Oe observeringscriteria die gebruikt worden bij de 
brandproef van dragende bouwelen1enten werden be
sproken bij de inleiding op blz. 0-5. Hieronder ziet U 
dergelijke opstelling op de fotos. 
De dragende bot.M•elementen in een gebouw zijn niet 
alleen de kolommen en de liggers. Ook de vloeren 
hebben een dragende functie. Ze worden echter in een 
afzonderlijke groep behandeld omdat voor vloeren ook 
het vlamdichtheids- en thermisch criterium een rol 
speelt. 
Dragende bouwelementen kunnen onderverdeeld wor
den in drie groepen. volgens het basismateriaal waaruit 
ze ontworpen zijn: 

Promat Groep 

10 
• Staalconstructies- blz 1-3 à 1-11 
• Betonconstructies - blz 1-12 & 2-2 
• Houtconstructies - blz 1-12 & 2 -4 

Het gedrag van staalconstructies is op dit ogenblik 
goed gekend. Het wordt op de volgende pagina 's be
sproken. 
Betonconstructies werden in een overheidsonder
zoeks-programma uitvoerig bestudeerd. Het blijkt dui
delijk dat beton volgens traditioneel concept helemaal 
niet zo'n goede brandvo.'eerstand heeft als algemeen 
aangenomen wordt. Meer hierover op de betrokken 
pagina's. 
Het gedrag van hout bi j brand danrentegen is zeer 
goed gekend. Hout brandt, maar hout bmndt met een 
gekende inbrandingssnelheid. Bovendien kan deze 
met een gepaste PROMATECT•-H bescherming sterk 
vertraagd worden . 

Een beeld genomen u ~ het verslag v"n een 
bwndproef op een stalen ligger (P.V. 4741), een 
sta.., lko lom IP.V. 3877) en een betonnen vloer 
(P.V.4084i. Deze brandproeven werden uitge
voerd in hElt Loboratorium voor Aanwending der 
Brandstoffen ~n Warmteoverdracht van de Rrjks
universitei1 te Gent, onder leiding van 
Pref. Dr. ir. P. VANDEVELDE. 
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Staalconstructies 
Bescherming met PROMATECT"'-H of met 
PROMATECT•-L voor brandweerstanden van 
Rf ~ tot 4h volgens NBN 713-020 

Een PROMATECT.,-H of PROMATECTe-L bescherming 
is stevig en stootvast en wordt zowel voor liggers als 
kolommen toegepast. 

Deze bekledingen worden droog en op eenvoudige 
wijze aangebracht. De kastvormige PROMATECT~-H 
of PROMATECT~-L bekleding biedt bovendien het 
voordeel dat zij een geschikte basis is voor directe de
coratieve afwerking. Men vermijdt hierdoor dubbele 
kosten. 
Bij de keuze van een kastvormige brandwerende be
kleding in PROMATECT'"-H of PROMATECT"'-L heeft 

Promat Groep 

11 & 12 
men de zekerheid dat het gaat om een industriêel pro
duct dat een gecontroleerde constante kwaliteit biedt. 
Men heeft bovendien de zekerheid dat de berekende 
beschermingsdikte ook aangebracht is. Dit is overi-· 
gens eenvoudig te controleren, wat niet altijd het geval 
is bij andere beschermingstechnieken. 
Verder vermelden we nog de mogelijkheid om voortaan 
de PROMATECT"'-H voor liggerconstructies rechtst
reeks in het staal vast te schieten. Zo kan men onder 
meer op deze wijze van de sterkte van PROMATECT• -H 
gebruik maken om ook wandsystemen onder deze lig
gers te bevestigen tegen een vlak oppervlak. 

Het gedrag van staal bij brand I 
De kritische temperatuur: 
Het is algemeen bekend dat de mechanische eigenschap
pen van staal bij verhitting aanzienlijk verminderen. Bij een 
verhitting tol 400°C (673 Kl. wordt de elasticiteitsgrens tol 
op ca. 60% van haar oorspronkelijke waarde terugge
bracht. Het is dan ook begrijpelijk dat een belaste staal
constructie. bij blootstel ling aan hitte. deze belasting op 
een zeker ogenblik niet meer kan dragen en zal bezwijken. 
De temperatuur waarop dit plaatsvindt, noemt men de kri
tische temperatuur. Deze temperatuur zal des te hoger lig
gen, naarmate de aanvankelijke belasting geringer is. De 
kritische temperatuur hangt af van verscheidene factoren 
en hoofdzakelijk van de benuttingsgraad van de spanning 
en van de natuur van deze spanning (trek. druk, buiging. 
enz .... ). 
De toepassing van een PROMATECT''-H of van een 
PROMATEGT -L bekleding rondom een staalconstructie 
zal een vertragende werking uitoefenen op de verhitting 
van het staal en zo de brandweerstand van de constructie 
bewerkstelligen. 

De massiviteitsfactor: 
De hoeveelheid warmte, die in de beschenningskast bin-

Werkwijze 

Indien een staalconstructie beschermd moet worden, gaat 
men op de volgende manier te werk: 

Op basis van de betrokken reglementering of de aanwijzin
gen van de preventiediensten van de brandweer bepaalt 
men de vereiste brandweerstand van de draagstructuur. 

Men stelt een lijst op van alle gebruikte profielen waarbij 
men venmeldt of het gaat om een kolom of een ligger en of 
het gaat om een driezijdige of vierzijdige omkasting. 

nendringt, hangt niet alleen af van de dikte van de 
PROMATECT•-H of de PROMATECP -L bekleding, maar 
eveneens van de grootte van het oppervlak "U" (in mm' per 
strekkende m) dat rechtstreeks aan de opwarming bloot
gesteld is. Bovendien wordt de opwarming van het staal
profiel beïnvloed door het staalvolume, voorgesteld door 
"F" (in mm' per strekkende m). 
Het blijkt dat de brandweerstand van een stalen profiel 
goed beschreven kan worden met behulp van het quotiënt 
F/U (In mm), dat men de massiviteitsfactor noemt. 

De dikte van de PROMATECT•-H of PROMATECT--L 
brandwerende b.ekleding: 
In de NBN 713-020 wordt de kritische temperatuur voor 
dragende staal!;tructuren vandaag nog steeds vastgesteld 
op 540°C. De relatre tussen deze kritische temperatuur, de 
massiviteitsfactor van het staalprofieL de graad van brand
weersland en de vereiste beschermingadikte in respectie
velijk PROMATECT"-H of PROMATEC~-L wordt bepaald 
aan de hand van proeven en berekeningen. Alle gegevens 
die in de hiernavolgende tabellen zijn opgenomen zijn vast
gelegd aan de hand van deze proefresultaten en bereke
ningsmethoden. 

Men leidt de noodzakelijke dikte van de bekledingspiaal af 
uit de verder opgegeven tabellen (blz. 1-7 en volgende). 

Voor de profieltypes die niet in deze tabellen werden opge
geven, bepaalt men de massiviteitsfactor F/U en zoekt 
men in tabel 1 welke dikte moet worden toegepast. 

Promat beschikt over een computerprogramma dat deze 
berekeningen voor u automatisch uitvoert. Raadpleeg hier
voor onze Technische Dienst. 

Bijlage 9. 7 16 



Kolombekleding met PROMATECT®-H 
of PROMATECf®-L 1 & 2.11 
P.V. 3877 
P.V. 3014 

Bestekbeschrijving op blz. 9-3 

De kolommen worden kastvormig omkleed met 
PROMATECT''-H of PROMATECrt-L platen. De be
schermingsdikte voor de vereiste brandweerstand 
wordt per profiel opgegeven in de tabel. De bescher· 
ming is zelfdragend, stevig en stootvast. 

Technische toelichting: 

1 Stalen kolom 
PROMATECF-H of PROMATECT~-L plaat, d ikte vol
gens tabel 

V De voegen verspringen over min. 500 mrn 
4 1 Nieten. lengte minstens 2 ~ plaatdikte. om de 100 mm à 

150 mm - minstens 50 mm van het uiteinde. 
Voor plaatdiktes vanaf 20 mm mag men ook schroeven 
gebruiken met zelffrezende kop. Men plaatst ze om de 
250 mm en minstens 125 mm van het uiteinde. 

Bijzondere toepassingen voor kolommen 

Wanneer de breedrellens van de stalen kolom ver.verkt is 
in het muurvlak, of slechts lichtjes vooruitkomt. kunnen 
PROMATECT" stroken - , worden bevestigd met schroe
ven en metalen pluggen. De strookbreedte is gelijk aan de 
flensbreedte plus 2 x 50 mm overlap. Men kan ook schiet
nagels als bevestigingsmiddel gebruiken. 
Om het niveau-verschil op te vangen gebruikt men smalle 
PROMATEGT stroken ? (breedte 60 mm) aan weerskan
ten van het profiel. De bevestigingsmiddelen moeten ver
zonken zijn. Hierop bevestigt men dan de beschermings-

Opmerkingen 

Rechtstreekse bevestiging op staal: 
Wanneer de wer1omstandigheden het toelaten kan men de 
PROMATECT'·-H stroken ook rechtreeks op de staalprofie
len vastschietan. Uit proeven is gableken dat de aldus ver
oorzaakte thermische bruggen verwaarloosbaar zijn. Oe 
bevestiging gebeurt met schietnagels om de 350 mm:Jaf
wisselend links en rechts geplaatst. 

::.oo--= 

~ 
r t"--"" ,.;.;::=c, ·-

(./ 

strook. Bij kleine niveau-verschillen gebruikt men ALSIJ
OINT -stroken IJ (2 x 50 mm overlap) en schroeven met 
metalen plugge;;-. Bij driezijdige kolombekleding gebruik1 
men smalle PROMA TECT"' stroken (breedte 60 mm). vooraf 
op de muur aangebracht. Ve1volgens wordt hierop de ge
prefabriceerde driezijdige bekleding vastgemaakt. 
Men kan ook PROMATECT•· klossen r4l tlJssen de flenzen 
van h,;,t pro fiel klemmen. De zijkanten worden vastgemaakt 
en de bekleding opgebouv.'d. 

Grotere omkasting: 
Soms verkiest men dat alle kolombekledingen dezelfde 
buitenmaat hebben. Dit kan in zekere mate de massiviteits
factor van het profiel wijzigen. Voor opgave van de juiste 
plaatdikte kontakteert U best onze Technische Dienst. 

----
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Liggerbekleding met PROMATECT®-H 
of PROMATECJ®-L 1 & 2.12.-

B 80-37J 
P.V. 3501 

Bestekbeschrijving op blz. 9-3 

Montagetips 

De plaatverdeling 
Uit aanvullende proeven is gebleken dat men nu ook de zij
kanten van de liggerbekleding mag uitvoeren met platen 
verzaagd in de lengte . Bovendien is het niet langer nood
zakelijk dat de plaatvoe.gen zoals vroeger netjes rondom 
het profiel lopen. 
De plaatvoegen mogen op arbitraire wijze verspringen. het
geen het practisch werken ten goede komt. De bevesti
gingskiossen moeten wel nog steeds geplaatst worden om 
de 1250 mm. 
Een nielM1gheid bestaat erin om nu "Wig-klossen" te ge
bruiken. Het tijdrovende "op de juiste maat brengen" van 
de klossen is er thans niet noodzakelijk meer bij. 

De liggers worden kastvormig omkleed met 
PROMATECr·-H of PROMATECT"'-L platen, bevestigd 
op klossen in hetzelfde materiaal. De beschermings
dikte voor de vereiste brandweerstand wordt per pro
fiel opgegeven in de tabel. 

Technische toelichting: 

i 1 Stalen ligger 
2 PROMATECT"-H of PROMATECT'"·L plaat, 

dikte volgens tabel 
:!; PROMATECT'·H of PROMATECT'-L klos. 

b = 120 mm, d = •Ï : (min. 15 mm) 
Klosafstand max. 1250 mm 
Voegafstand max. 2500 mm 
De naad hoeft niet omlopend te zijn. (PV 7610) 
B1j liggerhoogtes van meer dan 600 mm worden de 
klossen verstevigd door d\varse klossen toe te voegen. 

<Î ! Nieten, lengte minstens 2 x plaatdikte, om de 100 mm
minstens 50 mm van het uiteinde. 

De wig-klos 
De Promat wigklos bestaat 
uit twee schuinafgezaagde 
stukken die tesemen pas
sen. D1e helling laat toe 
om de toleranties van de 
staalprofielen op te vangen 
(x= 8 mm). 
Het wrijvingsoppervlak 
moet minstens 80 mm 
breed zijn. 
Dit systeem is door 
Promat gepatenteerd. 

Liggerbekleding met PROMATECT®-H 
vastgeschoten op de onderzijde 1.12a.-

P.V. 6989 

P.V. 6990 -~--,.._ 

~~~ ~ 
·-1; --~ ------

Bestekbeschrijving op blz. 9-4 

In de onderzijde van de ligger worden PROMATEC~-H 
stroken vastgeschoten. De zijkanten worden bekleed 
met bv. PROMAPYR~ vastgekleefd tussen de vloerplaat 
en de PROMATECT''-H plaat. De beschermingsdikte 
voor de vereiste brandweerstand wordt voor elk pro
duct berekend alsof de bescherming volledig in dat 
product zou zijn uitgevoerd. 

Technische toelichting: 

! ' Stalen ligger 
21 PROMATECT'-H. dikte volgens tabel, 

vastgeschoten in het staalprofiel 
:31 Schietnagels. om de 350 mm. afo,visselend geplaatst 
4 bv. PROMAPYR". dikte volgens profiel te berekenen 
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Keuze van de dikte van de bekledingsplaat 

Identifikatie van de profielen 
Voor hen die minder met staalconstructies vertrotM'd zijn. 
herinneren wij eraan dat een volledige lijst met de in België 
gebruikte staalprofielen uitgegeven werd door diverse fa-
brikanten van staalprofielen. In dgl. profielenboek interes-
seren we ons voor dit probleem slechts aan de afmetingen 
van het profiel omdat deze ons in de eerste plaats toelaten 
het profiel te identificeren. 
Een I-profiel is altijd half zo breed als het hoog is. Het is de 
hoogte (in mm) d ie het nummer aangeeft. Een I-profiel kan 
schuin aflopende flenzen hebben en heet dan IPN; het kan 
zogeheten parallelle flenzen hebben en heet dan IPE. Bij 
de H-profielen onders-::heiden we vooreerst het basisprofiel 

De massiviteitsfactor F/U berekenen 
De betekenis van F en U blijken uit het aangehaalde voor-
beeld. De waarde van de parameters kan in het staalprof ie-
fenboek gevonden worden. 
Aan de hand van de waarde van het quotiënt F/U vindt 
men dan in tabel 1 voor een bepaalde brandweerstand een 

Voorbeeld 1 ,, Staalprofiel HEA 300 

l ' PROMATEGT bekleding (vierzijdig) 
h = hoogte profiel = 290 rnrn 
b = breedte profiel = 300 mm 
U = 2 x h + 2 x b = 1180 mm 

(binnenomtrek van de bekleding) 
F = 11250 mrn' (doorsnede van het staalprofiel 

te vinden in het staalprofielenboek) 
d = plaatdikte 

De massiviteitslaeter (uitgedrukt in mm): 
F/U = F/(2h + 2b) = 11250/1180 = 9.53 mm 

Hieruit blijkt. na consulteren van 

~I 
onderstaande tabel. dat de 

d plaatdikte om Af 2 h te bereiken , 
- 1- de volgende is: 

l~J PROMATECT"-H, d = 25 mm 
PROMATECT"-L. d = 25 mm 

dat vierkant is. Dat profiel heet HEB. Een lichtere versie 
wordt HEA genoemd, een zvvaardere HEM. Om het profiel
nummer te kennen. heeft men de Hensbreedte en profiel-
hoogte nodig. 

Voor de meest gangbare profielen nemen vve op éEin der 
volgende bladzijden de beschermingsdikte op. en bespa-
ren u het rekenwerk. Bij andere situaties (buisprofielen. 
Amerikaanse profielen of wat dan ook) zoeken we in het 
staalprofielenboek de profielhoogte (h in mm). de profiel-
breedte (b in mm) en de profielsektie (F in mm') op. Deze 
gegevens laten toe om de rnassiviteitsfactor van het profiel 
te berekenen 

O\'ereenstemrnende dikte. De getallen in de tabel stemmen 
overeen met de minimaal vereiste waarde van de massivi-
teitsfactor F/U opdat de corresponderende dikte de aan-
gegeven brandweerstand zou brengen. 

Voorbeeld 2 
1 StaalprofieiiPE 400 
~ · PROMATECT"' beklading (driezijdig) 

h = hoogte profiel = 400 mm 
b = breedte profiel = 180 mm 
U = 2 x h + b = 980 mm 

(binnenomtrek van de bekleding) 
F = 8446 mm' (doorsnede van het staalprofiel 

te vinden in het staalprofielenboek) 
d = plaatdikte 

De massiviteitslaeter (uitgedrukt in mm): 
FIU = F/(2h + b) = 8446/980 = 8.62 mm 

Hieruit blijkt. na consulteren van . . .. d 

"' i 
onderstaande tabel. dat de 

d I plaatdikte om RI 2 h te bereiken, - I de volger]de is: 

!! --'-
PROMATECT•-H. d = ... mm 

b .I PROMATECT"-L. d = ... mrn 

Massiviteitsfactor F/U 1n relatie tot R1 en d Tabel 1 

PROMATECT0 -H PROMATECT®-L 
d(mm) Rf 1h Rf 2h Rf 4h d(mm) Rf 1h Rf 2h Rf 4h 

12 mm 8.0 24.1 - - - -
15 mm 5.3 17.6 - I 15mm 4,9 14,9 311,9 

18 mm 4.2 15,0 - 20mm 1.7 I 10.4 27.8 

20 mrn 3.1 12.4 - 25mm 1,0 7.9 24.7-

25mm 1.6 9,0 23.8 30mm 0,4 6,1 17,6 
~ 

30mm 0.5 6,6 18,9 35mm - - -
35 mm 4.8 15,3 40mm - 3.7 12.4 

40mm 3,3 12,5 45mm - - -

50mm 8.3 50mm - - 9.0 

Minimaal vereiste waarde van de massiviteitsfactor FIU om Probeer dit nu met een hierbovenvermeld voorbeeld: 
met een bepaalde beschermingedikte de aangegeven HEA 300 -Af 2h - F/U = 9,53 mm -dit is minder dan 10,4 
brandweerstand te bereiken. en meer dan 7.9 - dus is 25 mm PROMATECT"-L nodig. 
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PROMATECT®-H 

Rf 1/2h: altijd 12 mm 

Rf 1h: bekledingsdikte 1n mm 

3-zijdige bekleding 4-zijdige bekleding 
- -

Type HEA HEB HEM IPE IPN Type HEA HEB HEM IPE IPN 

100 15 15 15 20 18 1û0 15 15 15 20 20 
120 15 15 15 18 18 120 15 15 15 10 20 
140 15 15 15 18 18 140 15 15 15 20 18 
160 15 15 15 18 15 160 15 15 15 20 18 
180 15 15 15 15 15 180 15 15 15 18 15 
200 15 15 15 15 15 200 15 15 15 18 15 
220 15 15 15 15 15 220 15 15 15 18 15 
240 15 15 15 15 15 240 12 15 15 15 15 
260 15 15 15 - 15 260 12 15 15 - 15 
270 15 270 - 15 
280 15 15 15 - 15 280 12 15 15 - 15 
300 15 15 15 15 15 300 12 15 15 111 15 
320 15 15 15 - 15 320 12 15 15 15 
330 - 15 330 - - 15 
340 15 15 15 - 15 340 12 15 15 - 15 
360 15 15 15 12 15 360 12 15 15 15 15 
400 15 15 15 12 15 400 12 15 15 15 15 
450 15 15 15 12 15 45 0 12 15 15 15 15 
500 15 15 15 12 15 500 12 15 15 15 15 
550 15 15 15 12 15 550 12 15 15 15 15 
600 15 15 15 12 15 600 12 15 15 15 15 
650 15 15 15 - 650 12 15 15 
700 15 15 15 - 700 12 15 15 
800 15 15 15 - 800 12 15 15 -
900 15 15 15 - 900 12 15 15 - -

1000 15 15 15 - 1000 12 15 15 -

Rf 2h: bekledingsdikte 1n mm 

3-zijdige bekleding 4-zijdige bekleding 
Type HEA HEB HEM IPE IPN Type HEA HEB HEM IPE IPN 

-- t--- ---
100 30 0 20 40 40 1(!0 ~15 35 25 40 40 
120 30 25 20 40 40 120 35 30 20 4Q 40 
140 30 25 20 40 35 140 35 30 20 40 40 
180 30 25 15 35 35 160 35 30 20 40 35 
180 30 25 15 35 35 180 35 25 20 40 35 
200 25 20 15 35 30 20 0 30 25 18 4Q 35 
220 25 20 15 35 30 220 30 25 18 35 35 
240 25 20 15 35 30 240 30 25 15 }5 30 
260 25 18 15 - 30 260 30 25 15 - 30 
270 - 30 270 - - as -

280 25 18 15 - 30 280 30 25 15 - 30 
300 20 18 15 30 25 300 25 20 15 35. 30 
320 20 18 15 25 320 25 20 15 - 30 
330 - - 35 330 - ..35 

40 20 18 15 2.5 340 25 20 15 - 25 
360 20 15 15 30 25 360 25 20 15 30 25 
400 20 15 15 30 25 400 20 20 15 30 25 
450 18 15 15 25 20 450 20 20 15 30 25 
500 18 15 15 25 18 500 20 20 15 JO 25 
550 18 15 15 25 18 550 20 20 15 30 20 
600 18 15 15 25 18 60:t0 20 20 15 2~ 20 
650 18 15 15 - 650 20 18 15 -
700 18 15 15 - 700 20 18 15 -
800 18 18 15 - 800 20 18 15 - -
900 18 18 15 - 900 20 18 18 -

1000 18 18 15 - 1000 20 16 18 -
Voür profi~en die niet in d.eze t4b.U." opger"tLom«n zijn ~bruiikt n ·1 t:kl de be- _g66t.eld 8 ij o3IN"I ande:-r o:- be\t&!iligir1g"Sto:<.hniek lcQn hi<etV! n af~•."eHet'l wor-
Nl<tonin(jiil11§tho<hl op blz i-7. Ootdat d4 platon in de 'i l kant~n I!SS~g•r•;;t dEIIî. Zo kan nifon ook d LI'Ine p latM cülnbinoar:CN"I mottt dlkke platM. waarin 
word~, wordt ara minirnumdkte '/oor de PROMA TECT''-H 12 mm voorop- don ~&ati.IJd wor dt Rsadpl""'9 hi..wor on;:• T..:-hnische D;enst. 
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Bijlage 9.8 Fase 3 van de stabiliteitberekening: 
In de 3e fase worden de afmetingen en constructieve elementen in een totaalsituatie 
gecontroleerd in een EEM programma. Er wordt enkel een controle in de BGT op de 
doorbuiging en op de horizontale verplaatsing gedaan. De stijfheid van de gehele 
constructie wordt daardoor getoetst. De berekende wapening in wanden en vloeren 
worden ingevoerd en ook de berekende hoedliggers. In deze fase is de gehele constructie 
in 2D in het programma Technosoft ingevoerd en berekend door de 3D constructie in 
twee maatgevende 2D richtingen te berekenen. De elementen zijn ingevoerd naar 
aanleiding van de berekeningen uit vorige fases . 

Fase 3 8.1 Aannamen algemeen: 
-Door stabiliteitswanden in te voeren als lijnelementen zullen de verticale verplaatsingen 
die ontstaan in de uitersten vezels van de stabiliteitswand niet gemoduleerd worden. Het 
niet meenemen van de beperkte stijfheid in deze verticale richting van de 
stabiliteitswand, zal niet als maatgevend worden 
beschouwd voor de te controleren horizontale 
verplaatsingen van het gebouw en doorbuigingen van de 
inhangliggers. De wand zal daardoor als lijn worden 
gemoduleerd. Aanname: De invloed van de verticale 
verkorting en verlenging tpv de uiterste vezels in de 
stabiliteitswand zijn zodoende buiten beschouwing 
gelaten. Dit effect is nauwelijks van invloed voor de 
horizontale verplaatsingen en doorbuigingen. Figuur 9.8.1: Verplaatsing uiterste vezels . 

Fase 3 8.2 Invoergegevens en uitgangspunten algemeen: 
-Op de assen ligt voor een te bereiken hoogte van (10 verdiepingen x3,6m=) 36,0m + 
(BG) S,Om + (Kelder) 3,6 = 44,6m hoge stabiliteitswanden van h=3,9m en 2,7m. Door 
de asymmetrische vorm van de constructie is er een sterke as en een zwakke as 
aanwezig. De zwakke as is de as die het minst aantal stabiliteitswanden heeft. 

-De eis is dat de horizontale verplaatsing, de uitbuiging aan de top 1/5005te van de 
hoogte (H) mag zijn. 

Horizontale verplaatsing: y (top) ~ - 1
-; dus 44,6m/500 = 89,2mm 

H 500 
-De eis is dat de doorbuiging1/250ste van de overspanning (I-overspanning) mag zijn. 

-De zwakke as heeft de hoogste stabiliteitswand (h 2 ) en de hoogst berekende 
rotatieveerconstante : 

-De berekende rotatieveerconstante wand 1 = 3,24 106 kNmirad 
-De berekende rotatieveerconstante wand 2 = 11.4 106 kNmirad 
-De berekende rotatieveerconstante wand 3 = 3,24 106 kNmirad 

-De permanente prefab betonnen plaatvloer heeft in werkelijkheid een samengestelde EI 
van twee C-profielen s355 en een prefab plaatvloer met betonklasse C45/55. 

-Technosoft kan niet 2e orde rekenen in de momentane en incidentele combinatie voor de 
bruikbaarheidsgrenstoestand, enkel 1 e orde. Technosoft geeft in de uitvoer dan: "De 
verplaatsingen zijn gebaseerd op een lineaire krachtsverdeling, waarbij voor profielen 
van beton is gerekend met een ongescheurde doorsnede inclusief wapening en de 
ingevoerde elasticiteitsmodulus (zie materialen)." In de fundamentele combinatie kan 
Technosoft wel in 2e orde rekenen, deze combinatie wordt daarom gebruikt voor de 
bruikbaarheidsgrenstoestand, door met belastingfactoren maal 1,0 te vermenigvuldigen, 
zodat de representatieve rekenwaardes gebruikt worden. 
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-Doordat de wand ook op het scheurmoment is gecontroleerd, en er naar voren kwam 
dat alle wanden scheuren, dient aangenomen te worden dat de Eb:fictier = 21,7 .106kN/m 2 

(C53/65) niet representatief is voor de werkelijke stijfheid (EI) in het constructiesysteem. 
Er is met een controleberekening (zie hoofdstuk 5.5.8 en 5.7.8) aangetoond, dat deze Er 
verlaagd dient te worden met : 

-De berekende Er wand 1 = 15,54.106 kN/m 2 

-De berekende Er wand 2 = 17,33.106 kN/m 2 

-De berekende Er wand 3 = 15,54.106 kN/m 2 

In werkelijkheid is de elasticite itsmodulus in de wand hoger, dan de aangenomen en 
berekende Er. Deze elasticiteitsmodulus Er is name ijk aangenomen voor de gehele wand 
en enkel gebaseerd op plaatselijk aanwezige normaalkrachten. De definitieve bepaling 
van de doorbuiging en verplaatsing moet worden verricht met behulp van M-N-K 
diagrammen. In werkelijkheid is de wand opgedeeld in oneindig veel kleine 
betonelementen met elk een andere stijfheid. Wanneer de Er voor elk betonelement zou 
berekend worden m.b.v. M-N-K diagrammen zou de totale stijfheid van de wand hoger 
zijn. Het optredende moment heeft in de gewapend betonnen wand een positieve 
werking op de stijfheid, dat is onderin de wand zeer hoog en dus bepalend voor de 
verplaatsingen. Verdere optimalisatie van de constructie is zodoende mogelijk door 
nauwkeurige bepaling van de elasticiteitsmodulus met behulp van M-N-K diagrammen. 
De werkelijke stijfheid Hgt hoger dan de berekende stijfheid, zodat deze berekende Er van 
de wand is een bovengrens is voor de werke'lijke E. 

-Het mechanicamodel van de stabiliteitswanden tot 10 verdiepingen: 

Zwakke as, parallel aan cijferassen Sterke as, parallel aan letterassen 

I ' 

'I 
11 

Figuur 9 .8 .2 : Mechanicamodel tpv zwakke as en sterke as . Zwakke as is maatgevend voor de berekening . 

(EI) 1"= Er x 1/12 b h3 -> b= 2700mm 
(EI) 1 = Er x 1/12 b h3 -> b= 300mm 
(Eih = Er x 1/12 b h3 -> b= 300mm 
(Eih = Er x 1/12 b h3 -> b= 300mm 

h= 300mm 
h= 2700mm 
h= 3900mm 
h= 2700mm 

-Voor de zwakke as zijn aangepaste invoergegevens nodig voor Technosoft voor de 
prefab betonnen vloerconstructie. Er is een samengestelde EI berekend: 

Elsameng.:steld =1, 49.10
14

Nmm
2 

zie bijlage 9.6 

Iy = 1/12 b h3 = 982600.104 mm4 

Invoer technosoft: Erictier= 1, 49.1014 Nmm 2 /982600.10 4 mm4 = 15164 N/mm 2 
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Fase 3 8.3 Belastingen algemeen: 
Hieronder worden nog even de belastingen opgenoemd die in het Technosoft-model zijn 
ingevoerd. De belasting in de constructie bestaat uit eigen gewicht, permanente belasting 
en veranderlijke belasting en windbelasting: 

Permanente belastingen per verdieping door Technosoft berekend: 
Eigen Gewicht Prefab Betonwanden: 24,0 kN/m 3 Door Technosoft berekend 
Eigen Gewicht Prefab Betonvloeren: 8.25 kN/m 2 Door Technosoft berekend 

Permanente vloerbelastingen per verdieping: 
Permanent vloerdaken: 
Permanente verdiepingsvloeren: 
Permanente begane grondvloer: 
Demontabele vloeren -> 60% behoren tot perm. belastingen: 
Permanente vloer Parkeerkelder: 

Permanente gevelbelastingen per verdieping: 
Permanente gevelstructuur: 

(9.50-8.25) kN/m2 

(10.70-8.25) kN/m2 

(10.70-8.25) kN/m 2 

4,00 kN/m 2 

7.50 kN/m 2 

Demontabele gevelstructuur -> 60% behoren tot permanente bel.: 
0.50 
0.60 

Veranderlijke vloerbelastingen per verdieping: 
Demontabele vloeren - > 40% behoren tot de ver. bel.: 2,65 

Veranderlijke vloerbelastingen dak: 
Personenbelasting en installatiebelasting 4J=0,60: 2,50 KN/m 2 

Veranderlijke vloerbelastingen per verdieping: 
Personenbelasting en installatiebelasting 4J=0,60: 5,00 KN/m 2 

Gevelbelastingen per verdieping: 
Demontabele gevelstructuur - > 40% behoren tot de ver. bel.: 0.40 kN/m 2 

Wind belastingen: 
De horizontale belasting op het gebouw bestaat uit windbelasting: 
Winddruk: Prep = 0,90x0,8x1,0x1,0x1,23 kN/m 2 = 0,89 kN/m 2 

Windzuiging: Prep = 0,90x0,4x1,0x1,0x1,23 kN/m 2 = 0,44 kN/m 2 
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Fase 3 8.4 Mechanicamodel zwakke as: 
Op de assen ligt voor een te bereiken hoogte van (10x3,6m+5,0m+3,6m=) 44,6m hoge 
stabiliteitswanden van h=3,9m. 

Maatgevende Invoer Technosoft: 
-4>Verspanning is tpv de plaatvloer gemiddeld 7,8m, dit is een benadering voor de 
overspanningslengte: 

Zwakke as, cijferassen Meewerkende breedte: 3 x 2,4m = 7,2m 

loverspann ing = 7 ,Sm = 4,8m = 7,8m 

Figuur 9 .8.3 : Mechanicamodel tpv zwakke as . TH Q's als stabiliserende constructief elementen. 

-Er zijn puntlasten aanwezig op de lijnvormige stabiliteitswanden. Deze lijnvormig 
ingevoerde elementen hebben in werkelijkheid een dimensie. Hierop werken permanente 
en veranderlijke belastingen op een oppervlakte van 1,8m x 2,4m = 4,3m2

• 

Ingevoerde belastingen: 
Hieronder worden nog even de belastingen opgenoemd die in het Technosoft-model zijn 
ingevoerd. 

Wind: 
Links: -0,89 x 3 x 2,4 = 6,4 kN/m 
Rechts: -0,44 x 3 x 2,4 = 3,2 kN/m 

PBl: 
Dak: -(9,5-8,25) x 3m = 3,75 kN/m -(9,5-8,25) x 4,3m2 = 5,4 kN 
Vloer: -(10,7-8,25) x 3m = 7,35 kN/m -(10,7-8,25) x 4,3m2 = 10,6 kN 
Gevel: -0,50 x 3 x 2,4 x 3,6 = 12,96 kN -0,50 x 3 x 2,4 x 5,0 = 18,0 kN 

VBl: 
Dak: -2,50 x 2,4 x 3 = 18,0 kN/m -2,50 x 4,3m2 = 10,8 kN 
Vloer: -5,00 x 2,4 x 3 = 36,0 kN/m -5,00 x 4,3m2 = 21,5 kN 

PB2: 
Dak/Vloer : -4,0 x 2 x 2,4 = 19,2 kN/m -4,0 x 4,3m2 = 17,2 kN 
Dak/vloer : -4,0 x 3 x 2,4 = 28,8 kN/m 
Gevel: -0,60 x 3 x 2,4 x 3,6 = 15,6 kN -0,60 x 3 x 2,4 x 5,0 = 21,6 kN 

VB2: 
Dak/vloer : -2,65 x 2 x 2,4 = 12,7 kN/m -2,65 x 4,3m2 = 11,4 kN 
Dak/vloer: -2,65 x 3 x 2,4 = 19,1 kN/m 
Gevel: -0,40 x 3 x 2,4 x 3,6 = 11,4 kN -0,40 x 3 x 2,4 x 5,0 = 14,4 kN 
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8.4.1 Technosoft uitvoer 2e orde: 
De verticale doorbuigingen en horizontale verplaatsingen worden getoetst: 

VERPLAATSINGEN 2de orde Funda.ente1e cOMbinatie 

. , .. -----,,.,.-----11-.:1'1:-p==:::;r::q .. -."------..,";-~ .. 

.. =-co ..;~·-21 . s l-.6 f z.-U . l 'f s:_z, , - s ' 00 
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:i: .. ~~==""~-+ ~ ~~ 
--~--]1-7--'J7CO ~ '-%37 • I ---.~-3-1-. ,--•• 

1
~ ~ 

~ ~~===+--~f--~------ JJ -. . ..... . .,,. J 
r :::::;_2=4=. o= =h+ 'f --~-.~l-0 - --4- e6 ; 

-31 .• 

- 31 . 1 

. JjJ 
~ r ----~ ... 0-.-,---rr: =::;_r-==z=.=,=l-,1-~ -----3-0-,---I 

~~-----30-1--î'f~ -iz 0 ~ -----~.-O-l--3 ~ 9Z 7 

ri -----29-_-5--ïl~=-;;;Zl:::_=.=-+t ~ ----29-_--.J i 
~~ ------ J"; "' .. 

!:l-----ze_a __ -::. - u1 -zo .. ? 

~ -za.a --~J";~ 

: ---------=--· ·" = = ="""' 

< O .,. , : =-:;;~o:;::.=o"...i-~:.·. ·. ·. ---~lB~-~.l~~-1 
; "'---_-zz~o---r; -19-.1 d -z;; 9 - o · "j' '.',' 

.r. . !l r. ' ! 
lo: il . 3 
Fz: 5035. 0 

F• ; - ZS6 ,21 -.16.0 P"X : 11 . 0 

rz: 7t38 P't. . 72Y.I' P"Z: S093:.9 

fty : - 53l6 tty:-s1,:,o 

Figuur 9 .8.4 : Uitvoer doorbuigingen en horizontale verplaatsingen Technosoft . 

-De eis is dat de uitbuiging u ~ Ueis 

Ueis = 89 1 2mm; u = 85 mm 

-De eis is dat de doorbuiging ö < Öeis ; Vloeren: Öeind = 01004xlt 

loverspanning = 71 8m 
Öeis = 31 1 2 mm 1 

loverspann ing = 418m 
ÖeiS = 1912 mm 1 

Eis ö < 01004 loverspanning = 3112 mm 
ö = 31J mm 31 12 mm ~31 1 7 mm 

Eis ö < 01004 loverspanning = 1912 mm 
ö = 2411 mm 1912 mm ~ 2411 mm 

->Voldoet! 

->Voldoet! 

->Voldoet! 
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8.4.2 Technosoft uitvoer 2e orde: 

TS/Raamwerken rel:3.73a 
Dimensies : kN;m; rad (ten zij anders aangegeven) 
Toegepaste norm .. : TGB 1990 
Rekenmodel .... . .. : 2e-o rde niet l ineair e l as tisch. 
Theorieèn voor de bepa ing va n de krachtsverde l ing: 
1) Losse belastinggeva l len: 

Lineaire-elasticitei tstheorie 
2) Ui terste g rens t oestand: 

Geome trisch niet lineair al e staven. 
Fysisch lineai r voor d e s taafnr( ' s): 22- 32,34-44,55- 65 , 78 - 80 . 
Fysisch niet lineair voor de staafnr( ' s): 1-21,33,45-54,66-77,81-84. 

3) Gebruiksgre. s toes t and: 
Lineaire- elastici t e itstheorie 

Conver gentie coe : i cient ...... : 2 . 0 Maximum aantal i terat i es ..... : 50 
:--lax . àeellengte ko ommen/wanden : 0 . 500 Max.deel ler.gte balken/voere n: 0 .50 0 
Max . X-vcrp aa tsing in UGT . .. . : 0 . 500 Max. Z- verplaats i ng in UGT . . . : 0 . 250 
Gunstige wer king van de permane n te belast ing wo rdt automa tisch verwerkt 
De Permanente be astingen heboen l oo rzaak. 
In combinaties met a een permanente belasting en gunstige werking 

GEOMETRIE 

25~4 12~2 24 L.{) ,....., .-I 
q" rl ('\l 

"' 
26 1123 23 

0 0 
35 

"'" rl N 

27 
r- 36 

"'" 
28 37 

(X) 

"'" 

~ 129 38 

30 
0 

39 
Lf) 

3 1 40 
~I 
Lf) 

32 
N 
U) 

41 5 29 1 7 

"'" 
Lf) 

rl 

33 
M 
Lf) 

42 4 30 16 
M "" rl 

34 ..,. 
Lf) 

43 3 31 1 5 
N M 

rl 

3 5 44 2 32 1 4 

r-
r- rl N 

.-1 

36 
rl 

78 1 79 13 
N M 

(X) co (X) 

! 4 9 50 51 

MATERIALEN 
Y!t Omschrijving E-modulus[N/mm2] 

1 C53/6 5 17330 
2 S355 210000 
3 15164 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

6 1 

62 

63 

64 

65 

80 

S.M . 
24.0 
78 .5 
24 . 0 

37 
LO 
r-

38 

39 
M 
r-

40 
N 
r-

4 1 
-< 
r-

42 
0 
r-

44 
(X) 

"' 
45 
r-

"' 
46 

D 

"' 
47 

48 

·52 

Pe is. 
0.20 
0.30 
0.20 

Ui t z . coéff 
.OOOOe-005 

1. 2000e-005 
1.0000e-005 
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PROFIELEN [mm] 
Prof. Omschri jving 

1 4 *THQ200*5-190*30 -
400*15 

2 B*H 300*3900 
3 B*H 300*3900 
4 B*H 30 00*3 40 
5 B*H 3000*300 
6 B*H 3000*300 
7 SAMENGESTELD 

:v.ateriaal 

2:S355 

l :C53 / 65 
1 :C53 /65 
3: 
1 :C53 /65 
1 :C53 /65 
3: 

PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof . S t aaftype Breed t e Hoog te e Type 

1 O:Normaa 1 
2 O: No r maa 1 
3 O: Normaa1 
4 O: Normaa1 
5 O:Normaal 
6 O:Normaal 
7 O:Normaa l 

400 
300 
300 

3000 
3000 
3000 

2 15 103.3 
3900 1950.0 
390 0 1950 . 0 

3 40 170 . 0 
300 150 . 0 
300 150 . 0 

O: RH 
O:RH 
O:RH 
O: RH 
O:RH 

340 3000 170 . 0 

KNOPEN 
Knoop 

1 
2 
3 
4 
5 

11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
2 3 
24 
25 
3 1 
32 
33 
34 
35 
41 
42 
43 
44 
45 
5 1 
52 

x 
7 . 800 
7 . 800 
7 . 800 
7 . 800 
7 . 800 
7 . 800 
7.800 

12 . 600 
12 . 600 
12 . 600 
1 2.600 
12.600 
12 . 600 
12.600 

0 .000 
0 . 000 
0 . 000 
0. 0 00 
0.000 
0 . 000 

2 0 . 4 00 
20.400 
20 . 400 
20 .400 
20 .4 00 
12 . 600 
20 . 400 

STAVEN 

z 
0 . 000 
5.000 
8. 600 

12 . 200 
15 . 800 
37 . 400 
41.000 

0 . 000 
5 . 000 
8.600 

30 . 200 
33.800 
37.400 
41 .000 
41. 000 
19 . 400 
1 5 . 800 
12 . 200 
8.600 
5.000 

26 .600 
23 . 000 
19 . 400 
15 . 800 
12.200 
-3 . 600 
-3 . 600 

St. ki kj Profiel 
1 2 3 : B*H 300 *3900 
2 2 3 2 : 8*H 300*3900 
3 3 4 2: B*H 300*3900 
4 4 5 2: B*H 300* 3900 
5 5 6 2 :B*H 300*3900 
6 6 7 2 :B*H 300*3900 
7 7 8 2: B*H 300*3900 
8 8 9 2:B*H 300*3900 
9 9 : 0 2:B* H 300*3900 

10 10 1 ~ 2 :B*H 300 *3900 
11 11 12 2 : B*H 300 *3900 
12 ~3 14 3 :B*H 300 *3900 
13 14 15 
14 15 1 6 
15 16 17 
16 18 19 
17 1 9 20 
18 2 0 2 1 
19 2 1 22 

2 :B*H 300*3900 
2 : B* H 300*3900 
2 :B* H 300* 3900 
2 : B*H 300*3900 
2 : B* H 300* 3900 
2: B* H 300* 3900 
2:B* H 300*3900 

Knoop 

6 
7 
8 
9 

10 
16 
17 
18 
19 
20 
26 
27 
28 
29 
30 
36 
37 
38 
39 
40 
46 
47 
48 
49 
50 

x 
7 .800 
7.800 
7 .800 
7.800 
7 .800 

12. 600 
12 . 600 
12.600 
12.600 
12 . 600 

0.000 
0.000 
0 . 000 
0.000 
0.000 
0.00 0 

20 . 400 
20.400 
20 . 400 
20 . 400 
20 . 400 
20.400 
20 . 400 

0 . 000 
7.800 

Oppe r vlak Traaghe id Vorrnf. 
1 .370 0e-004 1 . 1585e+ 008 0. 00 

1 . 1700e+00 6 1 .4830e+Ol2 
1 . 1700e+006 1 .4830e+012 
1 .0200e+006 9.8260e+009 
9.ooooe~oo5 6.7500e+009 
9.ooooe~oo5 6.7500e+009 
1 .0200e+006 9.8260e+00 9 

bl 

z 
19 . 4 00 
23. 000 
26.600 
30.2 00 
33.800 
12 . 2 00 
15.800 
1 9.400 
23.000 
26 . 600 
37.400 
33.800 
30 . 200 
2 6 . 600 
23.000 
0.000 

41.000 
37.400 
33 . 800 
30.200 

8.600 
5.000 
0.000 

-3.600 
- 3 .600 

hl b2 h2 

0 . 00 
0.00 
0.00 
0.00 
0 .00 
1. 00 

Aansl . i Aansl.j Lengte Opm. 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
l'I DM 
NDM 

NDM 

NDM 

NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
!\DM 
NDM 
NDM 
NDM 

DM 
NDM 
NDM 

5 . 000 
3 . 600 
3 . 600 
3 . 600 
3.600 
3.600 
3 .600 
3 . 600 
3 . 600 
3 . 600 
3. 600 
5.000 
3 . 600 
3 .600 
3 .600 
3.600 
3 . 600 
3 .600 
3.600 
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20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
7 5 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

22 23 
23 24 
1 2 24 
11 23 
10 22 

9 21 
8 20 
7 : 9 
6 18 
5 17 
4 16 
3 15 
2 14 

17 18 
25 12 
26 
27 10 
28 9 
29 8 
30 7 
31 6 
32 5 
33 4 
34 3 
35 2 
25 26 
26 27 
27 28 
28 29 
29 30 
30 31 
31 32 
32 33 
33 3 4 
34 35 
24 37 
23 38 
22 39 
21 40 
20 41 
19 42 
18 43 
17 44 
16 4 5 
15 46 
14 47 
47 46 
46 45 
45 44 
44 43 
43 42 
42 41 
41 40 
40 39 
39 38 
38 37 
48 47 
35 36 
36 

1 13 
13 48 
36 4 9 
50 1 
51 13 
52 48 

2:8*H 300*3900 
2:8*H 300*3900 
1 :4*THQ200*5 - 190*30-400*15 
l :~*THQ200*5- 1 90*30-400* 5 

: 4*THQ200*5-190 * 30 - 400* 15 
1 :4 *THQ200*5-190*30 - 400* 15 
1: 4*THQ200* 5 - 190*30- 400*15 
l : 4*THQ20 0*5- 190*30- 400*15 
. : 4*THQ200*5- 190*30- 400*15 
1: 4 *THQ200*5- 190*30-400*15 
1:4*THQ200 *5- 190*30-400*15 
1:4*THQ200*5-190*30-400* 5 
1:4*THQ200*5-190*30-400*l5 
2:B*H 300*3900 
?:SAMENGESTELD 
7 : SAt'VJENGESTELD 
7 : SA:~E:NGESTELD 
7: SAt'1ENGESTELD 
7:5AMENGESTU D 
?:SAMENGESTELD 
?:SAMENGESTELD 
? : SAMENGESTELD 
7: SAMENGES'ELD 
? : SAMENGESTELD 
7 : SAt'VJENGESTELD 
5:8*H 3000*300 
5:8*H 3000*300 
5:8*H 3000*300 
S:B*H 3000*300 
5:8*H 3000*300 
S: B*H 3000*300 
5:8*H 3000*300 
5:8*H 3000*300 
5 : 8* H 3000*300 
5 : B*H 3000*300 
? : SAMENGESTELD 
7: SAt'lENGESTELD 
?:SAMENGESTELD 
?:SAMENGESTELD 
?:SAMENGESTELD 
?:SAMENGESTELD 
?:SAMENGESTELD 
7:S ENGESTELD 
?:SAMENGESTELD 
?:SAMENGESTELD 
7: SA1'1ENGESTELD 
5:8*H 3 000*300 
5:8*H 3000*300 
5: 8*H 3000*300 
5:8*H 3000*300 
5:8*H 3000*300 
5:8* H 3000*300 
5 :8* ' 3000*300 
5 : 8*H 3000*300 
S:B*H 3000*300 
S:B*fi 3000*300 
6:8*H 3000*300 
6:B*H 3000*300 
?:SAMENGESTELD 
1:4*THQ200*5-190*30- 400*15 
?:SAMENGESTELD 
5:8*H 3000*300 
2:8*H 300*3900 
2:8*H 300*3900 
5 : 8*H 3000*300 

VASTE STEUNPUNTEN 
Nr. knoop Kode XZR l=vast O=vrij Hoek 

1 49 110 0.00 
2 50 110 0 .00 
3 51 llO 0.00 
4 52 11 0 0.00 

NDM 
NDM 
NJ
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND:-1 
ND
ND
ND
ND
ND
ND
NO
NO
ND
ND
ND
NDM 
NDM 
NDM 
NDl1 

DM 
ND~1 

NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
ND
ND
ND
:-JD

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
NDM 
NDM 
. DM 
NDM 
NDI"' 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
ND~! 

NDM 
DM 

KO 
ND

D
OM 

NDM 
NDM 
NDM 

NDM 
NDM 
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
NO
NDM 
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND-

D
l\DM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
~!DM 

NDM 
NDM· 
NDM 
NDM· 

D
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
' 011 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
ND
ND
ND
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 

3 . 600 
3.600 
4.800 
4.800 
4 . 800 
4.800 
4.800 
4.800 
4 . 800 
4.800 
4.800 
4.800 
4.800 
3.600 
7 . 800 
7.800 
7 . 800 
7 . 800 
7 . 800 
7.800 
7 . 800 
7.800 
7.800 
7 . 800 
7.800 
3.600 
3.600 
3.600 
3 . 600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3 . 600 
3.600 
7 . 800 
7.800 
7.800 
7.800 
7 . 80 0 
7.800 
7 . 800 
7 .800 
7.800 
7.800 
7.800 
3.600 
3 .600 
3.600 
3.600 
3.600 
3 .600 
3.600 
3.60 0 
3.600 
3.600 
5 .000 
s . ooo 
7.800 
4.800 
7.8 00 
3.600 
3.600 
3 . 600 
3 . 600 
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VEREN 
Veer Knoop Richting Hoek 

l 50 3 :Rotatie 0 . 00 
2 51 3 :Rotatie 0 . 00 

BELASTINGGEVALLEN 
B. G. Omschrij v i ng 

1 EG 
2 Wind 
3 PB 1 

VB1 
5 PB2 
6 VB2 

Veerwaarde Ondergrens Bo ve ngrens 

1.140e+007 0.000 0.000 
1.140e+0 07 0.000 0.000 

Type e . g .X e.g.Z 

1 0.00 -1.00 
1 2 0.00 0 . 00 

1 0.00 0 . 00 
2 0.00 0.00 
1 0.00 0 . 00 
2 0.00 0.00 

BEREKENINGSTATUS Cont r o lerende berekening 
B.C. Iteratie Status 

1 3 Nauwkeur i gheid bereikt 
2 Lineaire bere kening 
3 Line a ire bereken ing 

BELASTINGCOMBINATIE: 1 Doorbuiging 
1 : Uiters t e grenstoestand; 
Belastinggeva l 

1 : EG 
2:Wind 
3 : PB 1 
4 : VB1 
5 : PB2 
6:VB2 

Fundame n t e l e combinatie 
Gen . type 

Permanen t 
Extree m 
Permanent 
Ex tree"' 
Permanent 
Extreem 

fact o r 

l. 00 
1. 00 
1. 00 
0 .60 
1. 00 
0.60 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES MOMENTEN 
2de orde 

Fx: 

Fz: 

-50 1 -1 50 -501 

: r----- "'" ~--+----"' 
I ~ - 611 .0 - 181 - 610 

0J 
I 

0 
M ~ I 

r- 1-----~ ~--+----
' r- -611 -181 - 610 

N N ~ ~ 

co, 1---6--;;:; '---- :::: r--_- 6-J-_0-
co - 11 

r-----~ _ ;:: r-----
"' "' "' I r- - 611 - 610 

M ro ~ f----- g; - g; t-----.., 
-611 NI "' I - 6 1 0 

f------61-1- ~ - s fl-, ----61_0_ "" 

f------ ;1_~ 4-----: 
-611 ~ ~ - 610 ., 

r-----~~ ----~ ~~ ------
-611 N N - 6 10 

c 

N 

"' I MI ~ r----;;; -~+------
- 611 - 610 :1 :1 

M f----~ -:ri +----~ 
~ - 6 11 M rn - 610 

..... co 
0J -495 - 10 N I \ 0 0 

M N 
M ~ 

"' -' "' 
11.3 Fx: - 2 5 lFx : - 160 Fx: 

~ 

I 

11.0 

5035.0 Fz: 723!Fz: 7297 Fz: 5093.9 

My: -533EMy: - 5 120 

Fundamentele c ombinati e 
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DWARSKRACHTEN 2de orde 

f x: 
t"z : 

"' I 

"' I 

"' I 

"' I 

"' I 

0 

"' ~~~~~-1~~~~r-~--~~ I 

ll . 3 Fi< : - 25 tFx : - 160 Fx: 11. 0 
503!'>. 0 rz: ï'231F?: 7Z9? l'z : 50 93 . ~ 

ti y : - ~33 •My : -5-20 

NORMAALKRACHTEN 2de orde 

- 9 .4 ~ - 8 .7 "' "T ~ "' I I I 

5.5 18.1 
0 0 ,... 

-24.6 ,.., Cl ..-< 
0 0 ,... ... ..-< I 

' ' 14.9 

-22.4 1: 0 
~ "' ,... N 

..-< ..-< 16. 0 ..-< 

' I I 

- 2.2 . 5 

15. € 

"' ''l' 

- 22 .4 w "' "' "' 0) "' "' "' "" I I 15. 6 I 

-22.3 "' N .... 
"' "' ~ "' "' "' "' 15. 4 "' ' I I 

- 22 .2 

15. 2 

- 2 1.8 ~ ~ 0 .-,... r- "' "T ". ""' I I 14. 9 I 

- 2 2 . 0 0 0 " "' "' r-
~ "" r-
u"l "' 14. 4 M 

I I 

-1 .. 8 

14. 4 ... <r 
-2 6 .1 .. .,. .. 

-~ "' "' w '" ., 
I I I 

4 7 .3 19.4 19. 4 

"' - 22 . 0 

u ~ J ~ 
~ 

(") "' 0 0 

"' "' ' I 

tx: 11.3 Fx : - 2. 51.Fx: - 1. 60 Fx: 11.0 
,~ z: o0 35.o fz : 72 31Pz : 7297 Fz : 5093.9 

My: - 5~ 1 ftil y: - 5 12 0 

Fur1damen te l e combin a ti e 

Fundament e l e combinatie 
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VERPLAATSINGEN 

Kn. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1 9 
20 
2 1 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 

Min 

2.48 
8.18 

1 3 . 6 1 
19.94 
26 .97 
3 4 .5 6 
42.55 
50.82 
59.28 
67.85 
76.45 
85.06 
2.39 
8.02 

13.44 
19.76 
26.80 
34.38 
42.37 
50.65 
59 . 11 
67.68 
76.30 
84.94 
85.21 
76.68 
68.07 
59.51 
5l.05 
42. 77 
34.78 
27.20 
2 0. 16 
13.84 

8.41 
2.63 

84.79 
76.09 
67.47 
58.90 
50.44 
42.17 
34.17 
26.59 
19.55 
13.23 

7.81 
2.18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

x-ve~p1. 

Ma x 

2.48 
8. 18 

13.61 
19.94 
26.97 
34.56 
42.55 
50.82 
59 . 28 
67.85 
76.45 
85.06 

2.39 
8.02 

13.44 
19.76 
26.80 
34 . 38 
42.37 
50 . 65 
59.11 
67.68 
76.30 
84.94 
85.21 
76.68 
68.07 
59.51 
51.05 
42.77 
34.78 
27.20 
20. 16 
13.84 

8.41 
2.63 

84.79 
76.09 
67.47 
58 . 90 
50.44 
42. 17 
34 . 17 
26.59 
19.55 
13.23 

7 . 81 
2. 18 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

REACTIES 2de o~de 

Kn . 
49 
50 
51 
52 

X-m i n 

11. 32 
-2 !J!J.52 
-160.34 

10. 96 

X-ma x 

11 . 32 
-2 5 5 . 52 
- 1 60 . 34 

10. 96 

2de o~de [ mm;~ad ] 

Z-ve~p1. 

Min 

-0.91 
-2.08 
-2.85 
-3.53 
-4.14 
-4.68 
-5.13 
-5.51 
-5.82 
-6.04 
-6.19 
-6.26 
-0.92 
-2.09 
-2.85 
-3.54 
-4.15 
-4.69 
-5. 14 
-5.52 
-5.82 
-6.05 
-6.20 
-6.27 
-5. 92 
-5.85 
-5.71 
-5.50 
-5.21 
-4.85 
-4.42 
-3.91 
-3.34 
-2.69 
-1.97 
-0.86 
-5.93 
-5.86 
-5.72 
-5.51 
-5.22 
-4.86 
-4.43 
-3.92 
-3.35 
-2.70 
-1.98 
-0.87 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Z-mi n 

5034.96 
7237 . 84 
7297 .26 
5093.88 

Ma x 
-0.91 
-2.08 
-2.85 
-3.53 
-4.14 
-4.68 
-5.13 
-5.51 
-5.82 
-6.04 
-6.19 
-6.26 
-0. 92 
-2.09 
-2.85 
-3.54 
-4. 15 
-4.69 
-5.14 
-5.52 
-5.82 
-6.05 
-6.20 
-6.27 
-5. 92 
-5.85 
-5.71 
-5.50 
-5.21 
-4.85 
-4.42 
-3.91 
-3.34 
-2.69 
-1.97 
-0.86 
-5 .93 
-5.86 
-5.72 
-5.51 
-5. 22 
-4.8 6 
-4.43 
-3.92 
-3.35 
-2.70 
-1.98 
-0.87 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Min 

0.00089 
0.00137 
0.00164 
0.00186 
0.00204 
0.00217 
0.00226 
0.00233 
0.00237 
0.00239 
0.00239 
0.00239 
0.00087 
0.00136 
0.00164 
0.00186 
0.00204 
0.00217 
0.00226 
0.00233 
0.00237 
0.00239 
0.00240 
0.00240 
0.00232 
0.00239 
0.00239 
0.00237 
0.00233 
0.00227 
0.00217 
0.00204 
0.00186 
0.00165 
0.00134 
0.00094 
0.00240 
0.00241 
0 . 00239 
0 . 00237 
0.00233 
0.00226 
0.00217 
0.00204 
0.00186 
0.00164 
0.00136 
0.00083 
0.00062 
0.00047 
0.00045 
0.00049 

Z-max 

5034. 96 
7237.84 
7297.26 
5093.88 

Fundamentele combinatie 

Rotatie 
l'-1ax 

0.00089 
0.00137 
0.00164 
0.00186 
0.00204 
0.00217 
0.00226 
0.00233 
0.00237 
0.00239 
0.00239 
0.00239 
0.00087 
0.00136 
0.00164 
0.00186 
0.00204 
0. 00217 
0.00226 
0.00233 
0 .0 0237 
0.00239 
0.00240 
0 .00240 
0.00232 
0.00239 
0.00239 
0.00237 
0.00233 
0.00227 
0.00217 
0.00204 
0.00186 
0.00165 
0.0013 4 
0.0009 4 
0.00240 
0.00241 
0.00239 
0.00237 
0.00233 
0.00226 
0.00217 
0.00204 
0.00186 
0.00164 
0.00136 
0.00083 
0.00062 
0.0004 7 
0.00045 
0.00049 

Funda me n te l e combinatie 

M-mi n YJ-max 

-5336.40 -5336.40 
-5 1: 9.87 -5 11 9.87 

Bijlage 9.8 12 



Fase 3 8.5 Mechanicamodel sterke as: 
Op de assen ligt voor een te bereiken hoogte van (10x3,6m+5,0m+3,6m=) 44,6m hoge 
stabiliteitswanden van h=2, 7m . 

MaatqevendelnvoerTechnosoft: 
-Er zijn puntlasten aanwezig op de hjnvormige stabiliteitswanden. Deze lijnvormig 
ingevoerde elementen hebben in werkelijkheid een dimensie. Hierop werken permanente 
en veranderlijke belastingen op een oppervlakte van het permanente gedeelte van het 
gebouw van 2 x 2,4m x 3,0m = 14,4m2

. Hierop werken ook permanente en veranderlijke 
belastingen op een oppervlakte van het demontabele gedeelte van het gebouw van 2,4m 
x 2,4m = 5,8m 2

. 

Sterke as, letterassen Meewerkende breedte: 3 x 2,4m = 7,2m 

I I I I I I I I I I I I I I ! 
~ ' ' ' ' '· ~ 

i- -i= H--t t- -~ ~ - 1-- -j- --" -+ -----1 -

' ~ -t-=r - -t t- -~- 1 -( t- - r-- -----1 -

~ -t- i - I- T t- - ~-,_,I . [ -j-

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

I ~ -i- .-L 1- ' -1- -J. +-I ":::' H ___, -

~ - -l - - ! t.=b.:H-r· ·t -1-- - -
®-

I ""'-- I I . ! ! 
d>®ciH~(pooobo~~o®b ~>~) 

4,8m <> 4,8m <> 4,8m <> 4,8m < > 4,8m = l.,vecspan ning 

Figuur 9 .8.5 : Mechanicamodel tpv sterke as . THQ 's als stabiliserende constructief elementen. 

Ingevoerde belastingen: 
Hieronder worden nog even de belastingen opgenoemd die in het Technosoft-model zijn 
ingevoerd. 

Wind: 
Links : -0,89 x 3 x 2,4 = 6,4 kN/m 
Rechts : -0,44 x 3 x 2,4 = 3,2 kN/m 

PBl: 
Dak : -(9,5-8,25) x 14,4m2 = 18,0 kN 
Vloer: -(10,7-8,25) x 14,4m2 = 35,3 kN 
Gevel: -0,50 x 3 x 2,4 x 3,6 = 13,0 kN -0,50 x 3 x 2,4 x 5,0 = 18,0 kN 

VBl: 
Dak: -2,50 x 2,4 x 3 = 18,0 kN/m -2,50 x 2,4 x 3 x 2,4 = 43,2 kN 
Vloer: -5,00 x 2,4 x 3 = 36,0 kN/m -5,00 x 2,4 x 3 x 2,4 = 86,4 ki\J 

PB2: 
Dak/vloer : -4,0 x 5,8m 2 = 23,2 kN 
Dak/vloer : -4,0 x 3 x 2,4 = 28,8 kN/m 
Gevel: -0,60 x 3 x 2,4 x 3,6 = 15,6 kN -0,60 x 3 x 2,4 x 5,0 = 21,6 kN 

VB2: 
Dak/vloer : -2,65 x 5,8m 2 = 15,4 kN 
Dak/vloer : -2,65 x 3 x 2,4 = 19,1 kN/m 
Gevel: -0,40 x 3 x 2,4 x 3,6 = 10,4 kN -0,40 x 3 x 2,4 x 5,0 = 14,4 kN 

J 
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8.5.1 Technosoft uitvoer 2e orde: 
De verticale doorbuigingen en horizontale verplaatsingen worden getoetst: 

VERPLAATSINGEN 2de orde Fundamentele combinatie 

1.o ~ z ~a . ë - ~ 3 .:..zo ~ -l::l ~ :zo " ·g: 
-zo • ~' "' H.:.19 . s J~* Zl 

:l ... "' ~ I "' 
... .... .. .. "' ... 

0 0 0 0 ., 
" g 1 :à .u 

' 2~u . s ' 3~n . 1 
~ 

"' ~-23 . 
IX) 

7~2) l - ZZ.ei 

0 0 ". ... "' -~ .. ... "' "' " "' ... 
-+ ... ... "' ... ... ... ... ... •"' !' l :_Z2 . 1 

,.. 
' ~-Z2.2 -· I 

r- 22 . !) r.zz 9 
, 

' - 22 . ' 

"' 
.., 

"' ... ..., 
~ .. .. " "' ::l 

N "' N N "' N ; ' 'f "' "' 
.., _ 

·~ UI I 
J.- 21'9 ·-a. 9 ·-zz . 7 -~ . 7 ·-u.? 

"' tl . \1) .. .. " 
.,., :l 

~ "' .., ,., 
"' ::l "' l ' ~· 

I "' "' o"' J-21 . -2.1 ll -12 . 4 -Z2 4 - 22.3 

.... "' .. .., .. " "' :l 

"' "' .,. ... " "' .. ; "'--T-~ ~ .. ·r .. 7 ... .. ... .. 
' -n l I -22.0 -21 . 9 -21 . 9 •Zl . Z 

:;! "' ~ ... 
"' .. .... "' "' "' 

·f 
"' .. .;_ -~u) 

. "' ,('). 

"' 'PI • M 
I ·20 . 9 I -2.1 . 4 -2.1.~ -214 - 20 . 13 

;;! 1;: 
.. 
~ 

'" ": ., .... "' ., ., ... ..; .. . ..: N N 

' - ZO . ó ' · 20 . 7 " N -z.o.s N -zo a "' - 20 . 3 N .. (:! N .. 
" .. :::1 ., 

0 "' .. "' .... .. ..j ei 0 0 .. 
€ 

N 
• 20 , 2 .. -~0 1 "' · ZD.l "' "' ' - 19 ' - 197 

~ 
,... en ... !! .. "' "' "' .. .... .. '•: ~ ... .. 

-~-& 
.J 

-~4 
.. ~~~ ". 

7 - 19 . 0 
.... ... -< ... I -19 4 -1.9.0 

~ "' "' 0 ::1 .. "' OI _, 
... 0 ... ... '" "; T~ .. "' 

., -» I -18 . 3 -18 , ! - 18. 5 -18 · 18 . z 

~ "' l ~· 
... .. "' ... ~ 

N ;,; .. N ,.. 
~'t 0\ ... ... "' "' "' - 1? 0 

.. 
- 17 l N ..,; N · 1? N I ' -17 1 - l7 1 0 

~ "' OI 0 ... .. 
~ "' N ., ., ., ... .... ... .... .... 

fl 1_1 i2 iL S< i )j '? ~ ._ -
h -U.4 Px: : - 83 Px · 69 Px : - .19 Px. : · 46. 9 ,. : ·ZLS , .. 44110 F-::: : S~4D Jf:;:; • sa•o , .. 58-10 ·=· ~8,, . ~ h e H92 .3 

lly · ·J.9;1:S Hy. · l SS ~ lly :-.1 61 6 lly : -l779 lly: -l7U.3 lly : - Lê l.li 

Figuur 9.8.6: Uitvoer doorbuigingen en horizontale verplaatsingen Technosoft. 

-De eis is dat de uitbuiging u ~ Ueis 

Ueis = 89,2mm; u = 89 mm ->Voldoet! 

-De eis is dat de doorbuiging i5 < Öeis ; Vloeren: Öeind = 0,004xlt 
Loverspanning = 4,8m Eis i5 < 0,004 loverspanning = 19,2 mm 
Öeis = 19,2 mm; i5 = 23,1 mm 19,2 mm ~23,1 mm ->Voldoet! 
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8.5.2 Technosoft uitvoer 2e orde: 

TS/Raamwerken rel:3.73a 
Dimens ies: kN; m; rad (tenzij a nders aangegeven ) 
Toegepaste norm . . : TG B 1990 
Reke nmo de l . . .. . .. : 2e- o rde nie t line air elas t isch. 
Theor i eën voor de bepa ing van de krach t sverde l ing: 
1) Losse belas t inggevallen: 

Lineai r e - e l as t ic i t ei t s t heo rie 
2) Ui t e rst e grens toes t an d: 

Geome tr isch nie t linea ir alle staven. 
Fysisch li nea ir voor de s taafnr('s): 22 - 32 , 34 - 44,56-66 , 78 -8 8,100 - 110,122 - 126. 
Fysisc h niet lineair voor de staafn r (' s): 1 - 21 , 33 ,45-55,67- 77 , 89 - 99,111 - 121 , 1 27 - 132. 

3) Gebrui ksgrenstoestand: 
Lineaire-e l asti c it e itstheo rie 

Conve r gentie coefficien t .. .... : 2.0 Maximum aan tal iteraties ..... : 
Max.deellengte ko lommen/wa nden : 0.500 Max.deel leng t e b alken/vloe ren: 
Max . X- verp l aatsing in UGT ... . : 0 . 500 Max. Z-verp l aa t sing in UGT ... : 

5 0 
0.500 
0.250 

Gunstige we rki ng van de pe r manente belas t ing wor d t au tomatisch ve r we r kt 
De Pe a nen te be l as t ingen nebben 1 oo r zaak . 
I n combina ties me t al een permanente belast i ng en gunstige wer k ing 

GEOMETRIE 

1~22 
1~123 

,·-
10 24 

"' 
9 25 
ro 

8 26 ,... 

7 27 
CD 

6 28 
U) 

5 29 

"" 
4 30 
M 

3 3 1 1 
N 

2 32 1 

...... 

1
1~1 2 6 1 3 125 361 2 4 48~60122 72 . --~ m o ,....., N 
N N N M M M 
,....., ,....., rl ,....., ,....., ...---1 

- 73 "74 ·'-75 ' 76 .Ï-77 "78 

MATERIALEN 
Mt Omschrijv i ng E- modulus[N/mm2] S.M. Pais. Uitz . coëff 

C53/65 733 0 24 .0 0.20 l . OOOOe-005 
2 5355 210000 78.5 0.30 1.2000e - 005 
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PROFIELEN [mm] 
Prof . Omschrijving 

2*THQ200*5 -1 90*30-
500* 15 

2 B* H 300*2700 
3 B* H 300*2700 

Materiaa l 

2:S355 

1 :C53/65 
l: C53/65 

PROFIELEN vervolg [mm] 
Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type 

1 O: No r maal 500 215 93.8 
2 O:Normaa l 3 00 2700 1350 . 0 0: RH 

0: RH 3 O: Normaa l 300 2700 1350 . 0 

KNOPEN 
Knoop 

1 
2 
3 
4 
5 

11 
12 
13 
14 
15 
2 1 
22 
23 
24 
25 
3 1 
32 
33 
34 
35 
L 
42 
43 
44 
45 
5 1 
52 
53 
54 
55 
61 
62 
63 
6<; 
65 
7 1 
72 
73 
74 
75 

x 
0 . 0 00 
0.00 0 
0.000 
0 . 000 
0.000 
0.000 
0.000 
4.800 
4. 800 
4.800 
4.800 
4 . 800 
4.800 
4.800 
9.600 
9 . 600 
9 . 600 
9.600 
9 . 600 
9.600 

14.400 
14 . 400 
14.400 
14 . 400 
14.400 
1 9.200 
1 9.200 
1 9.200 
1 9.200 
19.200 
24.000 
24.000 
24.000 
24.000 
24.000 
24.000 
24.000 

0.000 
4.800 
9 . 600 

z 
0.000 
5.000 
8.600 

12 .200 
15 . 800 
37 . 400 
41. 00 0 

0 . 000 
5 . 000 
8 . 600 

30 . 200 
33 . 800 
37 . 400 
41. 000 
4 1. 000 
19.400 
15.800 
12.200 

8 . 600 
5.000 

26.600 
23.000 
19.400 
15 . 800 
12 . 2 00 
33 . 8 00 
30 . 2 00 
26 . 600 
23 . 000 
19.400 
4~ . 000 

3 "t . 400 
33.800 
30 . 200 
26.600 

5 . 000 
0 . 000 

- 3.600 
-3 .600 
-3 .600 

STAVEN 
St. 

1 
2 
3 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 

ki kj 

1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 9 
9 10 

10 11 
11 1 2 
13 1 4 
14 15 
15 16 

Profie l 

3 : B* H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2 :B*H 300*2700 
2: B* H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2: B' H 300*2700 
2 : B*H 300*2700 
2:B*H 300'2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
3:B*H 300*2700 
2:B* H 300*2700 
2 :B*H 300*2700 

Knoop 

6 
7 
8 
9 

10 
16 
17 
18 
19 
20 
26 
27 
28 
29 
30 
36 
37 
38 
39 
40 
4 6 
47 
48 
49 
50 
56 
57 
58 
59 
60 
6 6 
67 
68 
69 
70 
76 
77 
78 

x 
0 . 000 
0 . 000 
0.000 
0.000 
0.000 
4.800 
4 . 800 
4 . 800 
4 . 800 
4.800 
9.600 
9 . 600 
9.600 
9 . 600 
9.600 
9.600 

14.400 
14.400 
1 4 . 400 
14.400 
1 4 . 400 
1 4 . 400 
14.40 0 
19.200 
19.200 
19.200 
19.200 
19.200 
19.200 
19.2 00 
2 4 . 000 
24.000 
24.000 
24.000 
24.000 
14.400 
1 9.200 
24 . 000 

Opperv l ak Traagheid Vo r mf. 

1 . 5200e+004 1 . 2828e r 008 0. 00 

8 . 1000e +005 4.9207e~Oll 
8 . 1000 ec 005 4.9207e +Ol 1 

b1 

z 
19 . 400 
23.000 
26.600 
30.200 
33.800 
12 . 200 
15.800 
19.400 
23.000 
26 . 600 
37.400 
33.800 
30 . 200 
26 . 600 
23 . 000 

0 . 000 
41. 000 
37 . 400 
33 . 800 
30.200 

8 . 600 
5 . 000 
0 . 000 

41. 000 
3 7 . 400 
15 .800 
1 2 . 200 

8 . 600 
5.000 
0.000 

23.000 
19 . 400 
15.800 
12.200 
8.600 

-3.600 
- 3.600 
-3.600 

hl b2 h2 

0.0 0 
0.00 

Aansl . i Aan sl.j Leng t e Opm. 

NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
N Di~ 

NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
ND1~ 

NDM 
NDM 

NDM 
NDM 
NDM 
"DM 

NDM 
NDI•l 
NDM 
L DM 
NDM 
NDM 
:.l OM 
NDM 
NDM 
NDM 

5 .000 
3.600 
3 . 600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
5.000 
3.600 
3 . 600 
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15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
7 0 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
8 6 
87 
88 
89 
90 
91 

16 
18 
19 
20 
2 1 
22 
23 
12 
11 
10 

9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 

~ ·, 

2 4 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
1 6 
1 5 
14 
35 
34 
33 
32 
3 1 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
2 5 
26 
2 7 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
3lJ 

J 5 
47 
46 
45 
44 
4 J 
4 2 
4:. 
40 
J9 
J8 
J7 
J7 
J8 
J9 
40 
4 1 
4 2 
4J 
44 
45 
46 
41 
59 
58 
57 

17 
19 
20 
2 1 
22 
2J 
24 
2 4 
2J 
22 
2 1 
20 
1 9 
18 
17 
16 
:.s 
1 4 
18 
25 
26 
27 
28 
29 
JO 
J1 
J2 
JJ 
J4 
J5 
J 6 
J5 
J4 
33 
32 
31 
JO 
29 
28 
27 
26 
J7 
J8 
J9 
40 
~ :_ 

42 
f,J 

44 
45 
LJ 6 
4ï 
48 
IJ"! 
46 
45 
44 
4J 
4L 
41 
40 
J9 
J8 
49 
50 
51 
52 
5J 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
59 
58 

2: B*H J 00 *2 7 00 
2: B*H J00*27 00 
2: B*H J00*27 00 
2 :B*H J00* 2 700 
2 : B* H J 00*2 7 00 
2 : B*H J00 * 2700 
2:B*H J00 *27 0 0 
1 :2 *THQ200*5 -1 90*J0 - 500* 15 
1 :2 *7HQ200* 5-190*30- 500*15 
1:2*THQ200*5 - 190*J0-500 *1 5 
1 :2*THQ200*5-190*J0 - 500*15 
1 :2 *THQ200*5 - 190* J0- 500*1 5 
1 :2*THQ200*5-1 90*J0-500*15 
1 :2 *THQ2 00*5-190*J0- 500*15 
1: 2 *THQ200*5-190*J0- 500*15 
1 :2*THQ200 *5-1 90*J0- 500*15 
1 :2*THQ200*5 - 190*J0- 500*15 
1: 2 *THQ2 0 0*5 - 190*J0-500*15 
2 :B*H J00 *2700 
1 : 2*THQ200*5- 190*J0 - 5 0 0*15 
1 : 2*THQ200*5-190*J0- 500*15 
1:2*THQ200*5-190*30-500 *15 
1 : 2*THQ200*5- 190*J0-5 00* 1 5 
1 : 2 *THQ200 *5 -1 90*J0- 500 *15 
1 : 2*THQ200* 5 - 190*J0-500*15 
1 :2*THQ200*5- 190*J0- 500*15 
1:2*T~Q20 0*5 - 190*J0 -500*15 

i:2 *THQ200*5- 190*J0- 500*15 
1:2*THQ200*5- 190*J0-500*15 
1:2*THQ20 0 *5-190* J0 -500*15 
J:B*H J00*2700 
2 : B*H J00*2700 
2:B*H J00 *2700 
2 :B*H 300*27 00 
2 :B*H 300*27 00 
2: 3* H J00*2700 
2:3*H J00*2700 
2:B*H J00*2700 
2 : B*H J00*2700 
2:B*H 300*2700 
2 : B•H J00* 27 00 
1 :2*THQ200*5 - 190*J0-500 • 1S 
1:2*THQ200* 5-190*J0-500 • 15 
1:2*THQ200 *5 - 190*J0-500*15 
1:2 *THQ200*5 - 190*J0- 500*1 5 
1 :2 *THQ20 0* 5 - 190*J0- 50 0 *15 
1 : 2*THQ20 0 *5 - 190•J0- 5 00 * 5 
1:2*THQ200*5 - 190*J0- 500*15 
1:2*THQ20 0*5 - 190*30-5 00* 5 
1 : 2*THQ200* 5-190*J0-500* 1 5 
1: 2*THQ200*5-1 90*J0 - 500* 5 
1:2*THQ200*5-190*30-5 00*15 
3: B*H J00*27 0 0 
2: B*H J00*2700 
2:B*H J00*27 00 
2 : B*H J00*2700 
2 : B*H 300 *2700 
2 : B*H J00*2700 
2:B* H J00*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H J 00*2700 
2:B*H 300 *27 00 
2:B*H J 00 *27 00 
1:2rTHQ200*5 - 190*30- 5 00* 15 
1 :2 *THQ200*5 - 190*J0-500*15 
1:2*THQ200* 5 - 190*J0 - 500 *15 
1:2 *THQ200 *5-190•30-500*15 
1:2*THQ200*5-190*J0-5 00*1 5 
1:2*THQ200*5-1 90*30-500* 5 
1:2*THQ200 *5-190 *J0-5 00* 15 
1 :2*THQ2 00 *5-190 *30-500*15 
1:2• THQ200*5 - l90*30- 500*1 5 
1:2*7 HQ200*5 - 190 *30- 50 0* 1S 
1:2*THQ20 0 *5-1 9 0*30 - 500 *1S 
3:B*H J00*2700 
2:3*H J00*2700 
2:B*H J 00*2700 

NDM 
NDM 
NDM 

DM 
NDM 
NDM 
NDM 
ND
ND
NO
NO
NO
NO
NO
NO
ND
ND
ND
ND
ND
' D
ND-
ND
ND
NO
NO
NO 
NO 
NO
NO
NDM 

DM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
ND:vl 
!\DM 
"DM 

1\D

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
l\DM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 

~or-1 

ND11 
NDM 
NDM 
ND
ND 
ND
ND
NO
NO
ND
ND
ND
ND
ND
NDM 
NDM 
NDM 

:-I DM 
NDM 

DM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
ND
ND
N:>
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
NO
NO-

D
ND
ND
ND
ND
ND
ND-

D
ND
ND
ND
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
ND 
ND~ 

NDM 
NDM 
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND-
1 D

ND
. D
ND
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
No:-. 
NDM 
NDM 
m~ 

NDM 
NDM 
NDM 
ND
ND
ND
ND
ND-

D
ND
ND
ND
ND
NO
NON 
NDM 
NDM 

J . 600 
J . 600 
J . 60 0 
3.600 
J . 60 0 
J . 60 0 
J.600 
4 . 8 00 
4 . 800 
4 . 800 
4 . 800 
4.800 
4 . 800 
4.800 
4 . 80 0 
4.800 
4.800 
4.800 
3 . 600 
4 . 800 
4. 800 
4.800 
4.800 
4 . 800 
4.800 
4 . 800 
4 . 800 
4 . 800 
4 . 800 
4 . 800 
5. 000 
J .600 
J.600 
3.600 
3 . 60 0 
3 . 600 
3 . 600 
J.600 
3.600 
J . 600 
J.600 
4 . 800 
4 . 800 
4 . 800 
4 . 800 
4.800 
4 . 800 
4 . 800 
4 . 800 
4.800 
4.800 
4 . 800 
5 . 000 
3 . 600 
J.600 
3.600 
J .600 
J . 600 
3 . 600 
3 . 600 
J .600 
3 . 600 
J . 60 0 
4 . 800 
4 . 800 
4.800 
4.800 
4.800 
4.800 
4 . 800 
4.800 
4.800 
4.800 
4 . 80 0 
5.000 
J .600 
J . 600 
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92 s 6 s 7 
93 ss S6 
94 S4 ss 
9S S3 S4 
96 S2 S3 
97 S1 S2 
98 so S1 
99 4 9 so 

100 49 61 
101 so 62 
102 S1 63 
103 S2 64 
104 S3 6S 
10S S4 66 
106 ss 67 
107 S6 68 
108 S7 69 
109 S8 70 
11 0 S9 71 
1 1 1 61 62 
1: 2 62 63 
11 3 63 64 
11 4 64 6S 
115 6S 66 
116 66 67 
1 17 67 68 
1! 8 68 69 
11 9 69 70 
120 70 71 
121 71 72 
122 60 72 
123 48 60 
124 36 48 
12S 13 36 
126 13 
127 73 
128 74 13 
129 36 7S 
130 48 76 
131 60 77 
132 72 78 

2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
1:2*THQ200*S-190*30-S00*1S 
1:2* THQ200*S-190*30-S00*1S 
1:2*THQ200*S-190*30-S00*1S 
1:2*THQ200*S-190*30-S00*1S 
1:2*THQ200*S-190*30-S00*1S 
1:2*THQ200*S-l90*30-S00*1S 
1:2* ~HQ200*S-190*30-S00*1S 

1:2*THQ200*S-190*30-S00*1S 
1:2*THQ200*S-190*30-S00*1S 
1:2* THQ200*S-190*30-S00*1S 
1:2* THQ200*S-190*30-S00*1S 
2:B*H 300*2700 
2:B* H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
3:B*H 300*2700 
1:2*THQ200*S-190*30-S00* 1S 
1 :2* : HQ200*S-190*30-S00*1S 
l :2* THQ200*S-190*30-S00*1S 
1:2*THQ200*S-190*30-S00*1S 
1:2*THQ200*S-190*30-S00*1S 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 
2:B*H 300*2700 

VASTE STEUNPUNTEN 
Nr. knoop Kode XZR 1-vast 0-vrij Hoek 

1 73 110 0.00 
2 74 110 0.00 
3 7S 110 0.00 
4 76 110 0.00 
s 77 110 0.00 
6 78 110 0.00 

VEREN 

NDM 
NOM 
NOM 
NOM 
NOM 
NDM 
NDM 
NDrv'l 
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NOM 
NOM 
NDM 
NOM 
NOM 
NOM 
NOM 
NOM 
NOM 
NDM 
NDM 
ND
NO
NO
NO
ND 
NDM 
NDM 
ND~1 

NDM 
NOM 
NOM 

NOM 
NOM 
NOM 
Nor~ 

NDM 
NDM 
NDM 
NOM 
ND
NO
ND
ND
ND
ND
NO
NO
ND
NO
ND
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
NDM 
No:~ 

NDM 
NDM 
ND
ND
ND
ND
NO
NDM 
NDM 

NDM 
NDM 
NOM 
NDM 

Veer Knoop Richting Hoek Veerwaarde Ondergrens Bovengrens 

1 
2 
3 
4 
s 
6 

73 3:Rotatie 
74 3 :Rotatie 
7S 3:Rotatie 
76 3 :Rotatie 
77 3:Rotatie 
78 3:Rotatie 

0.00 3.240e,006 
0.00 3.240e+006 
0.00 3.240e+006 
0.00 3.240e+006 
0.00 3.240e +006 
0.00 3.240e+006 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

BELASTINGGEVALLEN 
B.G. Omschrijving 

1 EG 
2 PB1 
3 Wind 

VB1 
S PB2 
6 VB2 

Type e.g.X 

1 0.00 
1 0.00 

12 
2 
1 
2 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

e.g.Z 

-1.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
4.800 
4.800 
4.800 
4.800 
4.800 
4.800 
4.800 
4.800 
4.800 
4.800 
4.800 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
S.OOO 
4.800 
4.800 
4.800 
4.800 
4.800 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
3.600 
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BEREKENINGSTATUS Cen trolerende berekening 

B.C. Iteratie Status 
1 3 Nauwkeur i gheid bereik t 
2 1 Linea ire be r ekening 
3 1 Li neai r e berekening 

BELASTINGCOMBINATIE: 1 Doorbuiging 
1: Uiterste g r enstoes t anà; Fu ndamentele combinatie 
Be ~ stinggeva l Gen . type 

1 : EG Pe r mane n t 
2:PB1 
3 :Wi nd 
4:VBl 
S :PB2 
6:VB2 

Permanent 
Extreem 
Extreem 
Pe r: manent 
Extr:eem 

facto r: 
l. 00 
l. 00 
l. 00 
0.60 
l. 00 
0.60 

OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES 
2de or:àe Fundamen t ele combina t ie 

-151 -1 51 - 151 -1 51 -1 51 

- 182 -1 82 - 182 - 181 -18 1 
..... 
.... 
<') -18 2 - 182 -1 82 -182 -1 81 

0 
0 

-182 -1 82 -1 82 -18 2 - 182 
.... 

.-< 
I 

m 

"' r· 

"' r-
O> .-< .... I 

Fx: -ll'Fx : - 8 .f x: -6'fx: -:Fx : - 4Wx: - 21.5 
Fz: 448<Fz : 584(Fz: 584 <Fz : 58•F'z: 5 'Fz : •l492 .3 
My: - 1 92 ~My: -1 8 5 ~·1 y : -18lfl·1y : -1 7"My: -17 4 J1y: -16 91 . 5 

MOMENTEN 
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DWARSKRACHTEN 2de o rde 

---- ---- ---- f---- f----
151 151 1.51 151 15 1 
__..--- ...-- ...-- __..--- ~ 

V V 
-----

V V 
J S2 1 51 151 151 151 ...-- ...-- - ...-- ...--

V V ...-- V V 
152 1 5 2 151 15 151 

: - - - - . ..-1 
:!----" V ...-- V 'V 
- 152 152 152 151 151 

---- ---- ...-- - ____..., 

V V ---- V ,v 
151 152 151 151 151 ...-- .,--- ~ ~ ~ 

!---' V !----" '""' V V U) 

"' - 152 l'il I - 151 - 15J o;; 
--1 ..-- ..-- .". ...- I 

r--- !----' \0 ----
00 V ":. V 

1'>2i I 1 51 ~ - 151 ;;: 151 

----
..-- I I ...-! 

!----' ~~ ~. !----' !----' !----' 
- 152 i' ':' 151 151 

~ ...-- ...-- ,.-..-, ...-1 
V lt: '": V !----' !----' 

ni - 15 ? .... 151 151 ...-- 11 - i 
---- ----

~ 

V I!-- V !----' V .... 
"' - 1.52 - 151 - 51 1!>1 I -l! ..--- ...- ...- ~ 

V Jt: V V I___. ,... 
"' - 151 - 151 - 151 - 151 151 I 

11 7:1 ~ 151 151 Sl 
..--1 ____..., ....-r 

lfsl trsl ~~51 1~1 ~ 
V 

151 
I ~ 

I I 
F x : - ll 1Fx: - S~Fx: - ~Fx: - :Ex: - 4tF :-:: - 2! . 5 
Fz : H BIE" z: 5 84 fFz : 584 <E"z : SB ,Fz: 58 3'fz : 4"92 . 3 
My : - 192 'Hy: - J 85' 1y : - 181 IJ.l y : - 1 TMy: - 174 J~ y : -1 9 1 . 5 

NORMAALKRACHTEN 2de o rde 

"' N 
N "' I I 

.... -6. !'/ .~ 
00 

! I I 
1. 4 6.9 

"' N 
ul a> 
0 M .... ;; 14 . 1 ,_ 

4.5 
0 r-
". "' r- N 

1'>1 
I ' 1 .0 7. 3 

"' "' ,.., 
"' .~ "' "' "' I 

"' M 

"' - 92 ,... 
"' r-
N ,.., 
I I 1 .9 7 . 2 
.,. 

"' "' .... ,..., ,... 
M M M 
M 1. 3 "' ~· 6 .2 ' ' ' 

4 . 7 

"' 
:;; 

I "' "' ('") "' I I 

31. s a 54 5 4 54 47 . 1 

~ ~ u~ ~ l ~ l ~ l 
Fx : - ll•Fx : -a:rx: - 6!Fx : - ~x: - 4!Fx: - 2.1 .5 
Fz: 4481Fz : 5B4<Fz: : 58 4<Fz : 58,Fz : 583<t"z : 44 92 . 3 
My : - 192:t1y : - l 85!My : - 181 !M y : - 1 7"My : - 174 1-ly: - 1 591 . 5 

Fund ame ntele c omb inat i e 

Funda mente e combi natie 
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VERPLAATSINGEN 2de o r de (rmnJ Fundamen t e l e combina t ie 

co co co co co 
I I 

0 
co 

.-< .-; r-
I r-

"' "' "' "' "' "' I I 

... M M 

"' "' I I 
<I) 

"' ... 
I 

- 20 . 8 

-20 . 4 

-19. 6 - 20 . 2 

I 
.... 

- 19.0 -1 9.4 - 19.4 - 1 9 . 4 - 19 . 0 .-< 

<I) 

- 18.3 - 18 . 5 - 18 . 5 - 18 . 5 - 18 . 2 "' 

~ 

-17. 0 -17 . 1 -1 7 .1 -17 . 1 - 17 . 0 

fx: - ll <f x: - 8 :rx: -6 'F><: -~fx: - 4(fx: -21.5 
fz: 448 (f z: 584lfz : 584(fz: 58•fz : 583~fz: 4492. 3 
t1y: - 192~y : -185!1-ly : -18UMy: - 1 711y: -174J'ly: - 1691. 5 

VERPLAATSINGEN 2de o r de [mm; rad] fundamentele comb i natie 

X- ve r pl . Z- ve r pl . Rotat i e 
Kn . Min Ma x Min Ma x Mln ;...;,a x 

1 2 .92 2 . 92 -0.79 -0 . 79 0.001 0 0.00101 
2 9 . 14 9.14 - 1. 79 -1 . 79 0.00145 0 .00145 
3 14 . 84 14 . 84 - 2. 44 - 2 . 44 0. 00170 0.00 17 0 
4 21.35 2 1.35 - 3 . 02 - 3. 02 0.00191 0 . 001 9 1 
5 28.58 2 8 .58 -3 . 5 4 - 3 .54 0.0021 0 0 . 002 1 0 
6 36.47 36 . 47 -4 . 00 - 4 . 0 0 0 . 00227 0 .00227 
7 44 .87 4 4 .87 -4 . 39 - 4. 3 9 0.00238 0 . 00238 
8 53. 56 53 . 56 -4. 72 -4.72 0 . 00244 0 . 00244 
9 62.40 62 . 40 - 4 . 97 -4 . 9 7 0 . 00247 0 . 00247 

1 0 7 1 .32 71.32 -5.17 -5.17 0.0024 8 0 .00248 
11 80.27 80 . 27 -5 . 29 -5.29 0. 00249 0 .00249 
12 89.22 8 9 . 22 -5.35 -5. 35 0 . 0 02 48 0. 002 48 
13 2.84 2 . 84 -1. 03 - 1.03 0 . 000 99 0 . 0 00 99 
14 8 . 99 8 . 99 -2 .34 - 2 . 34 0 . 0 0 1 45 0 . 001 45 
1 5 1 4 . 7 1 14 . 71 -3 .19 -3 . 19 0. 00 172 0 . 001 72 
16 21.25 21.25 -3 . 96 - 3 . 96 0.00191 0 .00191 
17 28.30 28 .30 -4 . 64 - 4.64 0.001 98 0 .001 98 
18 36.28 36 .28 - 5 . 2 3 - 5.23 0 . 0023 5 0. 00235 
19 44.77 44 . 77 -5.74 -5 . 74 0 . 00238 0 . 0023 8 
20 53.41 53.41 -6.17 -6 . 17 0.00 243 0 . 0024 3 
2 1 62 .23 62 . 23 - 6.50 -6 .50 0. 00247 0 . 002 47 
22 71. 1 6 71.16 -6 . 75 - 6 . 75 0 .0 0249 0 .00249 
23 8 0. 12 80 . 12 -6. 91 - 6 . 91 0.00249 0 . 00249 
2 4 89. 10 8 9 .10 - 6 . 99 -6.99 0 . 00249 0.00249 
25 88.99 88.99 - 6 . 99 -6 . 99 0 . 00250 0.00250 
26 79 . 99 79 . 99 -6.91 -6 . 91 0.00250 0 . 00250 
27 7 1.01 71. 0 1 - 6. 75 - 6 . 75 0 . 00249 0 . 00249 
28 62 . 07 62.07 - 6.50 - 6. 50 0. 00247 0 .00247 
29 5 3.23 53.23 -6 . 1 6 -6.16 0.00 244 0 . 00244 
30 44.56 44 . 56 - 5 . 74 -5 . 74 0.00 23 8 0.00238 
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31 
32 
33 
34 
3S 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
so 
S1 
52 
S3 
S4 
ss 
S6 
S7 
S8 
S9 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
Tl 
78 

36.18 
28.28 
21.04 
14.S2 

8.8S 
2.78 

88.88 
79.87 
70.87 
61.92 
S3.07 
4 4 . 4 1 
36.06 
2 8. 18 
20.90 
14.36 

8.72 
2.72 

88.78 
79.7S 
70.73 
61.78 
S2.93 
44.28 
3S. 94 
28.0S 
20.77 
14.23 

8.61 
2.67 

88.68 
79.63 
70.61 
61.6S 
52.80 
44.1S 
3S.82 
27.94 
20.64 
14.10 

8. 4 9 
2.61 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

REACTIES 
Kn. 

73 
74 
7S 
76 
77 
78 

X-min 

-114.39 
-83.01 
-68.67 
-S9.12 
-4 6. 8 9 
-21.51 

36.18 
28.28 
21.04 
14.52 

8.8S 
2.78 

88.88 
79.87 
70.87 
61.92 
S3.07 
4 4 . 41 
36.06 
28.18 
20.90 
14.36 

8. 72 
2. 72 

88.78 
79.75 
70.73 
61.78 
52.93 
4 4. 28 
35.94 
28.0S 
20.77 
14.23 

8.61 
2. 67 

88.68 
79.63 
70. 61 
61. 65 
S2.80 
4 4 . 15 
3S.82 
27.94 
20.64 
14.10 

8. 4 9 
2.61 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

2de orde 

X-max 
-114.39 

-83.01 
-68.67 
-59.12 
-46.89 
-2l.S1 

-S.23 
-4.64 
-3.96 
-3.19 
-2.34 
-1.03 
-6.99 
-6.91 
-6.75 
-6.SO 
-6.16 
-S.74 
-S.23 
-4.64 
-3.9S 
-3.19 
-2.33 
-1.03 
-6.99 
-6.91 
-6.7S 
-6.SO 
-6. 16 
-5.74 
-S.23 
-4. 64 
-3.9S 
-3.19 
-2.33 
-1.03 
-5.37 
-5.31 
-5.18 
-4.99 
-4.73 
-4.41 
-4.01 
-3.56 
-3.03 
-2.44 
-1.79 
-0.79 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Z-min 

4479.S1 
5839.94 
S839.89 
S839.89 
S839.87 
4492.30 

-S.23 
-4. 64 
-3.96 
-3.19 
-2.34 
-1.03 
-6.99 
-6.91 
-6.7S 
-6.SO 
-6.16 
-S.74 
-S.23 
-4.64 
-3.9S 
-3. 19 
-2.33 
-1.03 
-6.99 
-6.91 
-6.75 
-6.50 
-6.16 
-S.74 
-S.23 
-4.64 
-3.9S 
-3. 19 
-2.33 
-1.03 
-S.37 
-S.31 
-s. 18 
-4.99 
-4.73 
-4. 41 
-4.0 1 
-3.S6 
-3.03 
-2.44 
-1.79 
-0.79 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00227 
0.00211 
0.00192 
0.00170 
0.00144 
0.00097 
0.002S1 
0.002SO 
0.00249 
0.00247 
0.00244 
0.00237 
0.00226 
0.002 11 
0.00 ! 92 
0.00 17 0 
0.00 14 3 
0.0009 6 
0.0025 1 
0.002S1 
0.002SO 
0.00248 
0.00244 
0.00237 
0.00226 
0.00211 
0.00193 
0.00170 
0.00142 
0.00094 
0.00252 
0.002S1 
0.002SO 
0.00248 
0.00243 
0.00236 
0.00226 
0.00212 
0.00193 
0.00170 
0.00 141 
0.00092 
0.00059 
0.000 57 
0.00056 
0.0005S 
O.OOOS4 
O.OOOS2 

Z-max 

4479.51 
5839.94 
S839.89 
5839.89 
5839.87 
4492.30 

0.00227 
0.00211 
0.00192 
0.00170 
0.00144 
0.00097 
0.002S1 
0.00250 
0.00249 
0.00247 
0.00244 
0.00237 
0.00226 
0.00211 
0.00j_92 
0.00170 
O.OO:i43 
0.00096 
0.00251 
0.00251 
0.00250 
0.00248 
0.00244 
0.00237 
0.00226 
0.00211 
0.00193 
0.00170 
0.00142 
0.00094 
0.002S2 
0.002S1 
0.002SO 
0.00248 
0.00243 
0.00236 
0.00226 
0.00212 
0.00193 
0.00170 
0.00141 
0.00092 
O.OOOS9 
O.OOOS7 
O.OOOS6 
0.00055 
0.00054 
0.00052 

F~ndamente1e combinatie 

:,~J-max 

-192S.24 - 92S.24 
-:8S8.96 - 858.96 
-1816.28 - 816.28 
-1779.14 - 779.14 
-1741.30 - 74l.30 
-1691.SO - 691. so 
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Bijlage 9.9 Berekening demontabele vloerdelen: 

9.9.1 Kanaalplaatvloeren: 
Kanaalplaatvloeren zijn als demontabele vloerelementen gebruikt. De kanaalplaatvloeren 
hebben enkel een overspannende dragende functie. Aangenomen wordt dat de 
demontabele vloerconstructie gelegen tussen de koppelstaven, enige horizontale 
restkrachten die ontstaan tgv scheefstand en horizontale windbelasting, via 
schuifspanning kunnen overdragen naar deze hoed- en petliggers. Er kan in de praktijk 
aangenomen worden dat kanaalplaatvloeren zonder constructieve druklaag langse 
schuifspanningen in de voegen kunnen opnemen beperkt tot 0,10 N/mm 2 voor gladde 
oppervlakken en beperkt 0,15 N/mm 2 voor ruwere oppervlakken. Dit wordt zeker als 
voldoende aangenomen. Dit wordt zeker als voldoende geacht! Keuze is de 
Kanaalplaatvloer 200: 

-Pasplaatbreedte 300mm+ nx150mm 
-Sterkteklasse C45/55 
-Gewicht inclusief voegvulling 303 kg/m 2 

-Milieuklasse XC1, XC3 
-Maximum plaatlengte verdiepingsvloer 7,60 m 
-Betondoorsnede 144623 mm 2 

-Zwaartepunt betondoorsnede 99,3 mm 
-Traagheidsmoment 680,0 x 10"6 mm4 

-Keuze afmetingen: Lmax. = 2,2m ; breedtes: 600mm 900mm en 1200mm 

HVP 200-6L 

WerKend: 1200 
Pasplaten :32~~ 10-690-67~10~ 
VoeçvuNing 8, 7 1/m' 
Ge-o~richt 303 k{l/ml • 

Figuur 9.9.1: Kanaalplaatvloer HVP 200-6L. 

Koppelstaaf 

A 

Veranderbaar vloergedeelte B 

Permanent gedeelte c 
Koppelstaaf D 

Koppelstaaf E 

Koppelstaaf F 

G 
Veranderbaar vloergedeelte H 

Permanent gedeelte 

Koppelstaaf J 

K 

=Veranderbaar gedeelte: 

"" 

Vloerdelen tot 40% van het 
aantal uitneembaar 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Figuur 9.9.2: Kanaalplaatvloeren zijn als demontabele vloerelementen gebruikt en vullen de ruimte op in het 
veranderbaar gedeelte. De kanaalplaatvloeren hebben enkel een overspannende dragende functie en zijn tot 
40% uitneembaar. 
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Figuur 9.9.3: Kanaalplaten ondersteund door een hoedligger en zonder druklaag. 

l 
Figuur 9.9.4: Mogelijkheid voor sparingen tbv voor leidingdoorvoer. 

-> Lengte overspanning voldoet! 

venliepings- en dakvloer voor woning· en utllltelubouw 

a l~ t.tt 

""' 
Gewicht inclusief voegvulling 303 kgtm' 

Mi~euklasse 1 of 2 

Br~ndwerendheid 60 · 120 minuten 

Maximum pl•adengte 

· utiliteitsbouw 10.00 m 

· woningbouw 

·verdiepingsvloer 7,60 m 
. dakvl~r 9,00m 

Pasplaatbreedte 

· woningbouw 300' n x 100 mm •) 

. ut i liteilsbouw 300 • n x 150 mm 

Voegwlling 7,31/m 

Sterkteklasse 855 

woningbouw 

bouwm ~ 

dalcvtoer 
verdieping 

verdieping 

verdieping 

utiliteitsbouw 

14 

11 \ - \ , 

l.rtip~ I 

geen 

1,20• 2,80 
2,40 x 1.50 

3,60 x 1,00 

\ f\ 
[\. 

m;n~. d•gmal lml 
7,40 
7,40 

7,40 

6,40 

I 

x ,. 1\ ,'\ 
l l 

'\ \. 
"\ " 10 

'\, """\['... 

" "' ~ WIM~i uo mno r-.... 0 ~;f::: ~ .... _ 
~ 

1'-

Bttondoorsrwde 1446Hmm' .~ H ~ 0 I. IC U U r. 0 i l il.O I ~~ IIo 11 511 

Zwaartepunt betondoODnede 99,3 mm 

Traagheidsmoment 680,0 x 10' mm' 
_, .. , 

Oppervlakte-beoordelingsklasse 18 (element!) 

Oppervlakte bovenzijde normaaltruw 

Betonpuingranulaat 2o<l'o op aanvraag 
•j P.s.lo~r,-nun...tN"rtypt'AUfJO 

Figuur 9.9.5: ->Lengte overspanning voldoet! Bron: VBI Beton. 
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Bijlage 10 Ventilatieberekening: 
De ventilatiekanalen liggen onder de zwaardere vloerdelen die minder gevoelig zijn voor 
de transformaties en kunnen eenvoudig worden verlegd, wanneer er een transformatie 
ter plaatse van een ventilatiekanaal er om vraagt. De indeling van de installaties onder 
de vloer voor een kantoorfunctie/zorgfunctie ziet er als volgt uit: 

Ventilatiekanalen luchtaanvoer: 

Plafondindeling: 
A - - - -
B 

c ~ Klimaatplafond 

D 
Ventilatle roosters 
Verlichtings armaturen 

E • Sprinklerinstallatie 

F 
Ventilatiesysteem: G 

H 

- Ventilatiekanalen: 
-tpv gangpad/centrale hal 

K o=o <=I - -==- =- - -tpv verbhjfsruimtes 

Ventilatle roosters luchtinblaas 

Nabehandeling per verdieping 
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Figuur 10.1: Het installatietechnische ontwerp voor een kantoorfunctie en een verzorgings- en verplegings
functie tbv inblazen verse gezuiverde lucht. Hoofdkanalen en vertakkende subkanalen. 

1.1 Volumes van afmetingen van verblijfsruimtes: 
Volume verblijfsruimte en oppervlak verblijfsruimte tbv van ventilatie voor woonfunctie/ 
kantoorfunctie/ gezondheidsfunctie voor een subkanaal: 
A = (6x1,2m x 4x1,2m) = 34,6 m 2 

V= 34,6 m2 x 3,3m = 114,1 m 3 

Volume verblijfsruimte en oppervlak verblijfsruimte tbv van ventilatie voor woonfunctie/ 
kantoorfunctie/ gezondheidsfunctie voor een hoofdkanaal: 
A= (9,6m x 19,2m) = 184,3 m 2 

V = 184,3 m 2 x 3,3m = 608,2 m 3 

Volume verblijfsruimte en oppervlak verblijfsruimte tbv van ventilatie voor woonfunctie/ 
kantoorfunctie/ gezondheidsfunctie voor een luchtkanaal in leidingschacht voor 11 etages 
aan verblijfsruimte en oppervlak: 
A= 11 x (9,6m x 19,2m) = 2027,3 m 2 

V= 11 x 184,3 m2 x 3,3m = 6690,2 m 3 

Volume en oppervlak verblijfsruimte tbv van ventilatie van gang voor een subkanaal: 
A = (6x1,2m x 4x1,2m) = 34,6 m 2 

V = 34,6 m2 x 3,3m = 114,1 m 3 
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Volume en oppervlak verblijfsruimte tbv van ventilatie van gang voor een hoofdkanaal: 
A = 112 x ( 4,8m x 38,4m) = 92,2 m 2 

V = 112 x ( 4,8m x 38,4m) x 3,3m = 304,2 m3 

Volume en oppervlak verblijfsruimte tbv van ventilatie van gang voor een luchtkanaal in 
leidingschacht voor 11 etages aan verblijfsruimte en oppervlak: 
A= 11 x 92,2 m 2 = 1014,2 m 2 

V= 11 x 304,2 m 3 = 3346,2 m3 

1.2 Bepalen ventilatievoud: 
Aan de hand van vereisten voor ventilatie kan per ruimte worden bepaald hoe groot de 
kanalen worden, die daar naartoe worden gelegd. Het ventilatievoud (v.v.) is de 
verhouding tussen de ingeblazen verse lucht per uur en de inhoud van de ruimte, [m 31h] 
I [m 3

] = [br 1
. Een minimaal vereiste voor ventilatie bij een bezettingsgraadklasse Bltl5 

voor een verblijfsruimte in een woonfunctie I kantoorfunctie I gezondheidsfunctie is 1,3 
dm 31s·m2

. Een verblijfsruimte is een ruimte voor het verblijven van mensen, dan wel een 
ruimte waarin de voor een gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden. 

Voor een standaardoppervlakte voor een hoofdkanaal: 
Uitgangspunt Vkanaal = 5 [mis] 
Capaciteit = qv [dm 31s] ; Kanaalafmeting in m2 

qv = A x V x 1000 [dm3ls] 

Inhoud standaard voor kantoor: 
Avloer x hoogte= (9,6m x 19,2m) x 3,3m = 608,2m 3 

Ventilatie-eis: 1,3 dm31s·m2 

Q = qv x A= 1,3 x (9,6m x 19,2m) = 239,6 dm31s = Ventilatiecapaciteit 

Ventilatievoud: 
(QI(1000 dm31m3

) x 3600 slh ) I 608,2m3 = 862,6 m31h I 608,2m3 = 1,4 [h-1
] 

Dit wordt aan de lage kant geacht vanwege een nog onbekende bestemming. Het 
leidingnetwerk wordt in zijn geheel ontworpen op een mate van overcapaciteit. Het v.v. 
zal maximaal, welke functie ook, gemiddeld nooit hoger dan 4 [m3 /hl/[m 3 1 bedragen. 
Hiervan wordt uitgegaan. Verder zijn er eisen aan luchtsnelheden in kanalen m.b.t. het 
beperken van geluidsoverlast. In de verticale kanalen in de leidingschacht, wordt een 
hogere l'uchtsnelheid toegestaan dan in de vertakkende horizontale kanalen. De lucht 
stroomt met een snelheid van maximaal Z m/s, in de verticale kanalen. De lucht stroomt 
met een snelheid van maximaal 5 m/s, t.p.v. gangpaden, in de horizontale kanalen. Alle 
horizontale kanalen die in bij de verbli1jfsruimten lopen hebben een snelheid van 
max,imaal 3 m/s. Dit om te voorkomen dat er te veel geluidsoverlast van komt. 

Voor een standaardoppervlakte voor een hoofdkanaal zou dit betekenen: 
qv = Akanaal X V X 1000 = 239,6 dm31s 
Akanaal x 5 mis = 0,240 m31s 
Akanaal = 0,05 m 2 
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1.3 Afmetingen van luchtkanalen in leidingschacht en in verlaagd plafond: 

Aanvoerkanalen tpv verblijfsruimte : 

Afmeting 
Benodigd volume Luchtsnelheid kanaal bxh 

Kanalen: v.v. (s-1 ) (m3) (m/s) Kanaaloppervlak (m2) (mm) 

subkanaal : 4/3600= 114,1 m 3 3 0,042 250x200 
0 0011 - .... 

hoofdkanaal : 4/ 3600= 608.2 m 3 3 0,22 ( 
K OOx250 

0 0011 

luchtkanaal in 4/3600= 
leidingschacht : 0,0011 6690,2 m 3 7 1,05 1750x600 

Aanvoerkanalen tpv gang: 

Afmeting 
Benodigd volume Luchtsnelheid kanaal bxh 

Kanalen: v.v. (s-1 ) (m3) (m/s) Kanaaloppervlak (m2) (mm) 

subkanaal: 4/3600= 114,1 m 3 5 0,025 250x100 
0 0011 

hoofdkanaal : 4/3600= 304,2 m 3 5 0,067 ( 300x250 
0 0011 ........... ..... 

luchtkanaal in 4/ 3600= 
leidingschacht : 0,0011 3J46,2 m 3 7 0,53 900x600 

Dit zorgt voor de volgende mogelijke indeling van de installatieruimte voor een 
kantoorfunctie/ zorgfunctie: 

Vrlje hoogte 
tbv verblij fsrulmt<! 

Vr1je hoogte 
tbv lnstollntle3/ 
opslag 

Vr1je hoogte 
tbv Installaties 

Vr1je hoogte 
tbv verblljfsrulmte 

" ' ;::=j~ 

Kantoorfunctie I Zorgfunctie 
Figuur 10.2: Ventilatiekanalen onder de vloerconstructies. 

Elektra, !CT, Oata 

Rlolerlngsbuls " I SO 

Verstelbare pootjes 

Ruimte voor opslay 
van vloerelementen 

Ventilatiekanaal bxh•900x250 

Ver11chtlngs armaturen 

Verlaagd plafond 

evt. Klimaatplafona 
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