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Voorwoord 

Voor u ligt het eindrapport van het afstudeeronderzoek 'FLEXmax, onderzoek naar het 

'optimale' stramienplan en mogelijke draagconstructles voor het ontwerp van flexibele 

multifunctionele gebouwen met een stapeling van de gebrulkstuncties parkeren, winkelen, 

werken (kantoren) en wonen binnen een regelmatige structuur.' Dit afstudeeronderzoek is 

uitgevoerd als afronding van de Masterfase van de studie Structural Design, aan de faculteit 

Architecture, Building and Planning van de Technische Universiteit Eindhoven. 

Dit afstudeeronderzoek is voortgekomen uit de steeds groter wordende interesse binnen de 

bouwnijverheid voor de economische en maatschappelijke voordelen van flexibele multi· 

functionele gebouwen met een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, 

werken (kantoren) en wonen. Ondanks de verschillende voordelen worden er binnen 

Nederland echter relatief weinig van deze multifunctionele gebouwen gebouwd. De oorzaak 

hiervan is voomarnelijk de dwingende maatvoering van de gebruiksfuncties parkeren en 

werken (kantoren), waardoor deze onderling en in combinatie met de gebruiksfuncties 

winkelen en wonen relatief moeilijk te stapelen zijn. Veelal wordt hierdoor op voorhand 

aangenomen dat voor het stapelen van de gebruiksfuncties meerdere overgangsconstructies 

noodzakelijk zijn. Als gevolg van de relatief hoge kosten van deze overgangsconstructies 

heerst binnen de bouwnijverheid dan ook de gedachten dat het economisch onverantwoord 

is een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen te 

Vocrw(YJrd 

realiseren. Verwacht wordt echter dat door de onderlinge afstemming van de gebruiks· 

functie het toch mogelijk zou moeten zijn om de gewenste stapeling te kunnen realiseren. 

Binnen het uitgevoerde afstudeeronderzoek is daarom nader onderzoek gedaan naar het 

'optimale' stramienplan en mogelijke draagconstructies voor het ontwerp van flexibele 

multi-functionele gebouwen met een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, 

werken (kantoren) en wonen binnen een regelmatige structuur. Daarnaast zal afsluitend, op 

basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek, een architectonisch en constructief 

ontwerp worden gemaakt van een flexibel multifunctioneel gebouw. 

Tot slot wil ik graag mijn dank willen uitspreken aan dhr. F. Moonen, dhr. R. Blok, dhr. S. de 

Boer en dhr. J. van Gogh voor hun begeleiding, expertise en kritische houding ten aanzien 

van dit afstudeeronderzoek. Daarnaast wil ik eveneens mijn dank uitspreken aan dhr. C. 

Bertels van Conforum Bouwconsult Valkenswaard, dhr. P. van den Bosch van HOCO Beton 

Weert en dhr. R. Duin van Hurks Bouw Zuid Eindhoven voor hun expertise. 

Eindhoven, juli 2009 

Ing. H.G.E. Damen 



Samenvatting 

Binnen de bouwnijverheid worden de ontwikkelingen ten aanzien van flexibele multi

functionele gebouwen met een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, 

werken (kantoren) en wonen, met een steeds groter wordende interesse gevolgd. Deze 

interesse komt voomarnelijk voort uit de verschillende economische voordelen van flexibele 

multifunctionele gebouwen boven monofunctionele gebouwen. Het belangrijkste voordeel 

van flexibele multifunctionele gebouwen is hierbij de uitwisselbaarheid van gebruiks

functies, waardoor langdurige leegstand kan worden voorkomen. 

Ondanks de verschillende economische voordelen worden er binnen Nederland echter 

relatief weinig flexibele multifunctionele gebouwen gebouwd met een stapeling van de 

gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen. De oorzaak hiervan is 

voomarnelijk de dwingende maatvoering van de gebruiksfuncties parkeren en werken 

(kantoren), waardoor deze onderling en in combinatie met de gebruiksfuncties winkelen en 

wonen relatief moeilijk te stapelen zijn. Veelal wordt hierdoor op voorhand aangenomen dat 

voor het stapelen van de gebruiksfuncties verschillende overgangsconstructies noodzakelijk 

zijn. Door de relatief hoge kosten van deze overgangsconstructies heerst binnen de 

bouwnijverheid dan ook de gedachten dat het economisch onverantwoord is om flexibele 

multifunctionele gebouwen met een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, 

werken (kantoren) en wonen te realiseren. Verwacht werd echter dat door de onderlinge 

afstemming van de gebruiksfuncties het toch mogelijk zou moeten zijn om de gewenste 

stapeling te kunnen realiseren. Binnen het uitgevoerde afstudeeronderzoek is daarom nader 

onderzoek gedaan naar het 'optimale' stramienplan en mogelijke draagconstructies voor het 

ontwerp van flexibele multifunctionele gebouwen met een stapeling van de gebruiksfuncties 

parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen binnen een regelmatige structuur. 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat, door de onderlinge 

afstemming van de gebruiksfuncties, het inderdaad mogelijk is om een 'optimaal' 

stramienplan en een mogelijke draagconstructie te ontwikkelen voor het ontwerp van 

flexibele multifunctionele gebouwen. Het ontwikkelde 'optimale' stramienplan bestaat 

hierbij in de lengterichting van het gebouw uit een veelvoud van de verdeling 6,30 m - 4x 

6,00 m- 6,30 m, met in de breedterichting een verdeling van 7,20 m- 2,40 m- 7,20 m. Op 
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basis van de indelingsvarianten van het ontwikkelde 'optimale' stramienplan, is het voor de 

draagconstructie vervolgens mogelijk gebleken om in de lenterichting van het gebouw twee 

rijen van vijf middenkolommen te plaatsen. De posities van de middenkolommen zijn hierbij 

zodanig gekozen dat deze binnen de verschillende indelingsvarianten van de gebruiksfuncties 

parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen tot minimale beperkingen leiden. 

Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek naar het 'optimale' stramienplan en mogelijke 

draagconstructies kan dus worden geconcludeerd dat voor het stapelen van de gebruiks

functies parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen geen overgangsconstructies 

noodzakelijk zijn. Uiteindelijk kan dan ook worden geconcludeerd dat de heersende 

gedachten binnen de bouwnijverheid niet correct is, waardoor een belangrijk bezwaar tegen 

de realisatie van flexibele multifunctionele gebouwen komt te vervallen. 

Binnen het totale afstudeeronderzoek is naast het uitgevoerde onderzoek eveneens een 

ontwerp gemaakt van een flexibel multifunctioneel gebouw met een stapeling van de 

gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen. Het primaire doel 

hiervan was het toetsen van de toepasbaarheid van het ontwikkelde 'optimale' stramienplan 

en de ontwikkelde draagconstructie, binnen het ontwerp van flexibele multifunctionele 

gebouwen. Op basis van het gemaakte ontwerp kan dan ook worden geconcludeerd dat het 

ontwikkelde 'optimale' stramienplan en de ontwikkelde draagconstructie op eenvoudige 

wijze binnen het ontwerp van flexibele multifunctionele gebouwen kan worden toegepast. 

Naast het primaire doel diende het ontwerp secundair om inzicht te krijgen in enerzijds de 

gevolgen van de uitwisselbaarheid van gebrulkstuncties en anderzijds de mogelijkheden om 

deze gevolgen binnen het ontwerp van flexibele multifunctionele gebouwen te kunnen 

beheersen. Op basis van het gemaakte ontwerp moet worden geconcludeerd dat door de 

uitwisselbaarheid van gebrulkstuncties altijd voldaan zal moeten worden aan de zwaarst 

gestel.de eisen en dat daarnaast verschillende dubbele voorzieningen benodigd zijn. Om de 

gevolgen van de uitwisselbaarheid van gebruiksfuncties dan ook zo veel mogelijk te kunnen 

beheersen, is het uiterst belangrijk om voorafgaande aan het ontwerpproces duidelijke en 

reële randvoorwaarden te definiëren ten aanzien van de gebruiksfuncties binnen de 



stapeling. Daarnaast kan het binnen het ontwerpproces eveneens handig zijn om een 

duidelijk onderscheid te maken tussen wat permanent is en wat veranderbaar. Het 

permanente dient immers de 'capaciteiten' te bezitten om veranderingen van gebruiks· 

functies mogelijk te kunnen maken, terwijl het veranderbare daarentegen toch wordt 

veranderd en daardoor deze 'capaciteiten' niet hoeft te bezitten. 
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Inleiding 

Dit afstudeeronderzoek is voortgekomen uit de steeds groter wordende interesse binnen de 

bouwnijverheid voor flexibele multifunctionele gebouwen met een stapeling van de 

gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen. Deze interesse komt 

voornamelijk voort uit de verschillende economische voordelen van flexibele multi

functionele gebouwen boven monofunctionele gebouwen. Het belangrijkste voordeel van 

flexibele multifunctionele gebouwen is hierbij de uitwisselbaarheid van gebruiksfuncties, 

waardoor langdurige leegstand kan worden voorkomen. Binnen een flexibel multifunctioneel 

gebouw met een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) 

en wonen kan bijvoorbeeld, wanneer de vraag naar kantoorruimte laag is, een leegstaande 

kantoorverdieping worden omgebouwd tot een woonverdieping. 

Naast de uitwisselbaarheid van gebruiksfuncties kan het door verschillende synergie

voordelen eveneens economisch aantrekkelijker zijn om één flexibel multifunctioneel 

gebouw met een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) 

en wonen te realiseren, dan meerdere monofunctionele gebouwen met een verschillende 

gebruiksfunctie. Voorzieningen, zoals de parkeergarage, zullen immers zelden gelijktijdig 

gebruikt worden door de verschillende gebruiksfuncties. Hierdoor kan dan ook veelal met 

een kleinere capaciteit worden volstaan. 

Naast de economische voordelen hebben flexibele multifunctionele gebouwen eveneens een 

belangrijk maatschappelijk voordeel. Verwacht wordt namelijk dat flexibele multi

functionele gebouwen een langere functionele levensduur hebben dan monofunctionele 

gebouwen. Leegstand kan immers worden voorkomen doordat verschillende gebruiksfuncties 

uitwisselbaar zijn. Leegstand betekent nu echter in veel gevallen sloop, ondanks dat dit ten 

aanzien van de technische levensduur van een gebouw vaak niet noodzakelijk is. In 

Nederland bestaat dan ook 60% van de jaarlijkse bouwactiviteit uit het slopen van 'oude' 

gebouwen en het bouwen van nieuwe. [Durmisevic, 2006]. De bouwnijverheid is hierdoor de 

grootste producent van afval en is eveneens de grootste gebruiker van energie en natuurlijke 

grondstoffen. Uit diverse onderzoeken is inmiddels dan ook gebleken dat de milieubelasting 

als gevolg van alle bouw- en sloopactiviteiten aanzienlijk kan worden verkleind, wanneer 

door de duurzame ontwikkeling van gebouwen vroegtijdige sloop kan worden voorkomen. 

lntckiing 

Ondanks de verschillende economische en maatschappelijke voordelen worden er binnen 

Nederland echter relatief weinig flexibele multifunctionele gebouwen gebouwd met een 

stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen. De 

oorzaak hiervan is voomarnelijk de dwingende maatvoering van de gebruiksfuncties parkeren 

en werken (kantoren), waardoor deze onderling en in combinatie met de gebruiksfuncties 

winkelen en wonen relatief moeilijk te stapelen zijn. Veelal wordt hierdoor op voorhand 

aangenomen dat voor het stapelen van de gebruiksfuncties verschillende evergangs

constructies noodzakelijk zijn. Door de relatief hoge kosten van deze overgangsconstructies 

heerst binnen de bouwnijverheid dan ook de gedachten dat het economisch onverantwoord 

is om flexibele multifunctionele gebouwen te realiseren met een stapeling van de 

gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen. 

Binnen dit afstudeeronderzoek zal daarom onderzoek worden gedaan naar het 'optimale' 

stramienplan (zie deel 11) en mogelijke draagconstructies (zie deel 111) voor het ontwerp van 

flexibele multifunctionele gebouwen met een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, 

winkelen, werken (kantoren) en wonen binnen een regelmatige structuur (zie figuur 

1 ). Verwacht wordt namelijk dat door het onderling afstemmen van de gebruiksfuncties het 

toch mogelijk zou moeten zijn om deze binnen een regelmatige structuur te stapelen. Een 

voorbeeld van een gebouw waarbij door de onderlinge afstemming van de gebruiksfuncties 

werken (kantoren) en wonen een stapeling gerealiseerd is, is het MUL TIFUNC gebouw in 

Amsterdam. [Lingotto,2001 ]. 

I I 
I I 
I I 
I I 

I I I I 
I I 
I 1_.. 
'---------'- -'---' 

Niet rage matig structuur Niet regelmatige structuur Regelmatige structuur 

Figuur 1. Regelmatige structuur binnen gebouwen. 



Op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar het 'optimale' stramienplan 

en mogelijke draagconstructies, zal vervolgens een architectonisch en constructief ontwerp 

worden gemaakt van een flexibel multifunctioneel gebouw met een stapeling van de 

gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen (zie deel IV). Het 

primaire doel van het ontwerp is hierbij de toetsing van de toepasbaarheid van het 

ontwikkelde 'optimale' stramienplan en de ontwikkelde draagconstructie binnen het 

ontwerp van flexibele multifunctionele gebouwen. Daarnaast dient het ontwerp secundair 

om inzicht te krijgen in enerzijds de gevolgen van de uitwisselbaarheid van de gebruiks· 

functies en anderzijds de mogelijkheden om deze gevolgen binnen het ontwerp van flexibele 

multifunctionele gebouwen te kunnen beheersen. 

Afsluitend zal in deel V worden teruggekeken op het uitgevoerde onderzoek en de daaruit 

voortkomende resultaten. Daarnaast zullen op basis van het uitgevoerde onderzoek 

eveneens aanbevelingen worden gedaan voor eventueel verder onderzoek. 
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1 Probleem- en doelstell.ing 

1. 1 Probleemstelling 

Ten aanzien van dit afstudeeronderzoek is de volgende probleemstelling geformuleerd: 

Welk stramienplan en welke mogelijke draagconstructies bieden de mogelijkheid tot het 

stapelen van de gebrulkstuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen binnen 

een regelmatige structuur. 

1. 2 Doelstelling 

Ten aanzien van dit afstudeeronderzoek is, op basis van de hierboven geformuleerde 

probleemstelling, de volgende doelstelling geformuleerd: 

Het ontwikkelen van een 'optimaal' stramienplan en mogelijke draagconstructies voor het 

ontwerp van flexibele multifunctionele gebouwen met een stapeling van de gebrulkstuncties 

parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen binnen een regelmatige structuur. 

DEEL i: Probleem· en doelstelling 
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2 Inleiding 

In deel 11 van dit afstudeeronderzoek fs onderzoek gedaan naar het 'optimale' stramienplan 

voor het ontwerp van flexibele multifunctionele gebouwen met een stapeling van de 

gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen binnen een regelmatige 

structuur. 

Voor de ontwikkeling van het 'optimale' stramienplan wordt uitgegaan van de minimale 

afmetingen van ruimten binnen de gebruiksfunctie parkeren, werken (kantoren) en wonen 

(zie hoofdstuk 5). De gebruiksfunctie winkelen zal bij het opstellen van het stramienplan 

buiten beschouwing worden gelaten, omdat de afmetingen van winkelruimten veelal 

afhankelijk zijn van de daarboven gelegen gebruiksfuncties. Wel zal binnen de varianten 

worden gekeken naar de mogelijkheden om winkelruimtes te kunnen realiseren. 

Binnen het uitgevoerde onderzoek naar het 'optimale' stramienplan is onderscheid gemaakt 

tussen de stramienverdeling in de breedterichting van het gebouw en de stramienmaat in de 

lengterichting van het gebouw. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar de 

'optimale' stramienverdeling in de breedterichting van het gebouw zijn uitgewerkt in 

hoofdstuk 6. De resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar de 'optimale' stramienmaat 

in de lengterichting van het gebouw zijn uitgewerkt in hoofdstuk 7. 

DEEL II - H0t stramienrJlan 



3 Analyse bestaande gebouwen 

3.1 Selectiecriteria en geselecteerde gebouwen 

Voor het vaststellen van de minimale afmetingen van de ruimten zal een analyse worden 

uitgevoerd, waarbij verschillende netto-afmetingen van ruimten binnen marktconforme 

gebouwen zullen worden geanalyseerd. De uit te voeren analyse beperkt zich hierbij tot de 

netto-afmetingen van ruimten binnen de gebruiksfunctie werken (kantoren) en wonen. De 

gebruiksfunctie parkeren zal binnen de uit te voeren analyse buiten beschouwing worden 

gelaten, omdat de netto-afmetingen van parkeervakken en parkeerwegen direct kunnen 

worden afgeleid uit NEN 2443 'Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in 

garages'. 

Voor het selecteren van de gebouwen zijn vier selectiecriteria opgesteld: 

De gebouwen moeten marktconform zijn. 

De gebouwen moeten gelegen zijn binnen de gemeente Eindhoven. 

De bouwvergunning van de gebouwen moet, in verband met de herziening van het 

Bouwbesluit, verleend zijn na 1 januari 2003. 

De gebouwen moeten horizontaal ontsloten zijn door een ontsluiting in het midden 

van het gebouw. 

Tijdens het selecteren van de gebouwen werd tegen het probleem aangelopen dat niet kon 

worden vastgesteld of een gebouw nu wel of niet marktconform is. Om uiteindelijk toch een 

selectie te kunnen maken, is een lijst van gebouwen opgesteld waarvan verwacht werd dat 

deze marktconform waren en die daarnaast eveneens voldeden aan de overige drie selectie

criteria. Van de gebouwen waarvan werd verwacht dat deze het meest marktconform waren, 

zijn vervolgens enkele tekeningen opgevraagd bij het tekeningenarchief van de gemeente 

Eindhoven. Na het vergelijken van de gebouwen onderling en het inwinnen van advies bij 

derden, is voor de gebruiksfunctie werken (kantoren) gekozen voor de gebouwen WEN, WEO 

en WEP (zie paragraaf 3.2). Voor de gebruiksfunctie wonen is daarnaast gekozen voor het 

project 'de Vierjaargetijden' (zie paragraaf 3.3). In figuur 2 is de locatie van de referentie

gebouwen binnen de gemeente Eindhoven weergegeven. 

DEEL 11 - Het stra111ienplan 

Figuur 2. Locatie referentiegebouwen binnen gemeente Eindhoven. 
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3.2 Analyse WEN, WEO en WEP 

Locatie 

Oplevering 

Opdrachtgever 

Architect 

Constructeur 

Aannemer 

: Philips HighTech Campus, Eindhoven (zie figuur 2) 

: 2007 (vergunning verleend in 2005) 

: Philips Vastgoed, Beheer Et Diensten, Eindhoven 

: JHK Architecten, Utrecht I INBO Architecten, Rijswijk 

: Adviesbureau Tielemans Bouwconstructies B.V., Eindhoven 

: Hurks Bouw Zuid, Eindhoven 

De gebouwen WEN, WEO en WEP (zie figuur 3), gelegen aan het Dommeldal, zijn de meest 

noordelijke gebouwen op de Philips High Tech Campus. In totaal omvatten de gebouwen een 

bruto-vloeroppervlak van ca. 24.000 m2 • De gebouwen WEN, WEO en WEP kenmerken zich 

door een flexibel kantoorconcept welke geschikt is voor diverse kantoorindelingen. De 

gebouwen kunnen hierdoor dan ook op de lange tenmijn voldoen aan de veranderende 

gebruikseisen van de gebruiker. 

Figuur 3. Impressie WEN, WEO en WEP [2] 

DEEL II - Het stramienplan 

Analyse ruimteplan 

Voor het vaststellen van de netto-afmetingen van kantoorruimten en de daarbij behorende 

faciliterende voorzieningen, zijn de gebouwen WEN, WEP en WEO geanalyseerd (zie tabel 1 ). 

Op basis van de resultaten van de analyse zullen in het vervolg van het onderzoek enkele 

mogelijke indelingsvarianten voor kantoorverdiepingen worden ontworpen. Hiervoor zijn de 

afmetingen van de gesloten kantoorruimten en de faciliterende voorzieningen zoals kopieer

ruimten, pantry's, vergaderruimten noodzakelijk. Daarnaast zijn eveneens de breedte van 

de open kantoorruimten en de ontsluiting noodzakelijk. Opgemerkt moet echter worden dat 

binnen de uitgevoerde analyse alleen de standaard kantoorverdiepingen zijn meegenomen 

(zie figuur 4, 5 en 6). 

WEN, WEO en WEP 

WEN -1 

WEN- 2 

WE0-1 

WE0-2 

WEO- 3 

WEP -1 

Gesloten 
Kantoorruimte 

lengte 
[mm] 

5350 

5350 

5350 

5350 

5350 

4450 

breedte 
[mm] 

3500 

3500 

3500 

3500 

3500 

3500 

Open 
Kantoor-
Ruimte 

breedte 
[mm] 

4450 

6150 

89501 

6150 

4450 
·------------

n.v.t. 

Tabel1. Netto-afmetingen ruimten WEN, WEO en WEP 

Kopieerruimte 
Pantry 

Vergaderruimte 

lengte 
[mm] 

3500 

3500 

n.v.t. 

3500 

3500 
·-····· 
n.v.t. 

breedte 
[mm] 

2600 

2600 

n.v.t. 

2600 

2600 

2600 

Breedtemaat open kantoorruimte is inclusief ontsluiting (zie figuur 5.a). 

Ontsl. 

breedte 
[mm] 

1700 

1700 

n.v.t. 

1700 

1700 

2 x 1250 
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3.3 Analyse 'de Vierjaargetijden' 

Locatie 

Oplevering 

Opdrachtgever 

Architect 

Constructeur 

Aannemer 

: Holstraat, Eindhoven (zie figuur 2) 

: 2005 (vergunning verleend in 2003) 

: Woonbedrijf, Eindhoven 

: Architecten Werkgroep Tilburg, Tilburg 

: Goudstikker-de Vries, 's-Hertogenbosch 

: Hurks Bouw Zuid, Eindhoven 

Het project 'de Vierjaargetijden' (zie figuur 7) is gelegen aan de rand van de gemeente 

Eindhoven, nabij de Genneper Parken. De gebouwen omvatten in totaal 127 huur

appartementen verdeelt over drie woongebouwen en één woontoren. De woongebouwen 

(blok A1, A2 en A3) bestaan ieder uit 23 appartementen verdeelt over vijf woonlagen. De 

woontoren (blok B) heeft daarentegen 15 woonlagen met in totaal 56 appartementen en 

twee penthouses. Onder de woongebouwen bevindt zich een half verdiepte parkeerkelder 

met een capaciteit van 106 auto's. 

Figuur 7. Impressie 'de Vierjaargetijden'[1] 

DEEL 11 - Het stramienplan 

Analyse ruimteplan 

Voor het vaststellen van de netto-afmetingen van ruimten in appartementen, zijn de 

appartementen van blok A (zie tabel 2) en blok B (zie tabel 3) geanalyseerd. Op basis van de 

resultaten van de analyse zal in het vervolg van het onderzoek de minimale en maximale 

afmeting van een appartement, in de lengte- en breedterichting van een gebouw, worden 

vastgesteld. Hiervoor zijn de afmetingen van de woonkamer, slaapkamer 1, slaapkamer 2, 

badkamer en gang noodzakelijk . Daarnaast is eveneens de breedte van de ontsluiting 

noodzakelijk, zodat in combinatie met de minimale en maximale afmetingen van een 

appartement de totale breedte van een gebouw kan worden vastgesteld. Opgemerkt moet 

echter worden dat binnen de uitgevoerde analyse alleen de appartementen zijn mee

genomen, waarvan de toegang van het appartement grenst aan de lengterichting van de 

ontsluiting (zie figuur 8 en 9) . 

'de Vier jaargetijden' - Blok A 

Woonkamer 

Type 02 

lengte 
[mm] 

6405 

'de Vierjaargetijden ' - Blok A 

breedte 
[mm) 

4850 

Badkamer 

Type 02 

lengte 
[mm] 

3030 

breedte 
[mm] 

1730 

Slaapkamer 1 

lengte 
[mm] 

4640 

Gang 

lengte 
[mm] 

1350/1400 

breedte 
[mm] 

3030 

Ontsl. 

breedte 
[mm] 

2030 

Tabel 2. Netto-afmetingen ruimten 'de Vierjaargetijden' - Blok A 

Slaapkamer 2 

lengte 
[mm] 

3500 

breedte 
[mm] 

2320 
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'de Vierjaargetijden'- Blok B 

Woonkamer 

lengte 
[mm] 

breedte 
[mm] 

Type 06a 

Type 06b 

7425 5150 

7555 4850 

Type 09 n.v.t . n.v.t . 

'de Vierjaargetijden'- Blok B 

Badkamer 

Type 06a 

lengte 
[mm] 

3005 

Type 06b 3005 
------·······-······- ·····-·-·--··-----·--······-

Type 09 3005 

breedte 
[mm] 

1730 

1730 

1730 

Slaapkamer 1 

lengte 
[mm] 

breedte 
[mm] 

4650 3030 

4650 3030 

5315 

Gang 

lengte 
[mm] 

1375/1430 

3005 

Ontsl. 

breedte 
[mm] 

2030 

1375/1430 2030 

n.v.t. 2030 

Tabel 3. Netto-afmetingen ruimten 'de Vierjaargetijden'- Blok B 

DEEL i! · Het str arnienpl.im 

Slaapkamer 2 

lengte 
[mm] 

breedte 
[mm] 

4320 2320 

4320 2320 

4215 2345 
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4 Bruto-afmetingen ruimten 

4.1 Basis- en multimoduul 

Voor de beheersing van de stramienmaten wordt, bij de ontwikkeling van het stramienplan, 

gekozen voor de toepassing van een basisrooster. Binnen de internationale modulaire 

coördinatie wordt voor het basisrooster standaard uitgegaan van een basismoduul van 

100 mm (1M). [NEN 6000]. Het stramienplan zal daarentegen worden gebaseerd op een 

basisrooster met een multimoduul van 300 mm (3M), zoals deze (standaard) binnen de 

huidige bouwnijverheid wordt gehanteerd. De stramienmaten in zowel de lengte· als de 

breedterichting van het gebouw zullen hierdoor altijd uit een veelvoud van 300 mm bestaan. 

4.2 Overgang netto- naar bruto-afmetingen 

Om de stramienmaten te kunnen beheersen, dienen de afmetingen van de ruimten uit de 

analyse eveneens te worden gebaseerd op het multimoduul van 300 mm. Voordat de netto

afmetingen van de ruimten echter afgerond kunnen worden naar een veelvoud van het 

multimoduul, dienen deze allereerst omgezet te worden naar bruto-afmetingen. Door deze 

overgang wordt het mogelijk de ruimten in het vervolg van het onderzoek te schakelen, 

zonder dat hierbij rekening hoeft te worden gehouden met de dikte van de aanwezige 

wanden. Voor de overgang van de netto- naar de bruto-afmetingen zijn voor de gebruiks

functies werken (kantoren) en wonen, drie voorwaarden opgesteld: 

Voor alle ruimten binnen de gebruiksfunctie werken (kantoren) en wonen, met 

uitzondering van de ruimten binnen gebruiksfunctie wonen die grenzen aan een ander 

appartement of de ontsluiting, geldt dat voor de overgang naar de bruto-afmetingen de 

netto-afmetingen moeten worden venneerderd met 100 mm (zie figuur 10). 

bruto-afmeting = netto-afmeting + 50 + 50 (1) 

Voor alle ruimten binnen de gebruiksfunctie wonen die grenzen aan een ander 

appartement of de ontsluiting, geldt dat voor de overgang naar de bruto-afmetingen de 

netto-afmetingen moeten worden venneerderd met 175 mm (zie figuur 11). 

bruto-afmeting = netto-afmeting + 50 + 125 (2) 

DEEL H • Het. strzmienr.lla.n 

Bru1D-afmellng (1) 

Figuur 10. Overgang van netto· naar bruto-afmetingen voor ruimten 

binnen de gebrulkstuncties werken (kantoren) en wonen 

Bruto-afmeting (2) 

Netto-almeting 125 

Figuur 11. Overgang van netto- naar bruto-afmetingen voor ruimten 

binnen de gebruiksfuncties wonen grenzend aan een ander 

appartement of de ontsluiting 



Voor de breedte van de ontsluiting binnen de gebruiksfunctie wonen geldt als 

uitzondering op de voorwaarden hierboven, dat voor de overgang naar de bruto-breedte 

de netto-breedte moet worden vermeerderd met 250 mm (zie figuur 12). 

bruto-breedte = netto-breedte + 125 + 125 (3) 

4. 3 Bruto-afmetingen ruimten 

Binnen de uitgevoerde analyse in hoofdstuk 3 zijn de netto-afmetingen van de verschillende 

ruimten binnen de gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen bepaald. Voor de overgang 

van de netto· naar de bruto-afmetingen en de daarop volgende afronding naar het 

multimoduul, zal worden uitgegaan van de minimale afmetingen van deze ruimten (zie 

paragraaf 3.2 en 3.3, tabel 1, 2 en 3). Binnen de gebruiksfunctie werken (kantoren) zal 

daarentegen onderscheid worden gemaakt tussen een kleine en een grote kantoorruimte. De 

overgang van de netto· naar de bruto-afmetingen en de daarop volgende afronding van de 

bruto-afmetingen naar een veelvoud van het multimoduul is weergegeven in bijlage 11 . 

DEEL il - H<2t stramienpia0 

Brui!Hifmefug (3) 

125 NeHo-<~fmeting 125 

Figuur 12. Overgang van netto· naar bruto-afmetingen voor ontsluiting 

binnen de gebruiksfunctie wonen 



5 Toetsing uitgangspunten 

5. 1 Overzicht uitgangspunten 

In hoofdstuk 4 zijn voor de verschillende ruimten binnen de gebruiksfuncties werken 

(kantoren) en wonen, de bruto-afmetingen bepaald. Hieronder is een overzicht weer

gegeven van de afmetingen van de verschillende ruimten, op basis waarvan in het vervolg 

van het onderzoek het 'optimale' stramienplan zal worden ontwikkeld. 

Werken (kantoren): 

Wonen: 

Afmetingen gesloten kantoorruimte (klein) 

Afmetingen gesloten kantoorruimte (groot) 

Afmetingen kopieerruimte I pantry 

Afmetingen vergaderruimte 

= 4,80 m x 3,60 m 

= 5,70 m x 3,60 m 

= 3,60 m x 2,70 m 

= 3,60 m x 2,70 m 

= 2 x 1,50 m Breedte ontsluiting 

Afmetingen slaapkamer 1 

Afmetingen slaapkamer 2 

Afmetingen badkamer 

Breedte gang 

Breedte ontsluiting 

= 4,80 m x 3,30 m 

= 3,60 m x 2, 70 m 

= 3,30 m x 2,10 m 

= 1,50 m 

= 2,10 m 

Voor de ontwikkeling van het stramienplan zal, zoals eerder aangeven, naast de gebruiks

functies werken (kantoren) en wonen, eveneens worden uitgegaan van de gebruiksfunctie 

parkeren. De netto-afmetingen van parkeervakken en parkeerwegen kunnen hiervoor direct 

worden afgeleid uit NEN 2443 'Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in 

garages'. Voor het bepalen van de netto-afmetingen van de parkeervakken zal hierbij 

worden uitgegaan van recht parkeren, wat heeft geresulteerd in een netto-lengte van 

5,00 m en een netto-breedte van 2,50 m. Voor het bepalen van de netto-breedte van de 

parkeerwegen zal uitgegaan worden van tweerichtingsverkeer, wat heeft geresulteerd in een 

netto-breedte van 6,00 m. 

DEEL H -Het stramlenplsr< 

Evenals de ruimten binnen de gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen, zullen de 

netto-afmetingen van de parkeervakken en parkeerwegen moet worden omgezet naar bruto

afmetingen. Ten aanzien van de netto-breedte van de parkeervakken wordt hierbij 

aangenomen dat tussen de parkeervakken kolommen of wanden aanwezig kunnen zijn. 

Daarnaast wordt aangenomen dat de parkeervakken onderling altijd met twee of meerdere 

aaneengeschakeld zijn. Hierdoor kan dan ook slechts in het meest ongunstige geval aan één 

zijde van een parkeervak een kolom of wand aanwezig zijn. De netto-breedte zal hiervoor 

worden vermeerderd met 125 mm. Daarnaast moet voor bepaalde posities van kolommen en 

wanden, de netto-breedte van een parkeervak worden vermeerderd met een extra toeslag 

van 150 mm (zie paragraaf 11.1 ). In totaal moet hierdoor voor de overgang naar de bruto

breedte, de netto-breedte van een parkeervak worden vermeerderd met 275 mm. 

Ten aanzien van de netto-lengte van de parkeervakken wordt daarentegen aangenomen dat 

aan het einde van het parkeervak een wand aanwezig kan zijn. Voor de overgang naar de 

bruto-lengte, wordt de netto-lengte van een parkeervak hiervoor vermeerderd met 50 mm. 

Naast de overgang van de netto- naar de bruto-afmetingen, moeten de bruto-afmetingen van 

de parkeervakken eveneens worden afgerond naar een veelvoud van het multimoduul. De 

overgang van de netto- naar de bruto-afmetingen en de daarop volgende afronding naar een 

veelvoud van het multimoduul zijn weergegeven in bijlage 11. 

Doordat is aangenomen dat de kolommen of wanden tussen de parkeervakken aanwezig zijn, 

is het hierdoor dan ook niet noodzakelijk de netto-breedte van de parkeerwegen te 

vermeerderen met een toeslag. De netto-breedte is hierdoor dan ook gelijk aan de bruto

breedte. De bruto-breedte van de parkeerwegen moet echter wel worden afgerond naar een 

veelvoud van het multimoduul. De afronding van de bruto-breedte naar een veelvoud van 

het multimoduul is eveneens weergegeven in bijlage 11. 



In aanvulling op het eerdere overzicht zijn hieronder de bruto-afmetingen van de parkeer

vakken en de parkeerwegen weergegeven, op basis waarvan in het vervolg van het 

onderzoek het 'optimale' stramienplan eveneens zal worden ontwikkeld. 

Parkeren: 

Afmetingen parkeervakken 

Breedte parkeerweg 

5.2 Toetsing uitgangspunten 

=5,10mx3,00m 

= 6,00 m 

Voor de ontwikkeling van het stramienplan zal worden uitgegaan van de minimale 

afmetingen van de ruimten binnen de gebruiksfuncties parkeren, werken (kantoren) en 

wonen. Het is hierdoor dan ook de vraag of de opgestelde uitgangspunten in paragraaf 5.1 

wel als minimaal kunnen worden beschouwd. 

Bij de opgestelde uitgangspunten voor de gebruiksfunctie parkeren hoeven echter geen 

vraagtekens te worden geplaatst. Voor de afmetingen van de parkeervakken en de parkeer

wegen is immers uitgegaan van de minimale afmetingen zoals deze in NEN 2443 'Parkeren en 

stallen van personenauto's op terreinen en in garages', zijn vastgelegd. 

Bij de opgestelde uitgangspunten voor de gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen 

kunnen daarentegen echter wel vraagtekens worden geplaatst. De opgestelde uitgangs

punten zijn immers gebaseerd op de afmetingen van de ruimten uit de analyse. Het is dan 

ook mogelijk dat binnen deze ruimten een onacceptabele overmaae aanwezig is. Daarnaast 

is het eveneens mogelijk dat door de afronding van een bruto-afmeting van een ruimte naar 

een veelvoud van het multimoduul, een onacceptabele overmaat ontstaat. Indien 

bijvoorbeeld een ruimte een bruto-afmeting heeft van 5,15 m, zal deze op basis van het 

multimoduul worden afgerond naar 5,40 m. Wanneer binnen de ruimte echter al een 

overmaat aanwezig was van 0,20 m, neemt deze door de afronding van de bruto-afmeting 

naar een veelvoud van het multimoduul toe tot 0,45 m. Door de afronding naar een veelvoud 

van het multimoduul is hierdoor dus een onacceptabele overmaat ontstaan. 

Een overmaat wordt als onacceptabel beschouwd als deze groter is dan één multimoduul. 

DEEL H - Het strarn ienplan 

Om vast te stellen of de opgestelde uitgangspunten voor de gebruiksfuncties werken 

(kantoren) en wonen als minimaal kunnen worden beschouwd, zullen de afmetingen van de 

verschillende ruimten worden getoetst. De toetsing beperkt zich voor de gebruiksfunctie 

werken (kantoren) tot de gesloten kantoorruimten en de vergaderruimte. Voor de gebruiks

functie wonen beperkt de toetsing zich tot slaapkamer 1 en slaapkamer 2. 

Voor de toetsing zullen de verschillende ruimten worden voorzien van een inrichting. Aan de 

hand van de ingerichte ruimte kan vervolgens worden vastgesteld of binnen een ruimte een 

overmaat aanwezig is. Daarnaast kan eveneens direct worden vastgesteld hoe groot deze 

eventuele overmaat is, zodat de opgestelde uitgangspunten herzien kunnen worden. Voordat 

de ruimten echter voorzien kunnen worden van een inrichting, zijn allereerst de afmetingen 

van het standaard meubilair binnen kantoren en woningen bepaald. Daarnaast is voor het 

standaard meubilair eveneens de benodigde vrije ruimte bepaald (zie bijlage 111). Op basis 

van het standaard meubilair en de benodigde vrije ruimte zijn vervolgens de verschillende 

ruimten binnen de gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen voorzien van één of 

meerdere inrichtingen, waarnaar deze zijn getoetst (zie bijlage IV). 

Op basis van de uitgevoerde toetsing kan voor de gebruiksfuncties werken (kantoren) en 

wonen worden geconcludeerd dat binnen de verschillende ruimten geen onacceptabele 

overmaat aanwezig is (zie bijlage IV). De opgestelde uitgangspunten voor de gebruiks

functies werken (kantoren) en wonen kunnen dan ook, evenals de opgestelde uitgangspunten 

voor de gebruiksfunctie parkeren, als minimaal worden beschouwd. Er is hierdoor dan ook 

geen aanleiding om de opgestelde uitgangspunten in paragraaf 5.1 te herzien. 
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6 Stramienverdeling in breedterichting van gebouw 

6.1 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Voor de ontwikkeling van het 'optimale' stramienplan zijn, ten aanzien van de stramien

verdeling in de breedterichting van het gebouw, de volgende uitgangspunten opgesteld: 

Een gebouw bestaat uit een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen , 

werken (kantoren) en wonen binnen een regelmatige structuur (zie figuur 13). 

Een appartement bestaat, in de breedterichting van het gebouw, minimaal uit een 

aaneenschakeling van slaapkamer 1 (4,80 m) en een badkamer (2,10 m), wat resulteert 

in een totale breedte van 6,90 m. 

Een appartement bestaat, in de breedterichting van het gebouw, maximaal uit een 

aaneenschakeling van slaapkamer 1 (4,80 m), een gang (1,50 m) en een badkamer 

(2,10 m), wat resulteert in een totale breedte van 8,40 m. 

Een buitenruimte van een appartement wordt niet binnen het gebouw gerealiseerd, 

maar kan mogelijkerwijs aan de buitenzijde van het gebouw worden bevestigd. 

Binnen de gebruiksfunctie werken (kantoren) wordt voor een gesloten en open 

kantoorruimte een maximale breedte aangehouden van 7,50 m. 3 

Voor de ontwikkeling van het 'optimale' stramienplan zijn , ten aanzien van de stramien

verdeling in de breedterichting van het gebouw, daarnaast de volgende randvoorwaarde 

opgesteld: 

De verticale ontsluiting wordt buiten beschouwing gelaten. 

De gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen worden horizontaal ontsloten door een 

ontsluiting, eventueel gecombineerd met vergaderruimten, pantry's of kopieerruimten, 

in het midden van het gebouw. Indien op de begane grond en de eerste verdieping van 

een gebouw de gebruiksfunctie winkelen aanwezig is, wordt deze op begane grondniveau 

van buitenaf horizontaal ontsloten. 

Binnen de gebruiksfunctie parkeren wordt uitgegaan van recht parkeren. 

Aangenomen wordt dat 7,50 m maximaal toelaatbaar is in verband met de benodigde 

daglichttoetreding bij een vrije hoogte van 2,60 m. 

DEEL !I - Het stramienpl.an 

Werken of wonen 

N 

~ - -- --- - -----, 

I I 
L _ __ ___ __ _ _j 

Werken of wonen 

Winkelen, werken of wonen 

Wklkelen, werken of wonen 

BG 

Parl<eren 
-1 

~ ---- - -------, 

I I 
L _ _ ____ ___ _j 

Parkeren 
-N 

Figuur 13. Randvoorwaarde ten aanzien van de stapeling gebruiks

functies parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen 

binnen een regelmatige structuur. 
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6.2 Variant B1 - 16,20 m 

Op basis van de opgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden is voor variant B1 (zie figuur 

14), in de breedterichting van het gebouw, uitgegaan van twee appartementen met de 

minimale breedte van 6,90 m met daartussen een ontsluiting met een breedte van 2,40 m. 

Voor het ruimteplan zal op basis hiervan een stramienverdeling worden aangehouden van 

6,90 m - 2,40 m - 6,90 m, wat resulteert in een totale gebouwbreedte van 16,20 m. 

Voor de gebruiksfunctie wonen biedt de stramienverdeling van het ruimteplan dus de 

mogelijkheid voor het realiseren van twee appartementen met daartussen een ontsluiting. 

Doordat voor variant B1 echter wordt uitgegaan van de minimale breedte van een 

appartement zijn als gevolg hiervan binnen de appartementen relatief weinig indelings

varianten mogelijk . De appartementen kunnen hierdoor dan ook alleen in grootte variëren. 

Voor de gebrulkstunctie werken (kantoren) biedt de stramienverdeling van het ruimteplan 

allereerst de mogelijkheid voor het realiseren van twee gesloten kantoorruimten met een 

lengte van 6,90 m. Tussen beide kantoorruimten is, evenals bij de gebruiksfunctie wonen, in 

het midden van de verdieping een ontsluiting aanwezig met een breedte van 2,40 m (zie 

figuur 14, indelingsvariant A) . Deze indelingsvariant biedt de mogelijkheid om kantoor

ruimten als zelfstandige ruimten te verhuren. Verder biedt de stramienverdeling eveneens 

de mogelijkheid om één of meerdere verdiepingen in zijn geheel te verhuren (zie figuur 14, 

indelingsvariant B, C, D en E). De indelingsvarianten B en D zijn hierbij gebaseerd op een 

gesloten kantoorruimte met een lengte van 5,70 m. Indelingvarianten C en E zijn 

daarentegen gebaseerd op een gesloten kantoorruimte met een lengte van 4,80 m. 

Geconcludeerd moet echter worden dat binnen de totale breedte van 16,20 m het niet 

mogelijk is om twee gesloten kantoorruimten met een lengte van 5,70 m te realiseren in 

combinatie met een dubbele ontsluiting (2 x 1,50 m) en een kopieerruimte, pantry of 

vergaderruimte (2,70 m) (zie figuur 14, indelingsvariant B). Daarnaast moet eveneens 

worden geconcludeerd dat het niet mogelijk is om één gesloten kantoorruimte met een 

lengte van 5, 70 m te realiseren, in combinatie met een enkele ontsluiting (1 ,50 m), een 

kopieerruimte, pantry's of vergaderruimten (2,70 m) en een open kantoorruimte (6,75 m) 

(zie figuur 14, indelingsvariant D). Dit laatste is het gevolg van opgestelde randvoorwaarde 

waarin wordt gesteld dat de ontsluiting eventueel gecombineerd met een kopieerruimte, 

pantry of vergaderruimte, altijd in het midden van de verdiepingen gelegen moet zijn (zie 

paragraaf 6.1). 

DEEL i! - H~t stm.m ienplan 

Voor de gebruiksfunctie winkelen biedt de stramienverdeling van het ruimteplan eveneens 

de mogelijkheid tot het realiseren van verschillende indelingsvarianten. Hoewel voor de 

gebruiksfunctie winkelen in paragraaf 5.1 geen uitgangspunten zijn opgesteld, zijn in figuur 

14 ter indicatie twee mogelijke indelingvarianten getekend. 

Voor de gebruiksfunctie parkeren biedt de stramienverdeling van het ruimteplan de 

mogelijkheid voor het realiseren van een totale parkeereenheid zonder dat hierbij een 

overmaat aanwezig is. De totale breedte (16,20 m) van het gebouw is immers gelijk aan de 

lengte van één parkeereenheid (5, 10 m - 6,00 m- 5,10 m). 
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Figuur 14 Variant 81- indelingsvarianten 16,20 m. 



6.3 Variant 82- 19,20 m 

Op basis van de opgestelde uitgangspunten en randvoorwaarde is voor variant B2 (zie figuur 

15), in de breedterichting van het gebouw, uitgegaan van twee appartementen met de 

maximale breedte van 8,40 met daartussen een ontsluiting met een breedte van 2,40 m. 

Voor het ruimteplan zal op basis hiervan een stramienverdeling worden aangehouden van 

8,40 m - 2,40m - 8,40 m, wat resulteert in een totale gebouwbreedte van 19,20 m. 

Voor de gebruiksfunctie wonen biedt de stramienverdeling van het ruimteplan dus de 

mogelijkheid voor het realiseren van twee appartementen met daartussen een ontsluiting. 

Doordat voor variant B2 echter wordt uitgegaan van de maximale breedte van een 

appartement, zijn binnen de appartementen in tegenstelling tot variant B1 wel verschillende 

indelingsvarianten mogelijk. De appartementen kunnen hierdoor dan ook zowel in grootte 

als indeling variëren. 

Voor de gebruiksfunctie werken (kantoren) biedt de stramienverdeling van het ruimteplan 

allereerst de mogelijkheid voor het realiseren van twee gesloten kantoorruimten met een 

lengte van 8,40 m. Tussen beide kantoorruimten is, evenals bij de gebruiksfunctie wonen, in 

het midden van de verdieping een ontsluiting aanwezig met een breedte van 2,40 m (zie 

figuur 15, indelingsvariant A). Deze indelingsvariant biedt, evenals bij variant B1, de 

mogelijkheid om kantoorruimten als zelfstandige ruimten te verhuren. In tegenstelling tot 

variant B1 zijn de lengte van de gesloten kantoorruimten echter zo groot dat deze niet meer 

voldoen aan het gestelde maximum eis van 7,50 m in verband met de benodigde daglicht

toetreding. Verder biedt de stramienverde!ing, evenals bij variant B1, de mogelijkheid om 

één of meerdere verdiepingen in zijn geheet te verhuren (zie figuur 15, indelingsvariant B, 

C, Den E). De indelingsvarianten Ben D zijn hierbij, evenals bij variant B1, gebaseerd op 

een gestoten kantoorruimte met een lengte van 5,70 m. lnde!ingsvarianten C en E zijn 

daarentegen, evenals bij variant B1, gebaseerd op een gesloten kantoorruimten met een 

lengte van 4,80 m. Geconcludeerd moet worden dat door de totale breedte van 19,20 m 

binnen de indelingsvarianten B, C, D en E een relatief grootte overmaat ontstaat, variërend 

van ca. 11% (2,10 m) tot ca. 16% (3,00 m) van de totale gebouwbreedte. Daarnaast moet 

worden geconcludeerd dat bij indetingsvariant D en E de breedte van de open 

kantoorruimten zo groot zijn dat deze eveneens niet voldoen aan de gestelde eis van 7,50 m 

in verband met de benodigde daglichttoetreding. 

DEEL B - H<Ot stramienplan 

Voor de gebruiksfunctie winketen biedt de stramienverdeling van het ruimteplan, evenals bij 

variant B1, de mogelijkheid voor het realiseren van verschillende indelingsvarianten. Hoewet 

voor de gebruiksfunctie winkelen in paragraaf 5.1 geen uitgangspunten zijn opgesteld, zijn 

in figuur 15 ter indicatie twee mogelijke indelingvarianten getekend. 

Voor de gebruiksfunctie parkeren biedt de stramienverdeling van het ruimteptan, evenals bij 

variant B1, de mogelijkheid voor het realiseren van een totale parkeereenheid. 

Geconcludeerd moet echter worden dat binnen de gebruiksfunctie parkeren eveneens een 

relatief grootte overmaat aanwezig is van ca. 16% (3,00 m) van de totale gebouwbreedte. 
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6.4 Variant 83- 17,10 m 

Ten aanzien van variant B1 kon worden geconcludeerd dat het niet mogelijk was om in de 

breedterichting van het gebouw twee gesloten kantoorruimten te realiseren met een lengte 

van 5,70. Voor variant B3 (zie figuur 16) is, in de breedterichting van het gebouw, dan ook 

uitgegaan van twee gesloten kantoorruimten met een lengte van 5,70 m. Tussen beide 

kantoorruimten is hierbij uitgegaan van een dubbele ontsluiting met een totale breedte van 

3,00 m en een kopieerruimte, pantry of vergaderruimte met een breedte van 2,70 m. Voor 

het ruimteplan zal, evenals bij de variant B1 en B2, op basis van de gebruiksfunctie wonen 

een stramienverdeling worden aangehouden van 7,35 m - 2,40 m - 7,35 m, wat resulteert in 

een totale gebouwbreedte van 17,10 m. 

Voor de gebruiksfunctie wonen biedt de stramienverdeling van het ruimteplan dus de 

mogelijkheid voor het realiseren van twee appartementen met een breedte van 7,35 m in 

combinatie met een ontsluiting met een breedte van 2,40 m (zie figuur 16). Geconcludeerd 

moet echter wel worden dat binnen de gebruiksfunctie wonen een overmaat aanwezig is van 

0,90 m. Ondanks de aanwezige overmaat is de breedte van de appartementen bijna gelijk 

aan de breedte van de appartementen binnen variant B1. Binnen de appartementen zijn 

hierdoor, evenals bij variant B1, weinig indelingsvarianten mogelijk. Hierdoor kunnen de 

appartementen dan ook eveneens alleen in grootte variëren. 

Voor de gebruiksfunctie werken (kantoren) biedt de stramienverdeling allereerst de 

mogelijkheid voor het realiseren van twee gesloten kantoorruimten met een lengte van 

7,35 m. Tussen beide kantoorruimten is hierbij, evenals bij de gebruiksfunctie wonen, in het 

midden van de verdieping een ontsluiting aanwezig met een breedte van 2,40 m (zie figuur 

16, indelingsvariant A). Deze indelingsvariant biedt, evenals bij variant B1 en B2, de 

mogelijkheid om kantoorruimten als zelfstandige ruimten te verhuren. Daarnaast biedt de 

stramienverdeling eveneens de mogelijkheid om één of meerdere verdiepingen in zijn 

geheel te verhuren (zie figuur 16, indelingsvariant B, C, D en E). De indelingsvarianten B en 

D zijn hierbij, evenals bij variant B1 en B2, gebaseerd op een gesloten kantoorruimte met 

een lengte van 5,70 m. lndelingsvarianten C enE zijn daarentegen, evenals bij variant B1 en 

B2, gebaseerd op een gesloten kantoorruimten met een lengte van 4,80 m. Geconcludeerd 

kan nu worden dat het wel mogelijk is om in tegenstelling tot variant B1 twee gesloten 

kantoorruimte (5,70 m) te realiseren in combinatie met een dubbele ontsluiting (2 x 1,50 m) 

en een kopieerruimte, pantry of vergaderruimte (2,70 m) (zie figuur 16, indelingsvariant B). 

Bij het opstellen van variant B3 is immers uitgegaan van twee gesloten kantoorruimten met 

een breedte van 5,70 m in combinatie met een dubbele ontsluiting en een kopieerruimte, 

pantry of vergaderruimte. Hierdoor is het dan ook eveneens mogelijk om één gesloten 

kantoorruimte met een breedte van 5,70 m te realiseren in combinatie met een enkele 

ontsluiting (1,50 m), een kopieerruimte, pantry of vergaderruimte (2,70 m) en een open 

kantoorruimte (7,05 m) (zie figuur 16, indelingsvariant D). Daarnaast moet echter worden 

geconcludeerd dat door de totale gebouwbreedte van 17,10 m binnen de indelingsvarianten 

C enE een overmaat aanwezig is van respectievelijk 0,90 men 0,45 m. 

Voor de gebruiksfunctie winkelen biedt de stramienverdeling van het ruimteplan, evenals bij 

variant B1 en B2, de mogelijkheid voor het realiseren van verschillende indelingsvarianten. 

Hoewel voor de gebruiksfunctie winkelen in paragraaf 5.1 geen uitgangspunten zijn 

opgesteld, zijn ter indicatie in figuur 16 twee mogelijke indelingvarianten getekend. 

Voor de gebruiksfunctie parkeren biedt de stramienverdeling van het ruimteplan, evenals bij 

variant B1 en B2, de mogelijkheid voor het realiseren van een totale parkeereenheid. 

Geconcludeerd moet echter worden dat binnen de gebruiksfunctie parkeren eveneens een 

overmaat aanwezig is van 0,90 m. 

Ten aanzien van de aanwezige overmaat binnen de gebruiksfuncties parkeren, werken 

(kantoren) en wonen moet worden opgemerkt, dat deze allen als acceptabel kunnen worden 

beschouwd. Door de aanwezige overmaat is het immers mogelijk om, in tegenstelling tot 

variant B1, twee gesloten kantoorruimten met een breedte van 5, 70 m te realiseren in 

combinatie met een dubbele ontsluiting en een kopieerruimte, pantry of vergaderruimte. 

Daarnaast zal de aanwezige overmaat niet leiden tot beperkingen met betrekking tot de 

benodigde daglichttoetreding, zoals dit het geval is bij variant B2. 
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6. 5 Optimalisatie 

Op basis van varianten B1, B2 en B3, kan worden geconcludeerd dat variant B3 het meest 

optimaal is. Binnen variant B3 is immers de kleinste overmaat aanwezig, terwijl alle 

gewenste indelingsvarianten gerealiseerd kunnen worden. Om de overmaat in voornamelijk 

de gebruiksfunctie parkeren en wonen te kunnen verkleinen, is er voor gekozen variant B3 te 

optimaliseren. Variant B3 is gebaseerd op twee gesloten kantoorruimte met een lengte van 

5,70 m, een dubbele ontsluiting met een totale breedte van 3,00 m en een kopieerruimte, 

pantry of vergaderruimte met een breedte van 2,70 m (zie paragraaf 6.4) . De enige 

mogelijkheid om de totale gebouwbreedte te verkleinen, is door de breedte van de dubbele 

ontsluiting te minimaliseren. Door de overgang van de netto- naar de bruto-afmeting en de 

daarop volgende afronding van de bruto-afmeting naar een veelvoud van het multimoduul, 

moet de breedte van de beide ontsluitingen minimaal1,50 m zijn (zie bijlage 11). Tijdens de 

afronding van de bruto-afmetingen naar een veelvoud van het multimoduul is ervoor 

gekozen om iedere afmeting onafhankelijk van het aantal keer dat deze voorkomt in de 

doorsnede, af te ronden. Binnen de indelingsvarianten B, C, D en E van de gebruiksfunctie 

werken is echter altijd een dubbele ontsluiting aanwezig. Door de afzonderlijke afronding 

van de bruto-breedte van de ontsluiting, is voor de twee ontsluitingen samen een totale 

breedte van 3,00 m noodzakelijk. Indien daarentegen de totale bruto-breedte van de twee 

ontsluitingen samen zouden worden afgerond naar een veelvoud van het multimoduul, is 

voor de totale breedte van de ontsluiting slechts 2,70 m noodzakelijk. De totale breedte van 

het gebouw kan hierdoor worden verkleind tot 16,80 m, waardoor de totale overmaat binnen 

de gebruiksfuncties parkeren en wonen van 0,90 mafneemt tot 0,60 m (zie figuur 17.a). 

Daarnaast moet echter worden opgemerkt dat binnen de gebruiksfunctie werken (kantoren) 

de gesloten kantoorruimten met een lengte van 5,70 m vaker voor zullen komen dan de 

gesloten kantoorruimten met een lengte van 4,80 m. De gesloten kantoorruimten met een 

lengte van 4,80 m worden veelal gebruikt als flexwerkplek . Het is hierdoor dan ook maar de 

vraag of een gehele verdieping ingericht zal worden met deze flexwerkplekken zoals dit nu 

binnen indelingsvariant C wordt gedaan. Een meer voor de hand liggende keuze zou 

bijvoorbeeld een gesloten kantoorruimte kunnen zijn met een lengte van 4,80 m, in 

combinatie met een gesloten kantoorruimte met een lengte van 5,70 m. Een andere voor de 

hand liggende keuze zou een gesloten kantoorruimten kunnen zijn met een lengte van 

4,80 m, in combinatie met een open kantoorruimte met een lengte van 7,05 m. Gesteld kan 

DEEL H - H0t stram ienptar. 

worden dat de kans nihil is dat indelingsvariant C daadwerkelijk gerealiseerd zal worden 

zoals deze getekend is binnen variant B3. Variant B3 is daarom herzien. Om echter een 

gesloten kantoorruimte met een lengte van 4,80 m te kunnen combineren met een gesloten 

kantoorruimte met een lengte van 5,70 m of een open kantoorruimte van breedte van 

7,05 m, zullen de ontsluitingen, kopieerruimten, pantry's en vergaderruimten uit het 

midden van de verdieping moeten worden geschoven. Dit betekent echter dat niet meer 

wordt voldaan aan de opgestelde randvoorwaarde, waarin wordt gesteld dat de 

ontsluitingen, kopieerruimten, pantry's en vergaderruimten altijd in het midden van de 

verdieping gelegen moeten zijn (zie paragraaf 6.1 ). Door de ontsluitingen, kopieerruimten, 

pantry's en vergaderruimten 0,45 m uit het midden van de verdieping te verschuiven 

ontstaat aan één zijde een gesloten kantoorruimte met een lengte van 4,80 m, terwijl aan 

de andere zijde een gesloten kantoorruimte met een lengte van 5,70 mof een open kantoor

ruimte met een breedte van 7,05 m ontstaat (zie figuur 17.b, indelingsvariant C enE). 
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7 Stramienmaat in lengterichting van gebouw 

7.1 Minimale afmetingen standaard appartement 

Voor het bepalen van de stramienmaat in de lengterichting van het gebouw zal, evenals bij 

de stramienmaten in de breedterichting van het gebouw, worden uitgegaan van de minimale 

afmetingen van ruimten binnen de gebruiksfunctie parkeren, werken (kantoren) en wonen 

(zie paragraaf 5.1 ). 

Voor het bepalen van de stramienmaten in de breedterichting van het gebouw is binnen de 

gebruiksfunctie wonen voor een appartement uitgegaan van een aaneenschakeling van slaap

kamer 1 en een badkamer. Voor het bepalen van de stramienmaat in de lengterichting van 

het gebouw zal binnen de gebruiksfunctie wonen voor een appartement worden uitgegaan 

van een aaneenschakeling van slaapkamer 1, slaapkamer 2 en een woonkamer. In paragraaf 

5.1 zijn echter voor de woonkamer van een appartement geen uitgangspunten opgesteld. De 

minimale breedte van de woonkamer is immers sterk afhankelijk van de totale breedte van 

het appartement. Voor het vaststellen van de minimale breedte van een woonkamer is 

daarom een standaard appartement ontworpen. De keuze voor het ontwerpen van een 

standaard appartement is gemaakt omdat de positie van bijvoorbeeld een zithoek of een 

eethoek niet alleen afhankelijk is van de positie van de keuken, maar eveneens afhankelijk 

is van de posities van ramen en deuren. Voor de breedte van het standaard appartement 

wordt uitgegaan van 7,20 m, op basis van de resultaten van de uitgevoerde analyse in 

hoofdstuk 6. Voor de lengte van het standaard appartement is aangenomen dat de breedte 

van de woonkamer gelijk is aan de totale breedte van slaapkamer 1 (3,30 m) en slaap

kamer 2 (2,70 m)(zie figuur 18). 

Aan de hand van het standaard appartement zijn voor de woonkamer verschillende 

indelingsvarianten ontworpen, waarbij de breedte van de woonkamer als variabel is 

beschouwd. Op basis van het ontworpen standaard appartement kon al snel worden 

vastgesteld dat het niet mogelijk was om binnen de woonkamer een zithoek en een eethoek 

achter elkaar te plaatsen, waardoor de breedte van het appartement verkleind zou kunnen 

worden. Hierdoor was het dan ook noodzakelijk om de zithoek en de eethoek gedeeltelijk 

naast elkaar te plaatsen. Uiteindelijk heeft dit voor de woonkamer geresulteerd in een 

minimale breedte van 6,00 m, welke dus gelijk is aan de totale breedte van slaapkamer 1 

(3,30 m) en slaapkamer 2 (2,70 m)(zie figuur 18 en bijlage V). 

7.2 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Voor de ontwikkeling van het 'optimale' stramienplan zijn, ten aanzien van de stramienmaat 

in de lengterichting van het gebouw, de volgende uitgangspunten opgesteld: 

Een gebouw bestaat uit een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, 

werken (kantoren) en wonen binnen een regelmatige structuur (zie figuur 13). 

Een appartement bestaat, in de lengterichting van het gebouw, uit een aaneen

schakeling van slaapkamer 1 (3,30 m), slaapkamer 2 (2,70 m) en een woonkamer 

(6,00 m), wat resulteert in een totale lengte van 12,00 m. 

Voor de ontwikkeling van het 'optimale' stramienplan zijn, ten aanzien van de stramienmaat 

in de lengterichting van het gebouw, daarnaast de volgende randvoorwaarde opgesteld: 

De verticale ontsluiting wordt buiten beschouwing gelaten. 

Binnen de gebruiksfunctie parkeren wordt uitgegaan van recht parkeren. 
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7.3 Variant L 1 - n x 6,00 m 

Op basis van de opgestelde uitgangspunten en randvoorwaarden in paragraaf 7.2 kan direct 

worden geconcludeerd dat voor het realiseren van zowel een aaneenschakeling van slaap· 

kamer 1 (3,30 m) en slaapkamer 2 (2,70 m) als een woonkamer (6,00 m), een stramienmaat 

van 6,00 m noodzakelijk is. Hierdoor is voor variant L 1, in de lengterichting van het gebouw, 

dan ook uitgegaan van een stramienmaat van n x 6,00 m. 

Om vast te kunnen stellen of een stramienmaat van n x 6,00 m vol.doet, is allereerst bekeken 

welke aaneenschakelingen van ruimtes in de lengterichting van het gebouw benodigd zijn. 

Voor het bepalen van de benodigde aaneenschakelingen, is hierbij uitgegaan van de 

ontworpen indelingsvarianten binnen de definitieve stramienverdeling in de breedterichting 

van het gebouw (zie paragraaf 6.5, figuur 17.b). De combinatie van de stramienverdeling in 

de breedterichting en de stramienmaat in de lengterichting van het gebouw, moet immers 

leiden tot de daadwerkelijke realisatie van de gewenste indelingsvarianten. 

In figuur 19 zijn de benodigde aaneenschakelingen van ruimtes voor de gebruiksfuncties 

parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen weergegeven. Op basis van figuur 19 kan 

worden geconcludeerd dat binnen zes stramienen van 6,00 m alle benodigde aaneen· 

schakelingen van ruimtes kunnen worden gerealiseerd, zonder enige overmaat. Gesteld kan 

dus worden dat wanneer in de lengterichting van het gebouw wordt uitgegaan van zes 

stramienen van 6,00 m, in combinatie met de stramienverdeling in de breedterichting van 

het gebouw, alle gewenste indelingsvarianten kunnen worden gerealiseerd. Verder 

onderzoek naar alternatieve stramienmaten in de lengterichting van het gebouw is hierdoor 

dan ook niet meer uitgevoerd. 
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8 Conclusie stramienplan 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek in deel 11 van dit afstudeeronderzoek kan worden 

geconcludeerd dat het 'optimale' stramienplan voor de stapeling van de gebruiksfuncties 

parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen in de lengterichting van het gebouw 

bestaat uit een veelvoud van zes stramienen van 6,00 m, met in de breedterichting van het 

gebouw een verdeling van 7,20 m- 2,40 m- 7,20 m. 

In figuur 20 is voor het ontwikkelde 'optimale' stramienplan een overzicht weergegeven van 

de verschillende indelingsvarianten die binnen de gebruiksfunctie parkeren, winkelen, 

werken (kantoren) en wonen te realiseren zijn . Opgemerkt moet hierbij worden dat het 

ontwikkelde 'optimale' stramienplan eveneens de mogelijkheden biedt om binnen een 

gebruiksfunctie verschillende indelingsvarianten te combineren. Daarnaast moet ten aanzien 

van de gebruiksfunctie wonen worden opgemerkt dat, naast het standaard appartement (zie 

figuur 20, indelingsvariant B), het ontwikkelde 'optimale' stramienplan eveneens de 

mogelijkheid biedt om studio's en penthouses te realiseren (zie figuur 20, indelingsvariant A 

en C). Het ontwikkelde 'optimale' stramienplan biedt hierdoor de mogelijkheid om in totaal 

minimaal 11 verschillende indelingsvarianten voor de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, 

werken (kantoren) en wonen te realiseren . 
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9 Inleiding 

In deel 111 van dit afstudeeronderzoek is, op basis van het ontwikkelde 'optimale' stramien

plan, onderzoek gedaan naar mogelijke draagconstructies voor het ontwerp van flexibele 

multifunctionele gebouwen met een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, 

werken (kantoren) en wonen binnen een regelmatige structuur. 

Voor de ontwikkeling van de mogelijke draagconstructies wordt hierbij uitgegaan van een 

dragende gevel in de lengterichting van het gebouw met daartussen één of twee rijen 

middenkolommen. De middenkolommen dienen hierbij om de vloeroverspanning in de 

breedterichting van het gebouw te verkleinen, omdat het vanuit constructief oogpunt niet 

wenselijk is om een overspanning van circa 16,80 min één keer te realiseren. 

Het uit te voeren onderzoek beperkt zich hierdoor dan ook tot het bepalen van de posities 

van de middenkolommen. Hiervoor zal worden uitgegaan van de indelingsvarianten van de 

gebruiksfuncties parkeren, werken (kantoren) en wonen. Evenals binnen het uitgevoerde 

onderzoek naar het 'optimale' stramienplan, zal de gebruiksfunctie winkelen buiten 

beschouwing worden gelaten. Wel zal achteraf worden bekeken of de posities van de 

middenkolommen niet tot ruimtelijke beperking zullen leiden. 

Binnen het uitgevoerde onderzoek naar de mogelijke posities van de middenkolommen zijn 

allereerst twee analyses uitgevoerd, waarbij is uitgegaan van de vrije ruimte binnen de 

gebruiksfunctie parkeren. De resultaten van beide analyses zijn uitgewerkt in hoofdstuk 11. 

Daarnaast is eveneens een analyse uitgevoerd waarbij is uitgegaan van de vrije ruimte 

binnen de gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen. De resultaten van deze analyse zijn 

uitgewerkt in hoofdstuk 12. 
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1 0 Uitgangspunten 

Voor de ontwikkeling van mogelijke draagconstructies voor gebouwen met een stapeling van 

de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen zijn , op basis van het 

ontwikkelde 'optimale' stramien plan, de volgende uitgangspunten opgesteld: 

De draagconstructie bestaat uit een dragende gevel in de lengterichting van het gebouw 

met daartussen één of twee rijen midden kolommen. 

Alle wanden binnen de gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen worden beschouwd 

als zijnde lichte scheidingswand. • 

Binnen de gebruiksfunctie werken (kantoren) dienen minimaal de indelingsvarianten B, 

C, Den E te kunnen worden gerealiseerd (zie bijlage VI). 

Binnen de gebruiksfunctie wonen dienen minimaal de indelingsvarianten A, B, en C te 

kunnen worden gerealiseerd (zie bijlage VI). 

Voor de ontwikkeling van mogelijk draagconstructies voor gebouwen met een stapeling van 

de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen zijn, op basis van het 

ontwikkelde 'optimale' stramienplan, daarnaast de volgende randvoorwaarden opgesteld: 

Binnen de gebruiksfunctie parkeren wordt uitgegaan van recht parkeren. 

Stabiliteit wordt buiten beschouwing gelaten. 

Conform NEN 6702 mag een scheidingswand als lichte scheidingswand worden beschouwd 

indien het representatieve eigen gewicht kleiner is dan 3 kN/m1
• 
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11 Positie middenkolommen op basis van gebruiksfunctie parkeren 

11. 1 Vrije ruimte gebruiksfunctie parkeren 

Voor het bepalen van de posities van de middenkolommen op basis van de gebruiksfunctie 

parkeren, is het noodzakelijk eerst vast te stellen waar binnen de gebruiksfunctie parkeren 

het mogelijk is om middenkolommen te kunnen plaatsen. In NEN 2443 'Parkeren en stallen 

van personenauto's op terreinen en in garages' worden namelijk enkele randvoorwaarden 

gedefinieerd waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de posities van 

kolommen. 

De randvoorwaarden die in NEN 2443 ten aanzien van de positie van een kolom langs een 

parkeervak worden gesteld, zijn afhankelijk van de positie van de kolom ten opzichte van de 

voorzijde van het parkeervak. Indien de voorzijde van een kolom dan ook op minder dan 

0,50 m afstand van de voorzijde van het parkeervak wordt geplaatst, moet de parkeervak

breedte worden vermeerderd met een toeslag van 0,15 m. Dit in verband met de benodigde 

vrije ruimte voor het uitvoeren van de parkeermanoeuvre. Indien daarnaast de achterzijde 

van een kolom op meer dan 1,50 m afstand van de voorzijde van een parkeervak wordt 

geplaatst, moet de parkeervakbreedte eveneens worden vermeerderd met een toeslag van 

0,15 m. Dit in verband met de benodigde vrije ruimte voor het openen van portieren. 

Op basis van beide randvoorwaarden uit NEN 2443 kan worden geconcludeerd dat wanneer 

een kolom op minder dan 0,50 m en meer dan 1,50 m afstand van de voorzijde van een 

parkeervak wordt geplaatst, tussen het parkeervak en de kolom een extra vrije ruimte 

aanwezig moet zijn van 0,15 m. Indien een kolom dus op meer dan 0,50 m en minder dan 

1,50 m afstand van de voorzijde van een parkeervak wordt geplaatst, hoeft tussen het 

parkeervak en de kolom de extra vrije ruimte van 0,15 m niet aanwezig te zijn. Op basis 

hiervan kan rond een parkeervak een profiel van vrije ruimte worden getekend, waarbinnen 

de kolommen kunnen worden geplaatst (zie figuur 21) . 

In bijlage VIl is voor de gebruiksfunctie parkeren de vrije ruimte rond parkeervakken bepaald 

indien wordt uitgegaan van een aaneenschakeling van twee (variant 1) of drie (variant 2) 

parkeervakken. 

OEEL nt: De draagconstmctie 
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Par1<eervak 

J 
150 2500 150 

Figuur 21. Profiel van vrije ruimte rond parkeervakken 

voor het plaatsen van kolommen 
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11.2 Positie middenkolommen - 1 

Voor het bepalen van de posities van de middenkolommen zal de vrije ruimte binnen de 

gebruiksfunctie parkeren, zoals bepaald in paragraaf 11 .1, worden vergeleken met de 

indelingsvarianten van de gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen. Binnen analyse 1 is 

hierbij uitgegaan van een aaneenschakeling van twee parkeervakken (zie bijlage VI, variant 

1 ). Om te kunnen beoordelen waar binnen de gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen 

een middenkolom kan worden geplaatst, zijn de indelingsvarianten voorzien van een 

inrichting. Daarnaast kan door de indelingsvarianten van de gebruiksfuncties werken 

(kantoren) en wonen te voorzien van een inrichting, eveneens rekening worden gehouden 

met looplijnen binnen een ruimte of tussen verschillende ruimten. 

De posities van de middenkolommen zullen allereerst in de lengterichting van het gebouw 

worden bepaald, omdat deze bepalend zijn voor de haalbaarheid van de te realiseren 

draagconstructie. Wanneer namelijk de overspanningen tussen de middenkolommen in de 

lengterichting van het gebouw te groot worden, zal dit leiden tot een onverantwoorde 

toename van de totale gebouwhoogte. De benodigde constructieve hoogte van balken is 

immers mede bepalend voor de verdiepingshoogte en daarmee dus voor de totale hoogte van 

het gebouw. Een oneindige toename van de overspanningen tussen de middenkolommen is 

hierdoor in de lengterichting van het gebouw dan ook niet acceptabel. 

Ten aanzien van de posities van de middenkolommen moet echter, op basis van de vrije 

ruimte binnen de gebruiksfunctie parkeren, worden geconcludeerd dat in de lengterichting 

van het gebouw slechts op zeven posities mogelijkerwijs een middenkolom kan worden 

plaatst (zie figuur 22). Door bij het bepalen van de vrije ruimte immers uit te gaan van een 

aaneenschakeling van twee parkeervakken, is het alleen mogelijk om langs de twee aaneen· 

geschakelde parkeervakken een middenkolom te plaatsen. Voor het bepalen van de positie 

van de middenkolommen is dan ook alleen ter plaatse van de mogelijk posities de aanwezige 

vrije ruimte binnen de gebruiksfunctie parkeren vergeleken met de indelingsvarianten van 

de gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen (zie figuur 22). 

DEEL Hl: De draagwnstru.ctie 

Aan de hand van de uitgevoerde analyse moet ten aanzien van de gebruiksfunctie werken 

(kantoren) worden geconcludeerd dat alleen ter plaatse van de posities 1, 4 en 7 in de 

lengterichting van het gebouw een middenkolom kan worden geplaatst (zie figuur 22.a). Ter 

plaatse van de posities 2, 3, 5 en 6 doorkruist de vrije ruimte van de gebruiksfunctie 

parkeren immers de gesloten kantoorruimten van de gebruiksfunctie werken (kantoren), 

waardoor het niet mogelijk is ter plaatse van deze posities een middenkolom te plaatsen. 

Ten aanzien van de gebruiksfunctie wonen moet daarentegen echter worden geconcludeerd 

dat in de lengterichting van het gebouw wel mogelijk is om ter plaatse van alle 7 posities 

een middenkolom te plaatsen (zie figuur 22.b en 22.c). 

Op basis van de uitgevoerde analyse moet dus worden geconcludeerd dat in de lengte

richting van het gebouw alleen ter plaatse van de posities 1, 4 en 7 binnen de gebruiks

functies parkeren, werken (kantoren) en wonen, een middenkolom kan worden geplaatst. 

Opgemerkt moet echter worden dat tussen de mogelijke posities van de middenkolommen 

een overspanning aanwezig is van 18,00 m. Een dergelijke relatief grootte overspanning kan 

door de benodigde constructieve hoogte van balken, zoals eerder aangegeven, dan ook niet 

meer als acceptabel worden beschouwd. Geconcludeerd kan dus worden dat het niet 

mogelijk is om, op basis van de vrije ruimte binnen de gebruiksfunctie parkeren bij een 

aaneenschakeling van twee parkeervakken, in de lengterichting van het gebouw voldoende 

middenkolommen te plaatsen voor het realiseren van een draagconstructie. Onderzoek naar 

de posities van de middenkolommen in de breedterichting zal hierdoor dan ook niet meer 

worden uitgevoerd. 
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11.3 Positie middenkolommen - 2 

Door de relatief grootte overspanningen tussen de middenkolommen moest in paragraaf 11.2 

worden geconcludeerd dat het niet mogelijk was om op basis van de vrije ruimte binnen de 

gebruiksfunctie parkeren bij een aaneenschakeling van twee parkeervakken, een draag

constructie te realiseren. Binnen analyse 2 is daarom bekeken wat de mogelijkheden zijn 

wanneer wordt uitgegaan van de vrije ruimte binnen de gebruiksfunctie parkeren bij een 

aaneenschakeling van drie parkeervakken (zie bijlage VI, variant 2). 

De posities van de middenkolommen zullen, evenals bij analyse 1, allereerst in de lengte

richting van het gebouw worden bepaald. Ten aanzien van de posities van de midden

kolommen moet echter, op basis van de vrije ruimten binnen de gebruiksfunctie parkeren, 

worden geconcludeerd dat slechts op vijf posities mogelijkerwijs een middenkolom kan 

worden geplaatst (zie figuur 23). Voor het bepalen van de posities van de middenkolommen 

in de lengterichting van het gebouw is dan ook, evenals bij analyse 1, alleen ter plaatse van 

de mogelijke posities de aanwezige vrije ruimte binnen de gebruiksfunctie parkeren 

vergeleken met de indelingsvarianten van de gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen. 

Aan de hand van de uitgevoerde analyse moet ten aanzien van de gebruiksfunctie werken 

(kantoren) worden geconcludeerd dat alleen ter plaatse van de posities 1, 3 en 5 in de 

lengterichting van het gebouw een middenkolom kan worden geplaatst (zie figuur 23.a) . Ter 

plaatse van de posities 2 en 4 doorkruist de vrije ruimte van de gebruiksfunctie parkeren 

immers de gesloten kantoorruimten van de gebruiksfunctie werken (kantoren), waardoor het 

niet mogelijk is ter plaatse van deze posities een middenkolom te plaatsen. Ten aanzien van 

de gebruiksfunctie wonen moet eveneens worden geconcludeerd dat alleen ter plaatse van 

de posities 1, 3 en 5 in de lengterichting van het gebouw een middenkolom kan worden 

geplaatst (zie figuur 23.b en 23.c). Ter plaatse van de posities 2 en 4 doorkruist de vrije 

ruimte van de gebruiksfunctie parkeren immers de appartementen van indelingsvariant B, 

waardoor het evenals binnen de gebruiksfunctie werken (kantoren) niet mogelijk is om ter 

plaatse van deze posities een middenkolom te plaatsen. 

DEEL Hi : De dr-aagcon~tructie 

Op basis van de uitgevoerde analyse moet dus worden geconcludeerd dat in de lengte

richting van het gebouw alleen ter plaatse van de posities 1, 3 en 5 binnen de gebruiks

functies parkeren, werken (kantoren) en wonen, een middenkolom kan worden geplaatst. 

Opgemerkt moet echter worden dat tussen de mogelijke posities van de middenkolommen , 

een overspanning aanwezig is van 18,00 m. Een dergelijke relatief grote overspanning kan 

door de benodigde constructieve hoogte van balken, evenals bij analyse 1, dan ook niet 

meer als acceptabel worden beschouwd. Geconcludeerd kan dus worden dat het niet 

mogelijk is om, op basis van de vrije ruimte binnen de gebruiksfunctie parkeren bij een 

aaneenschakeling van drie parkeervakken, in de lengterichting van het gebouw voldoende 

middenkolommen te plaatsen voor het realiseren van een draagconstructie. Onderzoek naar 

de posities van de middenkolommen in de breedterichting zal hierdoor eveneens niet meer 

worden uitgevoerd. 
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12 Positie middenkolommen op basis van gebruiksfuncties werken (kantoren) 

12. 1 Positie middenkolommen - 3 

Op basis van de uitgevoerde analyses in paragraaf 11.2 en 11.3 kan worden geconcludeerd 

dat het in de lengterichting van het gebouw erg moeilijk is om voldoende middenkolommen 

te plaatsen, welke zowel binnen de indelingsvarianten van de gebruiksfuncties werken 

(kantoren) als wonen niet tot ruimtelijke beperkingen leiden. Het is hierdoor dan ook niet 

gelukt om op basis van de vrije ruimte binnen de gebruiksfunctie parkeren een draag· 

constructie te realiseren voor de stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, 

werken (kantoren) en wonen. Vandaar dat is besloten een nieuwe analyse uit te voeren, 

waarbij eerst de posities van de middenkolommen zullen worden bepaald binnen de 

gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen. Voor het bepalen van de posities van de 

middenkolommen in de lengterichting van het gebouw zal hierbij worden uitgegaan van een 

verdeling van 3,60 m, gelijk aan de bruto-breedte van een gesloten kantoorruimte binnen de 

gebruiksfunctie werken (kantoren). 

Bij het bepalen van de posities van de middenkolommen binnen de gebruiksfuncties werken 

(kantoren) en wonen, moet echter wel rekening worden gehouden met de positie van de 

middenkolommen binnen de gebruiksfunctie parkeren. Binnen de gebruiksfunctie parkeren is 

het immers niet mogelijk om over de gehele breedte van het gebouw middenkolommen te 

plaatsen. Voor het bepalen van de posities van de middenkolommen binnen de gebruiks

functies werken (kantoren) en wonen, zal in de breedterichting van het gebouw daarom 

worden uitgegaan van NEN 2443 'Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in 

garages'. Hoewel echter geen directe eisen worden gesteld in NEN 2443 aan de posities van 

kolommen in de breedterichting van een gebouw, worden wel enkele randvoorwaarden 

gedefinieerd waarmee rekening kan worden gehouden (zie ook paragraaf 11.1 ). Op basis van 

de gedefinieerde randvoorwaarde in NEN 2443 kan namelijk worden geconcludeerd dat 

wanneer een kolom op meer dan 0,50 m en minder dan 1,50 m afstand van de voorzijde van 

het parkeervak wordt geplaatst, deze niet tot hinder zal leiden bij het uitvoeren van de 

parkeermanoeuvre of het openen van portieren. Het gebied tussen de 0,50 men de 1,50 m 

afstand van de voorzijde van een parkeervak, wordt hierdoor dan ook veelal aangeduid als 

het voorkeursgebied voor de kolommen binnen parkeergarages (zie figuur 24). Bij het 

Dl:TL i! i: De dr aagmno:tructie 

bepalen van de posities van de middenkolommen binnen de gebruiksfunctie werken 

(kantoren) en wonen, zal dan ook in de breedterichting van het gebouw worden uitgegaan 

van het gedefinieerde voorkeursgebied. 

Parkeervak 

E 
E 

~ 

Figuur 24. Voorkeursgebied voor het plaatsen van 

kolommen binnen parkeergarages 
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Om te kunnen beoordelen waar op basis van de gekozen verdeling een middenkolom kan 

worden geplaatst, zijn binnen de indelingsvarianten van de gebruiksfuncties werken 

(kantoren) en wonen sneden gemaakt op alle veelvouden van 3,60 m (zie figuur 25). Ter 

plaatse van de gemaakte sneden is vervolgens bekeken of het binnen het voorkeursgebied in 

de breedterichting van het gebouw, mogelijk is om een middenkolom te plaatsen. Op basis 

van de gemaakte sneden binnen de indelingsvarianten van de gebruiksfunctie werken 

(kantoren) kan worden geconcludeerd dat het mogelijk is om ter plaatse van alle 11 sneden 

een middenkolom te plaatsen (zie figuur 25.a). Immers de gekozen verdeling van 3,60 m is 

gebaseerd op de bruto-breedte van de gesloten kantoorruimten. Ten aanzien van de 

gemaakte sneden binnen de indelingsvarianten van de gebruiksfunctie wonen moet 

daarentegen echter worden geconcludeerd dat het alleen mogelijk is om ter plaatse van de 

sneden 1, 6 en 11 een middenkolom te plaatsen (zie figuur 25.b en 25.c). Binnen de 

indelingsvarianten A en B is het daarbij eveneens mogelijk om ter plaatse van snede 9 een 

middenkolom te plaatsen, terwijl het binnen indelingsvariant C eveneens mogelijk is om ter 

plaatse van snede 3 een middenkolom te plaatsen. 

Aan de hand van de uitgevoerde analyse moet dus worden geconcludeerd dat het binnen de 

gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen alleen mogelijk is om ter plaatse van de 

sneden 1, 6 en 11 een middenkolom te plaatsten. Tussen de middenkolommen ter plaatse 

van de sneden 1 en 6 en tussen de sneden 6 en 11 is echter, evenals bij de uitgevoerde 

analyses in paragraaf 11.2 en 11.3, een overspanning aanwezig van 18,00 m. Om dus een 

draagconstructie te kunnen realiseren is het noodzakelijk om binnen de gebruiksfunctie 

wonen ter plaatse van de sneden 3 en 9 een middenkolom te plaatsen. De enige manier 

waarop dit bereikt kan worden, is door de indelingsvarianten van de gebruiksfunctie wonen 

aan te passen. Opgemerkt moet hierbij worden dat het stramienplan waarop de indelings· 

varianten zijn gebaseerd, spiegelsymmetrisch is. De sneden 3 en 9 zijn hierdoor dan ook 

elkaars spiegelbeeld. Wanneer binnen de verschillende indelingvarianten van de gebruiks· 

functie wonen enkele studio's, appartementen en penthouses worden gespiegeld, wordt het 

dan ook mogelijk om binnen alle indelingsvarianten ter plaatse van de sneden 3 en 9 een 

middenkolom te plaatsen (zie figuur 26) . 

Geconcludeerd kan dus worden dat door het aanpassen van de indelingsvarianten van de 

gebruiksfunctie wonen het mogelijk is om ter plaatse van de sneden 1, 3, 6, 9 en 11 een 

middenkolom te plaatsen. De overspanning van 18,00 m tussen de sneden 1 en 6 en tussen 

sneden 6 en 11 is hierdoor verdeeld in twee delen, één van 7,20 m tussen de sneden 1 en 3 

Dt:fl .. !I i: Oe dr a&gconstruct k 

en tussen de sneden 9 en 11 en één van 10,80 m tussen de sneden 3 en 6 en tussen de 

sneden 6 en 9. Gezien de benodigde constructieve hoogte van de balken kunnen beide 

overspanningen dan ook als acceptabel worden beschouwd. 

Tijdens het bepalen van de posities van de middenkolommen in de lengterichting, is in de 

breedterichting van het gebouw uitgegaan van een voorkeursgebied op basis van de 

gebruiksfunctie parkeren. Het is hierdoor dan ook nog noodzakelijk om de exacte positie van 

de middenkolommen in de breedterichting van het gebouw te bepalen. Wanneer naar het 

voorkeursgebied in de breedterichting van het gebouw wordt gekeken, kan worden 

geconcludeerd dat wanneer de middenkolommen zo ver mogelijk naar de gevels worden 

geplaatst, deze binnen de indelingsvarianten van de gebruiksfuncties werken (kantoren) en 

wonen niet tot ruimtelijke beperkingen zullen leiden (zie figuur 26). 

Op basis van de uitgevoerde analyse kan dus worden geconcludeerd dat het binnen de 

gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen, in zowel de lengte- als breedterichting van 

het gebouw, mogelijk is om voldoende middenkolommen te plaatsen voor het realiseren van 

een draagconstructie. Tijdens het bepalen van de posities van de middenkolommen in de 

lengterichting van het gebouw is de gebruiksfunctie parkeren echter volledig buiten 

beschouwing gelaten. Het is hierdoor dan ook de vraag of het mogelijk is om op basis van de 

posities van de middenkolommen in de lengterichting van het gebouw, een economisch 

verantwoord ontwerp te maken voor de indeling van de gebruiksfunctie pakeren. Wanneer 

naar de overspanningen tussen de middenkolommen wordt gekeken kan worden 

geconcludeerd dat tussen de middenkolommen ter plaatste van de sneden 1 en 3 en ter 

plaatse van de sneden 9 en 11, twee parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd met een 

breedte van 2,50 m. Daarnaast kan worden geconcludeerd dat tussen de middenkolommen 

ter plaatse van de sneden 3 en 6 en ter plaatse van de sneden 6 en 9, vier parkeerplaatsen 

kunnen worden gerealiseerd met eveneens een breedte van 2,50 m. In totaal kunnen dus 

binnen de gebruiksfunctie parkeren, per zijde 12 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 

Gezien het aantal te realiseren parkeerplaatsen in relatie tot het totale oppervlak, kan dan 

ook worden geconcludeerd dat binnen de gebruiksfunctie parkeren voldoende parkeer· 

plaatsen kunnen worden gerealiseerd om deze als economisch verantwoord te beschouwen. 5 

Een indeling voor een parkeergarage wordt economisch verantwoord beschouwd, wanneer het 

totale oppervlak van parkeervakken en parkeerwegen gedeeld door het aantal parkeerplaatsen 

kleiner is dan of gelijk is aan 25 m2 • 
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12.2 Optimalisatie 

Op basis van de posities van de middenkolommen binnen de gebruiksfunctie werken 

(kantoren) en wonen, is in paragraaf 12.2 bekeken hoeveel parkeerplaatsen binnen de 

gebruiksfunctie parkeren gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast is eveneens bekeken of het 

aantal te realiseren parkeerplaatsen in relatie tot het totale oppervlak als economisch 

verantwoord kan worden beschouwd. Aan de hand van het aantal parkeerplaatsen en het 

totale oppervlak van parkeervakken en parkeerwegen, is geconcludeerd dat binnen de 

gebruiksfunctie parkeren voldoende parkeerplaatsen kunnen worden gerealiseerd om deze 

als economisch verantwoord te beschouwen. Opgemerkt moet echter worden dat het totale 

oppervlak van parkeervakken en parkeerwegen gedeeld door het aantal te realiseren 

parkeerplaatsen, resulteert in een oppervlak van circa 25 m2 per parkeerplaats (zie figuur 

27.a). Gesteld kan dus worden dat de benodigde bovengrens net wordt gehaald. Gezien het 

totale oppervlak zou het dan ook economisch aantrekkelijk zijn om de indeling van de 

gebruiksfunctie parkeren te optimaliseren en vier extra parkeerplaatsen te realiseren. 

Om het aantal parkeerplaatsen te kunnen vergroten is allereerst vastgesteld wat de 

minimale parkeervakbreedte moet zijn. Ten aanzien van de minimale parkeervakbreedte 

wordt in NEN 2443 'Parkeren en stallen van personenauto's op terreinen en in garages' 

gesteld dat moet worden uitgegaan van 2,30 m. Daarnaast wordt echter geadviseerd om, 

gezien de verwachte toename van de afmetingen van personenauto's, voor de minimale 

parkeervakbreedte uit te gaan van 2,40 m. Voor de optimalisatie van de indeling van de 

gebruiksfunctie parkeren zal gezien deze verwachte toename dan ook uit worden gegaan van 

een minimale parkeervakbreedte van 2,40 m. Opgemerkt moet echter worden dat het 

verkleinen van de parkeervakbreedte van 2,50 m naar 2,40 m, geen consequenties heeft 

voor de breedte van de parkeerweg. 

De enige mogelijkheid om het aantal parkeerplaatsen te vergrootten is door tussen de 

middenkolommen ter plaatse van sneden 1 en 3 en ter plaatse van de sneden 9 en 11, drie in 

plaats van twee parkeervakken te realiseren. Opgemerkt moet echter worden dat het gezien 

de aanwezige vrije ruimte tussen de middenkolommen niet mogelijk is om aaneenschakeling 

van drie parkeervakken te realiseren. Voor een aaneenschakeling van drie parkeervakken is 

immers 7,20 m vrije ruimte benodigd, terwijl tussen de middenkolommen circa 6,60 m 

aanwezig is. Geconcludeerd kan dus worden dat het verkleinen van de parkeervakken alleen 

DEEL Bi: De draagcon~;tructie 

niet voldoende is om de vier gewenste extra parkeervakken te realiseren. Vandaar dat is 

bekeken wat de mogelijkheden zijn wanneer de middenkolommen ter plaatse van de sneden 

1 en 11 0,30 m naar buiten worden geschoven en wanneer de middenkolommen ter plaatse 

van de sneden 3 en 9 0,30 m naar binnen worden geschoven. Door het verschuiven van de 

middenkolommen ontstaat immers tussen de ter plaatse van de sneden 1 en 3 en ter plaatse 

van de sneden 9 en 11 de benodigde vrije ruimte (0,60 m) om een aaneenschakeling van drie 

parkeervakken te kunnen realiseren (zie figuur 27.b). 

Het is echter de vraag of het verschuiven van de posities van de middenkolommen geen 

gevolgen heeft voor de gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen. Om te kunnen bepalen 

of de verschoven middenkolommen niet tot ruimtelijke beperkingen leiden zijn deze 

ingetekend in de verschillende indelingsvarianten van de gebruiksfuncties werken (kantoren) 

en wonen (zie figuur 28). Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat de verschoven 

posities van de middenkolommen binnen de gebruiksfunctie werken (kantoren) niet tot 

ruimtelijke beperkingen leiden. Opgemerkt moet zelfs worden dat binnen de gebruiksfunctie 

werken (kantoren) het de voorkeur heeft om de middenkolommen niet te integreren in de 

scheidingswanden tussen de gesloten kantoorruimten, in verband met mogelijke geluids

tekken tussen de middenkolommen en de scheidingswanden. Ten aanzien van de indelings

varianten van de gebruiksfunctie wonen kan eveneens worden geconcludeerd dat de 

verschoven posities van de middenkolommen niet tot ruimtelijke beperkingen leiden. Wel is 

het noodzakelijk geweest om binnen indelingsvariant B en C enkele deuren van slaapkamers 

te verplaatsen (zie figuur 28.d en 28.e). 
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1 3 Conclusie draagconstructie 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek in deel 111 van dit afstudeeronderzoek kan worden 

geconcludeerd dat binnen de gebruiksfuncties parkeren, werken (kantoren) en wonen op 

voldoende gelijke posities middenkolommen kunnen worden geplaatst voor het realiseren 

van een draagconstructie. In figuur 28 zijn de definitieve posities van de middenkolommen 

binnen de gebruiksfuncties parkeren, werken (kantoren) en wonen ingetekend. Daarnaast 

zijn in figuur 28 de definitieve posities van de middenkolommen binnen de gebruiksfunctie 

winkelen ingetekend, op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat deze slechts tot 

minimale ruimtelijke beperkingen leiden . 

Ten aanzien van het in deel 11 van dit afstudeeronderzoek ontwikkelde 'optimale' stramien· 

plan moet echter nog worden opgemerkt dat deze is aangepast om de gebruiksfunctie 

parkeren te kunnen optimaliseren. Waar in deel 11 in de lengterichting van het gebouw dan 

ook werd uitgegaan van een veelvoud van 6 stramienen van 6,00 m, is dit in deel 111 

aangepast naar een veelvoud van de verdeling 6,30 m · 4x 6,00 m - 6,30 m. 
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14 Inleiding 

Zoals in de inleiding van dit afstudeeronderzoek is aangegeven, zal op basis van de 

resultaten van het uitgevoerde onderzoek een architectonisch en constructief ontwerp 

worden gemaakt van een flexibel multifunctioneel gebouw met een stapeling van de 

gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen. Het primaire doel van 

het ontwerp van het FLEXmax-gebouw, is de toetsing van de toepasbaarheid van het 

ontwikkelde 'optimale' stramienplan en de ontwikkelde draagconstructie binnen het 

ontwerp van flexibele multifunctionele gebouwen. Daarnaast dient het ontwerp secundair 

om inzicht te krijgen in enerzijds de gevolgen van de uitwisselbaarheid van de gebruiks

functies en anderzijds de mogelijkheden om deze gevolgen binnen het ontwerp van flexibele 

multifunctionele gebouwen te kunnen beheersen. 

Voor het architectonisch ontwerp van het FLEXmax-gebouw zal worden uitgegaan van twee 

verschillende stapelingen van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en 

wonen, welke naast elkaar gerealiseerd zullen worden (zie figuur 29). Beide stapelingen zijn 

hierbij zodanig gekozen dat de meest voor de hand liggende combinaties van de gebruiks

functies in horizontale en verticale richting worden uitgewerkt. 

Voor het architectonisch ontwerp van het FLEXmax-gebouw wordt verwezen naar de 

tekeningen P-01, P-02, P-03, P-04, G-01, G-02 en D-01. Ten aanzien van het gemaakte 

architectonische ontwerp moet worden opgemerkt dat, binnen het kader van dit afstudeer

onderzoek, de installaties niet zijn uitgewerkt. Daarentegen is echter wel rekening 

gehouden met alle benodigde voorzieningen, zoals de horizontale en de verticale 

leidingschachten. 
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15 Uitgangspunten en randvoorwaarden 

Voor het architectonische en constructieve ontwerp van het FLEXmax·gebouw zijn de 

volgende uitgangspunten opgesteld: 

Het FLEXmax·gebouw zal bestaan uit een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, 

winkelen, werken (kantoren) en wonen binnen een regelmatige structuur. 

Voor het ontwerp van het FLEXmax·gebouw zal worden uitgegaan van het ontwikkelde 

'optimale' stramienplan (zie deelll) en de ontwikkelde draagconstructie (zie deel lil). 

De gebruiksfuncties winkelen en werken (kantoren) op de begane grond en de eerste 

verdieping en de gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen op de tweede tot en met 

de vijfde vierdieping moeten onderling uitwisselbaar zijn, zonder of met minimale 

aanpassingen van de verticale ontsluiting en de gevel. 

Voor het architectonische en constructieve ontwerp van het FLEXmax·gebouw zijn daarnaast 

de volgende randvoorwaarden opgesteld: 

In de kelder zal de gebruiksfunctie parkeren worden gerealiseerd (zie figuur 30). 

Op de begane grond en de eerste verdieping dienen de gebruiksfuncties winkelen en 

werken (kantoren) gerealiseerd te kunnen worden . Op de tweede tot en met de vijfde 

verdieping dienen daarentegen de gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen 

gerealiseerd te kunnen worden (zie f iguur 30) . 

De gebruiksfunctie winkelen zal op begane grondniveau direct horizontaal worden 

ontsloten naar het terrein . Indien op de eerste verdieping eveneens de gebruiksfunctie 

winkelen aanwezig is, zal deze binnen de winkelruimte eerst verticaal worden ontsloten 

naar het begane grondniveau en vanaf daar horizontaal naar het terrein. 
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16 Horizontale en verticale ontsluiting 

16.1 Posities verticale ontsluiting 

De posities van de verticale ontsluitingen vannen een belangrijk uitgangspunt binnen het 

ontwerp van gebouwen. Om gebouwen veilig te kunnen ontvluchten in het geval van 

calamiteiten, worden in het Bouwbesluit eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare lengte 

van een horizontale vluchtroute. Doordat een horizontale vluchtroute moet eindigen in een 

vlucht- of een noodtrappenhuis, worden aan de posities van de verticale ontsluitingen dus 

indirect eveneens eisen gestel.d. 

De eisen die in het Bouwbesluit worden gesteld, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds 

eisen die betrekking hebben op de vluchtroute vanaf een willekeurig punt binnen een 

gebruiksgebied naar de toegang van een (sub)brandcompartiment en anderzijds eisen die 

betrekking hebben op de vluchtroute vanaf de toegang van een (sub)brandcompartiment 

naar de toegang van een vlucht- of noodtrappenhuis. In tabel 4 zijn voor de gebruiksfuncties 

parkeren, werken (kantoren) en wonen beide eisen, voor zoverre deze van toepassing zijn op 

het ontwerp van het FLEXmax-gebouw, weergegeven. De gebruiksfunctie winkelen is hierbij 

buiten beschouwing gelaten omdat deze, zoals in de uitgangspunten aangegeven, direct op 

begane grondniveau horizontaal zal worden ontsloten naar het terrein. 

Voor het bepalen van de positie van de verticale ontsluitingen binnen het ontwerp van het 

FLEXmax-gebouw, zullen de gestelde eisen ten aanzien van de maximaal toelaatbare lengte 

van de horizontale vluchtroute in het Bouwbesluit (zie tabel 4) worden vergeleken met de 

aanwezige lengte van de horizontale vluchtroute binnen de verschillende indelingsvarianten 

van de gebruiksfuncties parkeren, werken (kantoren) en wonen. Hiervoor is het echter 

noodzakelijk eerst de grenzen van de (sub)brandcompartimenten te definiëren. In figuur 

31.a zijn dan ook voor de verschillende indelingsvarianten van de gebruiksfuncties parkeren, 

werken (kantoren) en wonen, de grenzen van de (sub)brandcompartimenten bepaald. 

Daarnaast zijn in figuur 31.b de lengtes van de aanwezige horizontale ontsluitingen bepaald, 

waarbij een onderscheid is gemaakt tussen vluchtroutes binnen een (sub)brandcompartiment 

en buiten een (sub)brandcompartiment. 

DEEL !V: hot or~twerp 

Op basis van figuur 31.b kan worden geconcludeerd dat voor verschillende indelingsvarianten 

van de gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen, de aanwezige lengtes van de 

horizontale vluchtroutes nagenoeg gelijk zijn aan de maximaal toelaatbare lengte op basis 

van het Bouwbesluit. Gesteld kan hierdoor worden dat zowel links als rechts van beide 

stapelingen een trappenhuis gerealiseerd moet worden, om in het geval van calamiteiten het 

gebouw veilig te kunnen ontvluchten. De trappenhuizen aan beide uiteinde van het gebouw 

zullen hierbij alleen gebruikt worden als vluchtroute in het geval van calamiteiten. De 

trappenhuizen in het midden van het gebouw zullen daarentegen eveneens gebruikt worden 

voor de dagelijks verticale ontsluiting van het FLEXmax-gebouw. 
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Ontsluiting 

Vluchten bij brand 
(binnen gebruiksgebied) 

Vluchten bij brand 
(vanaf toegang 
brandcompartiment I 

Referentie 

BB. art. 
2.136 

BB. art. 
2.156 

N.v.t. 

Woonfunctie 
(wonen) 

Aantal vluchtroutes: 
tenminste twee rookvrije 
vluchtroutes ter plaatse van toegang 
brandcompartiment 

Kantoorfunctie 
(werken) 

Loopafstand tussen punt in 
gebruiksgebied en toegang 
brandcompartiment: 
max. 20 m• 

Aantal vluchtroutes: 
tenminste twee rookvrije 
vluchtroutes ter plaatse van toegang 
brandcompartiment ·····---·······---··-···········- - -·· ·· ss:-äït:···- ------ ·----·····--- -------- ------------- --- ·--·-···--·-·····-···----

2.185 Loopafstand tussen toegang Loopafstand tussen toegang 

Opmerkingen: 

BB. art. 
2.185 

brandcompartiment en toegang brandcompartiment en toegang 
vlucht· en noodtrapoenhuis : vlucht- en noodtrappenhuis: 
max. 45 m max. 30 m 

Loopafstand tussen toegang 
brandcompartiment en toegang 
brandweerlift: 
max. 90 m 

Loopafstand tussen toegang 
brandcompartiment en toegang 
brandweert i ft: 
max. 75 m 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

Winkelfunctie 
(winkelen) 

Parkeerfunctie 
(parkeren) 

Loopafstand tussen punt in 
gebruiksgebied en toegang 
brandcompartiment: 
max.30 m [NEN 2443] 

N.v.t. 

N.v.t . 

N.v.t. 

• De loopafstand van een willekeurig punt in het gebruiksgebied naar de toegang van een rookcompartiment moet, conform BB. art. 2.136, worden vermenigvuldigd met 1,5 in verband met de 
aanwezigheid van obstakels tijdens het vluchten (hiertoe beharen eveneens lichte scheidingswanden) . De maximale loopafstand van een willekeurig punt in het gebrufksgebied naar de toegang van 
een rookcompartiment bedraagt hierdoor maximaal 20 m, in plaats van voorgeschreven 30 m conform BB. art. 2. 136. 

Tabel4. Uitgangspunten ten aanzien van de maximale lengte van de horizontale vluchtroutes op basis van Bouwbesluit [3] 
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16.2 Ontwerp centrale verticale ontsluiting 

Voor het ontwerp van de centrale verticale ontsluiting vormt de uitwisselbaarheid van de 

gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen op de tweede tot en met de vijfde verdieping, 

een belangrijk uitgangspunt. Door de uitwisselbaarheid zijn immers op de verdieping, 

verschillende combinaties van beide gebruiksfuncties mogelijk. Het ontwerp van de centrale 

verticale ontsluiting mag echter niet tot beperkingen van de uitwisselbaarheid leiden. Op 

basis hiervan is er voor gekozen om de liften in het midden van de centrale verticale 

ontsluiting te plaatsen, waardoor deze zowel naar links als naar rechts verlaten kunnen 

worden. De trappen zullen daarentegen twee uitgangen hebben, één aan de zijde van 

stapeling 1 en één aan de zijde van stapeling 2 (zie figuur 32) . 

Naast de uitwisselbaarheid is het eveneens noodzakelijk om binnen het ontwerp van de 

centrale verticale ontsluiting, de gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen te scheiden. 

Het is immers niet wenselijk dat bewoners toegang hebben tot kantoorruimten of dat 

kantoormedewerkers toegang hebben tot woonruimten. Op basis hiervan is ervoor gekozen 

om bij de entrees van het FLEXmax-gebouw beide gebruiksfuncties direct te scheiden. 

Hierdoor kan eveneens een scheiding worden aangebracht tussen de liften en trappen die 

bestemd zijn voor de gebruiksfunctie werken (kantoren) en de liften en trappen die bestemd 

zijn voor de gebruiksfunctie wonen. Wanneer op een verdieping hierdoor slechts één van 

beide gebruiksfuncties aanwezig is, zullen de liften en trappen van de andere gebruiks

functie geen toegang geven tot de betreffende verdieping (zie figuur 32.a). Indien 

daarentegen op een verdieping zowel de gebruiksfuncties werken (kantoren) als wonen 

aanwezig is, kan door het plaatsen van twee wanden een scheiding worden gemaakt tussen 

beide gebruiksfuncties (zie figuur 32.b). 
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17 Gevel 

De gebruiksfunctie binnen een gebouw is veelal bepalend voor de uitstraling van de gevel. 

Aangezien binnen het FLEXmax-gebouw meerdere gebruiksfunctie aanwezig zijn, is gezocht 

naar een uniforme uitstraling waarbinnen de verschillende gebruiksfuncties heri<enbaar zijn. 

De eisen vanuit het Bouwbesluit ten aanzien van de benodigde daglichttoetreding, waarmee 

in het ontwerp van de gevel rekening is gehouden, zijn weergegeven in tabel 5. 

Op basis van tabel 5 kan worden geconcludeerd dat ten aanzien van de gebruiksfunctie 

winkelen geen eisen worden gesteld met betrekking tot de benodigde daglichttoetreding. 

Doordat voor de gebruiksfunctie winkelen vanuit commercieel oogpunt veelal de wens 

bestaat om een etalage in te kunnen richten, is ervoor gekozen om een glazen plint te 

realiseren over de hoogte van de begane grond en de eerste verdieping. Voor de tweede tot 

en met de vijfde verdieping is daarentegen gekozen voor een traditionele metselweri< gevel, 

waardoor een duidelijk grens ontstaat tot waar de gebruiksfunctie winkelen binnen de 

stapeling gerealiseerd kan worden. 

In het ontwerp van de gevel vormen de posities van de scheidingswanden binnen de 

indelingsvarianten van de gebruiksfuncties winkelen, werken (kantoren) en wonen een 

belangrijk uitgangspunt. Een verdieping is immers moeilijk in ruimtes te verdelen als een 

scheidingswand niet aansluit op een stijl of een penant. Op basis van de mogelijke posities 

van de scheidingswanden binnen indelingsvarianten van de gebruiksfuncties winkelen en 

weri<en (kantoren), is voor de posities van de stijlen op de begane grond en de eerste 

Gevel 

Referentie Woonfunctie 
(wonen) 

verdieping uitgegaan van een verdeling van 1,20 m (zie figuur 33.a). Om uniformiteit in de 

gevel aan te brengen, is voor de stijlen op de tweede tot en met de vijfde verdieping 

eveneens uitgegaan van een verdeling van 1,20 m. De posit ies van de penanten op de 

tweede tot en met de vijfde verdieping zijn hierbij bepaald op basis van de mogelijke 

posities van de scheidingswanden binnen gebruiksfunctie wonen (zie figuur 33.b). 

Tot slot moet ten aanzien van de gevel worden opgemerkt dat binnen de indelingsvarianten 

van de gebruiksfunctie wonen geen buitenruimte aanwezig is. Vandaar dat besloten is om 

alle indelingsvarianten te voorzien van één of meerdere volledig te openen puien. Door de 

hekwerken voor deze puien wordt het eveneens mogelijk om op de tweede tot en met de 

vijfde verdieping de gebruiksfunctie wonen te onderscheiden van de gebruiksfunctie weri<en 

(kantoren). Een alternatief voor het realiseren van een buitenruimte, is het aan de gevel 

bevestigen van een balkon. Binnen het kader van dit afstudeeronderzoek is dit echter niet 

verder uitgewerkt. 

Kantoorfunctie 
(weri<en) 

Winkelfunctie 
(winkelen) 

Pari<eerfunctie 
(parkeren) 

Daglichttoetreding BB. art. 
3.134 

Equivalent daglichtopp. 
verblijfsgebied: 

Equivalent daglichtopp. 
verblijfsgebied: 

Geen eis. Geen eis. 

min. 10 % van vloeropp. 
Equivalent daglichtopp. 
Verblijfsruimte: 
min. 0,5 m2 

Tabel 5. Uitgangspunten ten aanzien van de gevel op basis van Bouwbesluit [3) 

DF..f..L iV; H<:t ontwerp 

min. 2,5 % van vloeropp. 
Equivalent daglichtopp. 
Verblijfsruimte: 
min. 0,5 m2 
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18 Draagconstructie 

18. 1 Opzet constructief ontwerp 

Voor het constructief ontwerp van het FLEXmax-gebouw is, zoals in de uitgangspunten 

aangegeven, uitgegaan van de ontwikkelde draagconstructie in deel 111 van dit afstudeer

onderzoek. De draagconstructie bestaat hierdoor dan ook uit een dragende voor- en 

achtergevel, met daartussen twee rijen kolommen en balken (zie tekening C01 ). Op de 

begane grond en de eerste verdieping is er echter voor gekozen om de dragende gevels te 

vervangen door kolommen en balken, om het open karakter van de gevel in tact te houden. 

Doordat stedelijke gebieden steeds compacter worden en daarnaast de overlast voor 

omwonende tijdens het bouwproces steeds verder beperkt moet worden, is voor de 

draagconstructie uitgegaan van geprefabriceerde betonnen elementen (prefab). In verband 

met het transport van de prefab elementen naar de bouwlocatie is binnen het constructieve 

ontwerp een verdeling van elementen gemaakt (zie tekening A-01 en A-02). Ten aanzien van 

de wandelementen is hierbij uitgegaan van een maximale lengte van 9,00 m en een 

maximale hoogte van 4,00 m. Voor de maximale lengte van balken is echter uitgegaan van 

11,50 m. 

Door de keuze voor een prefab draagconstructie vormt, binnen het constructieve ontwerp 

van het FLEXmax-gebouw, voortschrijdend instorten een belangrijk aandachtspunt. Door alle 

'losse' elementen kan het bezwijken van een element immers al snel leiden tot het 

wegvallen van een ander element. Uiteindelijk kan als gevolg hiervan dan ook een 

kettingreactie ontstaan, waardoor een relatief groot gedeelte of zelfs in het meest 

ongunstige geval een totaal gebouw plots kan instorten. 

Om voortschrijdend instorten te kunnen voorkomen, zijn binnen het constructieve ontwerp 

in alle verdiepingsvloeren trekbanden aangebracht (zie tekening C01 en DET 01). Door het 

aanbrengen van de trekbanden ontstaat bij het bezwijken van een element op de daarboven 

gelegen verdiepingen een springwerk. De belasting die in normale situatie wordt afgedragen 

op het bezweken element zal door het ontstane springwerk per verdieping worden 

herverdeeld, waardoor het wegvallen van andere elementen wordt voorkomen. 

DEEL !V; Het ontwerp 

Opgemerkt moet echter worden dat door het wegvallen van een element veelal relatief 

grootte vervormingen zullen optreden. Aan deze vervormingen worden echter eisen gesteld, 

omdat het gebouw nog veilig ontvlucht moet kunnen worden. Voomarnelijk bij het bepalen 

van de posities van schamieren in balken is hiermee, binnen het constructieve ontwerp van 

het FLEXmax-gebouw, rekening gehouden (zie figuur 34). 
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18.2 Stabiliteit 

Op· basis van het gemaakte constructieve ontwerp, is de horizontale stabiliteit van het 

FLEXmax-gebouw beschouwd. Voor de opname van de horizontale windbelasting loodrecht 

op de lengterichting van het gebouw, is hierbij gebruik gemaakt van de aangegeven wanden 

in figuur 35.a. Voor de opname van de horizontale windbelasting loodrecht op de breedte

richting van het gebouw, is gebruik gemaakt van de aangegeven wanden in figuur 35.b. 

Binnen de uitgevoerde stabiliteitsberekening is de fundering geschematiseerd als een 

rotatieveer (zie figuur 36). Een volledige inklemming kan immers niet worden gerealiseerd, 

omdat ten gevolge van de vervormingen van de palen een rotatie van de fundering zal 

ontstaan. De horizontale uitbuiging aan de top van het FLEXmax-gebouw bestaat hierdoor 

dan ook enerzijds uit de uitbuiging ten gevolge van de buigstijfheid van de wanden en 

anderzijds uit de uitbuiging ten gevolgen van de rotatie van de fundering. In tabel 6 zijn de 

resultaten van de uitgevoerde stabiliteitsberekening weergegeven, waarbij een onderscheid 

is gemaakt tussen beide horizontale uitbuigingen (zie bijlage VIII). 

Naast de eerste-orde uitbuigingen moet eveneens het tweede-orde effect binnen de 

stabiliteitsberekening worden beschouwd. In het geval van wind loodrecht op de lengte

richting van het gebouw zal, door de relatief grootte buigstijfheid en rotatiestijfheid, de 

excentriciteit van de aanpendelende belasting niet leiden tot een vergroting van de eerste

orde uitbuigingen. Daarentegen zal in het geval van wind loodrecht op de breedterichting 

van het gebouw, de excentriciteit van de aanpendelende belasting wel leiden tot een 

vergroting van de eerste-orde uitbuiging. Binnen de uitgevoerde stabiliteitsberekening is 

hiervoor dan ook een vergratingsfactor bepaald, op basis waarvan de totale horizontale 

uitbuiging is berekend (zie bijlage VIII en tabel 6) . 

Op basis van de uitgevoerde stabiliteitsberekening kan dus worden geconcludeerd dat in 

beide richtingen de optredende uitbuigingen ten gevolge van de horizontale windbelasting, 

ruim voldoen aan de in NEN 6702 gestelde eis van 1/500 H (circa 50 mm). 

DEEL !V: Het r.mt:v•erp 

El 

c 

Figuur 36. Schematisering stablllteitswanden 

Resultaten stabi/iteitsberekening 

Uitbulging wind 
loodrecht op lengte
richting gebouw 

Uitbulging wind 
loodrecht op breedte
richting gebouw 

8,73 

2,28 

Y1 

2,50 

6,73 

Totaal 
1• orde 

11,23 

9,01 

Tabel 6. Resultaten uitgevoerde stabiliteitsberekening 

Vergrotings
factor 

n.v.t. 

1,10 

Totaal 
2. orde 

11,23 

9,91 
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19 Conclusies & aanbevelingen 

19.1 Conclusie 

Zoals in de inleiding van dit afstudeeronderzoek gesteld, wordt veelal op voorhand 

aangenomen dat voor het stapelen van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken 

(kantoren) en wonen verschillende overgangsconstructies noodzakelijk zijn. Als gevolg van 

de relatief hoge kosten van deze overgangsconstructies heerst binnen de bouwnijverheid dan 

ook de gedachten dat het economisch onverantwoord is om flexibele multifunctionele 

gebouwen met een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) 

en wonen te realiseren. Verwacht werd echter dat door de onderlinge afstemming van de 

gebruiksfuncties het toch mogelijk zou moeten zijn om de gewenste stapeling te kunnen 

realiseren . Binnen het uitgevoerde afstudeeronderzoek is daarom nader onderzoek gedaan 

naar het 'optimale' stramienplan en mogelijke draagconstructies voor het ontwerp van 

flexibele multifunctionele gebouwen met een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, 

winkelen, werken (kantoren) en wonen binnen een regelmatige structuur. 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat, door de onderlinge 

afstemming van de gebruiksfuncties, het inderdaad mogelijk is om een 'optimaal' stramien

plan en een mogelijke draagconstructie te ontwikkelen voor het ontwerp van flexibele 

multifunctionele gebouwen. Het ontwikkelde 'optimale' stramienplan bestaat hierbij in de 

lengterichting van het gebouw uit een veelvoud van de verdeling 6,30 m - 4x 6,00 m 

- 6,30 m, met in de breedterichting een verdeling van 7,20 m - 2,40 m - 7,20 m. Op basis van 

de indelingsvarianten van het ontwikkelde 'optimale' stramienplan, is het voor de draag

constructie vervolgens mogelijk gebleken om in de lenterichting van het gebouw twee rijen 

van vijf middenkolommen te plaatsen. De posities van de middenkolommen zijn hierbij 

zodanig gekozen dat deze binnen de verschillende indelingsvarianten van de gebruiksfuncties 

parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen tot minimale beperkingen leiden. 

Aan de hand van het uitgevoerde onderzoek naar het 'optimale' stramienplan en mogelijke 

draagconstructies kan dus worden geconcludeerd dat voor het stapelen van de gebruiks

functies parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen geen overgangsconstructies 

noodzakelijk zijn. Uiteindelijk kan dan ook worden geconcludeerd dat de heersende 

gedachten binnen de bouwnijverheid niet correct is, waardoor een belangrijk bezwaar tegen 

de realisatie van flexibele multifunctionele gebouwen komt te vervallen. 

Binnen het totale afstudeeronderzoek is naast het uitgevoerde onderzoek eveneens een 

ontwerp gemaakt van een flexibel multifunctioneel gebouw met een stapeling van de 

gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen. Het primaire doel 

hiervan was het toetsen van de toepasbaarheid van het ontwikkelde 'optimale' stramienplan 

en de ontwikkelde draagconstructie, binnen het ontwerp van flexibele multifunctionele 

gebouwen. Op basis van het gemaakte ontwerp kan dan ook worden geconcludeerd dat het 

ontwikkelde 'optimale' stramienplan en de ontwikkelde draagconstructie op eenvoudige 

wijze binnen het ontwerp van flexibele multifunctionele gebouwen kunnen worden 

toegepast. Wel moet worden opgemerkt dat de toepassing van het ontwikkelde 'optimale' 

stramienplan een bepalende randvoorwaarde vormt binnen het architectonische ontwerp, 

waardoor de vrijheid van de architect aanzienlijk wordt beperkt. 

Naast het primaire doel diende het ontwerp secundair om inzicht te krijgen in enerzijds de 

gevolgen van de uitwisselbaarheid van gebruiksfuncties en anderzijds de mogelijkheden om 

deze gevolgen binnen het ontwerp van flexibele multifunctionele gebouwen te kunnen 

beheersen. Op basis van het gemaakte ontwerp moet worden geconcludeerd dat door de 

uitwisselbaarheid van gebruiksfuncties altijd voldaan zal moeten worden aan de zwaarst 

gestelde eisen en dat daarnaast verschillende dubbele voorzieningen benodigd zijn. Om de 

gevolgen van de uitwisselbaarheid van gebruiksfuncties dan ook zo veel mogelijk te kunnen 

beheersen, is het uiterst belangrijk om voorafgaande aan het ontwerpproces duidelijke en 

reële randvoorwaarden te definiëren ten aanzien van de gebruiksfuncties binnen de 

stapeling. Daarnaast kan het binnen het ontwerpproces eveneens handig zijn om een 

duidelijk onderscheid te maken tussen wat permanent is en wat veranderbaar. Het 

permanente dient immers de 'capaciteiten' te bezitten om veranderingen van gebruiks

functies mogelijk te kunnen maken, terwijl het veranderbare daarentegen toch wordt 

veranderd en daardoor deze 'capaciteiten' niet hoeft te bezitten. 
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19.2 Aanbevelingen 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek naar het 'optimale' stramienplan en mogelijk 

draagconstructies voor het ontwerp van flexibele multifunctionele gebouwen met een 

stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen binnen 

een regelmatige structuur, worden de volgende twee aanbevelingen gedaan: 

Onderzoek naar het 'optimale' stramienplan en mogelijk draagconstructies voor het 

ontwerp van flexibele multifunctionele gebouwen met een stapeling van de gebrulkstuncties 

parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen binnen een regelmatige structuur, waarbij 

de horizontale ontsluitingen van de gebruiksfuncties werken (kantoren) enlof wonen niet 

rond het midden van het gebouw gelegen zijn. 

Binnen het uitgevoerde afstudeeronderzoek naar de 'optimale' stramienmaat en mogelijke 

draagconstructies voor ontwerp van flexibele multifunctionele gebouwen met een stapeling 

van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen, is aangenomen 

dat de gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen horizontaal worden ontsloten door een 

ontsluiting in het midden van het gebouw. Ondanks dat in het verloop van het afstudeer

onderzoek dit uitgangspunt gedeeltelijk is losgelaten, heeft dit er uiteindelijk toch in 

geresulteerd dat de horizontale ontsluitingen van zowel de gebruiksfunctie werken 

(kantoren) als wonen rond het midden van het gebouw gelegen zijn. Op basis van het 

uitgevoerde onderzoek wordt echter verwacht dat het, voor het stapelen van de gebruiks

functies binnen een regelmatige structuur, niet vereist is om de gebruiksfuncties werken 

(kantoren) of wonen rond het midden van het gebouw horizontaal te ontsluiten. Het is 

hierdoor dan ook de vraag of eveneens een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, 

winkelen, werken (kantoren) en wonen binnen een regelmatige structuur kan worden 

gerealiseerd, indien de horizontale ontsluitingen van de gebruiksfuncties werken (kantoren) 

en/of wonen niet rond het midden van het gebouw gelegen zijn. 

rJEEL V: Conclusies & aanbevellngen 

Onderzoek naar de economische haalbaarheid van flexibele multifunctionele gebouwen met 

een stapeling van de gebrulkstuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen 

binnen een regelmatige structuur. 

Zoals in de inleiding van dit afstudeeronderzoek is gesteld heerst binnen de bouwnijverheid 

de gedachten dat als gevolg van de aanwezigheid van overgangsconstructies, het economisch 

onverantwoord is een stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken 

(kantoren) en wonen te realiseren. Het uitgevoerde afstudeeronderzoek heeft echter 

aangetoond dat voor het realiseren van de stapeling van de gebruiksfuncties parkeren, 

winkelen, werken (kantoren) en wonen geen overgangsconstructies noodzakelijk zijn. 

Daarnaast kan op basis van het gemaakte ontwerp worden geconcludeerd dat de gevolgen 

van de uitwisselbaarheid van gebruiksfuncties kunnen worden beheerst, door enerzijds 

duidelijke en reële randvoorwaarden te definiëren ten aanzien van de gebruiksfuncties 

binnen de stapeling en anderzijds een duidelijk onderscheid te maken van wat permanent is 

en wat veranderbaar. Het is hierdoor dan ook de vraag of door het ontbreken van de 

overgangsconstructies en het kunnen beheersen van de gevolgen van de uitwisselbaarheid, 

de kosten voor de realisatie van flexibele multifunctionele gebouwen met een stapeling van 

de gebruiksfuncties parkeren, winkelen, werken (kantoren) en wonen nu wel als economisch 

verantwoord kunnen worden beschouwd. 
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Bijlage 1: Begrippen lijst 



Basismoduul (M): 

Basis rooster: 

Breedte: 

Breedterichting: 

Bruto-afmeting: 

Gang: 

Lengte: 

Lengterichting: 

Modulaire coördinatie: 

Multimoduul: 

Bijl&.ge !: f*gr\ppeni.ijst 

De overeengekomen eenheid van lengte die als fundamentele 

maatsprong bij gebouwen of delen daarvan wordt gebruikt en 

waarin modulaire maten worden uitgedrukt. [NEN 6000) . 

Een tweedimensionaal referentiestelsel van elkaar loodrecht 

snijdende lijnen (roosterlijnen), waarvan de onderlinge afstand 

gelijk is aan het basismoduul of het multimoduul. [NEN 6000]. 

De kleinste afmeting gemeten op vloemiveau, in het horizontale 

vlak van een ruimte of een gebouw. 

De richting overeenkomstig de kleinste afmeting, gemeten op 

vloerniveau, in het horizontale vlak van een gebouw 

de loodrechte maat, gemeten op vloemiveau, tussen het hart 

van de tegenover elkaar gelegen begrenzende scheidings

constructies van ruimten (zie figuur 37) . 

een niet-gemeenschappelijke doorloop binnen een appartement 

voor de verbinding van ruimten. 

De grootste afmeting gemeten op vloerniveau, in het horizontale 

vlak van een ruimte of een gebouw. 

De richting overeenkomstig de grootste afmeting, gemeten op 

vloerniveau, in het horizontale vlak van een gebouw. 

Maatafstemmingen waarbij een basismoduul en/of een multi

moduul wordt gebruikt. [NEN 6000) . 

Overeengekomen veelvoud van de basismoduuL [NEN 6000]. 

BruiD-afmeting 

Netto-<lfmeting 

Figuur 37. Bruto- en netto-afmeting 



Netto-afmeting: 

Ontsluiting: 

Ovennaat: 

Parkeereenheid: 

Parkeren: 

Stramienmaat: 

De loodrechte maat, gemeten op vloemiveau, tussen de 

tegenover elkaar gelegen begrenzende scheidingsconstructies 

van ruimten (zie figuur 37). 

Een gemeenschappelijke doorloop binnen een gebouw voor de 

onderlinge verbinding van appartementen en kantoorruimten. 

Het gedeelte van het gebruiksoppervlak dat niet gebruikt wordt 

dan wel effectief gebruikt kan worden. 

De rechthoek die wat betreft oppervlak plaats biedt aan twee 

geparkeerde personenauto's en het tussenliggende deel van de 

parkeerweg. (NEN Z443] . 

Het laten stilstaan van een voertuig, anders dan gedurende de 

tijd die nodig is voor en wordt gebruikt voor het onmiddellijk in

en uitstappen van passagiers of voor het onmiddellijk laden en 

lossen van goederen. (NEN Z443]. 

De loodrechte afmeting, gemeten op vloemiveau, tussen twee 

tegenover elkaar gelegen (constructieve) elementen 



Bijlage 11: Overgang van netto- naar brutomaten 

Bijlag<: H; Overgang van netto- naar rm:tomaten 



Gebruiksfunctie parkeren 

Parkeervak 

Parkeerweg 

Minimale 
Netto-afmeting 

lengte 
[mm] 

5000 

6000 

breedte 
[mm] 

1500 

Gebruiksfunctie werken (kantoren) 

GesL kantoorr. 
••••••••••••••m<<H<•••-H•••~••••••u• 

GesL kantoorr. 

Vergaderruimte 
Pantry 
Kopieerruimte 

Ontsluiting 

Minimale 
Netto-afmeting 

lengte breedte 
[mm] [mm] 

4450 3500 
····························································································-

5350 3500 

3500 1600 

1150 

Gebruiksfunctie wonen 

Slaapkamer 1 

Slaapkamer 2 

Badkamer 

Gang 

Ontsluiting 

Minimale 
Netto-afmeting 

lengte 
[mm] 

4640 

3500 

3005 

breedte 
[mm] 

3030 

2320 

1730 

1350 

2030 

lengte 
[mm] 

Toeslag 

breedte 
[mm] 

+ 175 

Toeslag 

lengte breedte 
[mm] [mm] 

+ 100 + 100 
·········--- -~~--~ 

+ 100 + 100 

+ 100 + 100 

+ 100 

Toeslag 

lengte 
[mm] 

+ 100 

+ 100 

+ 175 

breedte 
[mm] 

+ 175 

+ 100 

+ 100 

+ 100 

+150 

Minimale 
Bruto-afmeting 

lengte 
[mm] 

5000 

6000 

breedte 
[mm] 

1775 

Minimale 
Bruto-afmeting 

lengte breedte 
[mm] [mm] 

4550 3600 
·························-···· ······-···--········-·-····-····· 

5450 3600 

3600 2700 

1350 

Minimale 
Bruto-afmeting 

lengte 
[mm] 

4738 

3600 

3180 

breedte 
[mm] 

3105 

2420 

1830 

1450 

2280 

Afronding naar 
multimoduul 

(n x 300) 

lengte 
[mm] 

5100 

6000 

breedte 
[mm] 

3000 

Afronding naar 
multimoduul 

(n x 300) 

lengte 
[mm] 

4800 

breedte 
[mm] 

3600 

5700 3600 

3600 2700 

1500 

Afronding naar 
multimoduul 

(n x 300) 

lengte 
[mm] 

4800 

3600 

3300 

breedte 
[mm] 

3300 

2700 

1100 

1500 

2400 



Bij lage 111: Standaard meubilair kantoren en woningen 



Standaard bureau's 
Schaal1:50 

Standaard kasten (roldeuren) 
Schaal1:50 

Standaard vergadertafels 
Schaal1:50 

800 

800 

1600 

1600 

1000 

\000 

1600 

1600 

---1 

1600 800 

\200 

1200 

'""' LEGENDA 

iiill Benodigde vrije ruimte 

Bijlage 111 Standaard meubilair kantoren (incl. benodigde vrije ruimte) 



Standaard bed (dubbel) 
Schaai1 :50 

Standaard kasten 
Schaai1 :50 

Standaard bureau 
Schaa\1:50 

1600 

1600 

11100 900 

3600 

11111. 1200- 3&00 rrm 

var. 1200 - 3600 mm 

Standaard bed (enkel) 
Schaa\1:50 

Standaard kasten (roldeur) 
Schaa\1 :50 

000 

1BOO 

11 1 1 111 11 1 1 1 1 1! 
var. 1201J • 3600 rrm 

var. 1200 - 3600 mm 

LEGENDA 

G::J Benodigde vrije rulmie 

Bijlage 111 Standaard meubilair woningen (incl. benodigde vrije ruimte) 



Standaard bankanifauteuils 
Schaal1:50 

Standaard salontafels 
Schaal1:50 

Standaard kasten en dressoirs 
Schaal1 :50 

600 

1000 

1000 

800 

2000 

1200 

1200 

~~ ~ ~ 

~ ~ 

1700 

1700 

800 

800 1000 

2200 

1800 

1600 

i 
I 
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~ ~r ~ ~ 

~-1 ~· ! 
2050 2~00 

2050 2400 

~ ~ 

n n 

~ 

~ 
600 1400 600 

2600 

600 

LEGENDA 

D:il Benodigde vrije ruimte 

Bijlage 111 Standaard meubilair woningen (incl. benodigde vrije ruimte) 



Standaard eettafels 
Schaal1:50 

2200 

2400 

2400 

LEGENDA 

IE') Benodigde vrije ruimte 

Bijlage 111 Standaard meubilair woningen (Incl. benodigde vrije ruimte) 



Bijlage IV: Toetsing ruimten gebruiksfuncties werken (kantoren) en wonen 

Eljlage IV; Toetslng ruimten gebruiksl'uncties w;,:ner; en werken (kantoren} 
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Schaal 1:50 

•1100 250 5() 

800 900 
" 50 

1600 J50 50 
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EJJ Vrije ruimte 

l18l Benodigde vrije ruimte 
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Bijlage IV Toetsing gesl. kantoorruimte 4800 x 3600 mm - gebrulkstunctie werken (kantoren) 
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Gesl. kantoorruimte 5700 x 3600 mm (lndellngsvarlant 2) 
Schaal1 :50 
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Bijlage IV Toetsing gesl. kantoorrtuimte 5700 x 3600 mm- gebruiksfunctie werken (kantoren) 



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

Vergaderruimte 
Schaal 1:50 
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Bijlage IV Toetsing vergadennujmte- gebrujksfunctje werken (kantoren) 



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

1 
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I 

~--------~~~--------------~"~"~---~ 
l2S 

Slaapkamer 1 
Schaal1 :50 

2100 1100 ] 2:5 50 

3300 
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Bijlage IV Toetsing slaapkamer 1 - gebruiksfunctie wonen 
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Schaal1:50 
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27 

Slaapkamer 2 (indelingsvar1ant 3) 
Schaal1:50 
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800 50 

Bijlage IV Toetsing slaapkamer 2- gebrulkstunctie wonen 



Bijlage V: Minimum afmetingen woonkamer standaard appartement 

Bl_ila.ge V: ihnimum afmetingen woonkamer '>t'J.ndaanJ appa.rternent 
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Bijlage V Minimum afmetingen woonkamer standaard appartement 



Bijlage VI: Mogelijke indelingsvarianten stramienplan 

Sljtage Vi; !ndeUngsv<>r\anten op basis van stramienplan 
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Bijlage VI Mogelijke indelingsvarianten stramienplan - gebruiksfunctie parkeren 



Winkalruimte Winkelruimte Wlnkelrulm"=t 
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Winkelruimts 

Winkelen - lndellngsvarlant A 
Schaal 1 :200 

Winkelruimte Wînkelrulm"=t Winkelruimts Winkelruimte Winkelru1mta 

Bijlage VI Mogelijke indelingsvarianten stramienplan - gebruiksfunctie winkelen 
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Bijlage VI Mogelijke indelingsvarianten stramienplan - gebruiksfunctie winkelen 
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Bijlage VI Mogelijke indelingsvarianten stramienplan- gebruiksfunctie werken (kantoren) 
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Bijlage VI Mogelijke indelingsvarianten stramienplan - gebruiksfunctie werken (kantoren) 
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Bijlage VI Mogelijke indelingsvarianten stramienplan- gebruiksfunctie werken (kantoren) 
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Bijlage IV Mogelijke indelingsvarianten stramienplan- gebruiksfunctie weriken (kantoren) 
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Bijlage VI Mogelijke indelingsvarianten stramienplan - gebrulkstunctie werl\en (kantoren) 
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Bijlage VI Mogelijke indelingsvarianten stramienplan - gebruiksfunctie wonen 
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Bijlage VI Mogelijke indelingsvarianten stramienplan - gebruiksfunctle wonen 
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Bijlage VI Mogelijke indelingsvarianten stramienplan - gebruiksfunctie wonen 



Bijlage VIl: Vrije ruimte gebruiksfunctie parkeren 

Bljlage Vll: Vrjj~ ruimt<: 
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Bijlage VIl Vrije ruimte gebruiksfunctle parkeren 
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Bijlage Vil Vrije ruimte gebrulkstunctie parl<eren 



Bijlage VIII: Stabiliteit- en ontwerpberekeningen 

Bijlage Vil: Vrije ruimte 



Uitgangspunten 

Toegepaste voorschriften 

Oe gewlchts-- en stabillteltberekenlng Is uitgevoerd conform de geldende NEN-normen: 

NEN 6700 Algemene Basiseisen 

NEN 6702 Belastingen en Vervormingen 

Velligheld klasse, belastlngsfactoren en referentieperiode 

Veillgheidsklasse: 

Referentieperiode: SOjaar 

Belastlngsfactoren uiterste grenstoestand IUGD 

Fundamentele combinaties: 1. 

2. 

Bijzondere combinaties: 

Yt:p = 1,20 of 0,90 

r", = 1,5o 

Yt;p = 1,35 

Yt;p = y,.., = 1,00 

Belastlogstactoren brulkbaarheldsgrenstoestand fBGTI 

Alle combinatles .y,.., = r", = 1.oo 

Brandwerendheld 

Br.mdwerendheld: 120 mln. (confrom B.B. aft!. 2.2- Stericte bU br.~ncl] 

Wind 

Wind In x-rlchtlng (loodrecht op breedterichting gebouw) Wind In y-rlchtlng (loodrecht op lengterichting gebouw) 

h= 23,75 (mi h• 23,75 (mi 

b= 17,70 (mi L= 88,75 [m] 

ltop = 0,2093 1-1 !,.,.= 0,2093 1-1 
B= 0,7631 1-1 B= 0,5915 [-1 

c.. .. • 0,92 1-1 C....• 0,86 1·1 
C.....a= 1,20 [-1 c... ... • 1,20 [-1 
C.,= 1,00 1-1 c..= 1,00 [-l 

c.pl = 1,00 1-1 f:Pl= 1,00 1·1 
P.= 0,98 lkN/m'l Pw• 0,98 lkN/m'( 

Prep c 1,1 [kN/m'l pf"tp= 1,0 lkN/m'l 
Ql.., = 19.3 [kN/mJ Q • .p= 90,0 [kN/ml 

Algemene uitgangspunten 

Geen 



Belastingen Omschrijving Lengte Breedte Hoogte y,.p Fact. P,.P a,., Ijl 

{mi {mi !mi {kN/m') !·I {kN/m'l {kN/m' ) ! - 1 

Omschrijving Lengte Breedte Hoogte y.,. fa ct. P~, 0... Ijl Afwerkvloer 1,00 1,00 0,05 20,00 1,00 1,00 

Verhoogde vloerconstructie 0,25 

[mi )m) [mi {kN/m'l !·I {kN/m'l [kN/m'l !·I Installaties 0,25 

Grind 1,00 1,00 0,05 20,00 1,00 1,00 Druklaag 1,00 1,00 0,07 25,00 1,00 1.75 

Dakbedekking 0,10 K:anaalplaat A320 4,25 

Afschotisolatie 0,10 Bepne 1rondvloer (ontslutting) 7,50 3,00 O,Z5 

Kanaalplaat A320 4,25 

Dakvloer 5,45 1,00 0,00 Omschrijving Lengte Breedte Hoogte r ... Fact. P.., a. .. Ijl 

Omschrijving Lengte Breedte Hoogte y,., Fact. P.,. 0... Ijl {m) {m) {m) {kN/m') [·) {kN/m') lkN/m') !·I 
Betonvloer 1,00 1,00 0,30 25,00 1,00 7,50 

{mi {mi {mi {lcN/m'l ! · I [kN/m') {kN/m'l !·I Keldervloer 7,50 z,oo 0,40 

Uchte scheidingswanden 1,00 

Afwerkvloer 1,00 1,00 0,05 20,00 1,00 1,00 Omschrijving Lengte Breedte Hoogte y.., Fa ct. P,., a,., Ijl 

Verhoogde vloerconstruct1e 0,25 

Installaties 0,25 [m) [mi [mi [kN/m') 1·1 [kN/m') lkN/m'l 1·1 
Druklaag 1,00 1,00 0,07 25,00 1,00 1,75 Betonvloer 1,00 1,00 0,30 25,00 1,00 7,50 

Kanaalplaat A320 4,25 Keldervloer {ontslultfnc) 7,50 3,00 0,25 

2e t/m Se Verdiepingsvloer 8,50 2,50 0,50 

Omschrijving lengte Breedte Hoogte 'Ytn fa ct. P,., a.., Ijl 

Omschrijving lengte Breedte Hoogte y,., Foet. P,., 0... Ijl 

[mi {m) {mi {kN/m'J {·) [kN/m'l [kN/ m') 1·1 
[mi [mi [mi {kN/m'l !·I [kN/m'l lkN/m') !·I Betonwand d = 160 mm 1,00 1,00 0,16 25,00 .1,00 4,00 

Uchte scheidingswanden 1,00 Metselwerk 1,00 1,00 0,10 20,00 1,00 2,00 

AfwerlMoer 1,00 1,00 0,05 20,00 1,00 1,00 Daktand 6,00 0,00 0,00 

Verhoogde vloerconstructie 0,25 

Installaties 0,25 Omschrijving Lengte Breedte Hoogte y,., Fa ct. P,.P a,., Ijl 

Druklaag 1,00 1,00 0,07 25,00 1,00 1,75 

Kanaillplaat A320 4,25 {mi {mi [mi {kN/m') ! · I {kN/m'l {kN/m'l f-1 
le Verdiepingsvloer 8,50 4,00 0,40 Betonwand d = 250 mm 1,00 1,00 0,25 25,00 1,00 6,25 

Metseiwerl< 1,00 1,00 0,10 20,00 1,00 2,00 
Omschrijving lengte Breedte Hoogte y,.. F-a ct. P.., 0... Ijl Gevel 6,25 0,00 0,00 

{mi {mi !mi {kN/m'l 1·1 {lcN/m'] {kN/m'l !·I Omschrijving Lengte Breedte Hoogte y,~ Fact. P,., a.~ Ijl 

Afwerkvloer 1,00 1,00 0,05 20,00 1,00 1,00 

Verhoogde-vloerconstructie . 0,25 (mi {mi {mi lkN/m') 1·1 lkN/m'l lkN/m') 1·1 
Installaties 0,25 Vliesgevel 0,50 

Druklaag 1,00 1,00 0,07 25,00 1,00 1,75 vnesgevel 0,50 0,00 0,00 

Kanaalplaat A320 4,25 

Verdiepingsvloer (onslultlng) 7,50 3,00 0,25 Omschrijving lengte Breedte Hoogte y,., Fa ct. P,., a,., Ijl 

Omschrijving Lengte Breedte Hoogte Y-.. Foet. .... a,., Ijl lm) [mi {mi lkN/m') 1·1 lkN/m') [kN/m'l 1·1 
Betonwand d = 2SO mm 1,00 1,00 0,25 25,00 1,00 6,25 

{mi [m) (mi {kN/m'l 1·1 (kN/m'l (kN/m'l [·) Betonwand d • 2.50 mm 6,25 0,00 0,00 

lichte scheidingswanden 1,00 

Afwerkvloer 1,00 1,00 0,05 zo.oo 1,QO 1,00 Omsc:hrljvlng Lengte Breedte Hoogte y,., Fact. P,., a,., Ijl 

Verhoogde vloerconstructie 0,25 

lnnallaties 0,25 I mi [m) [m) {kN/m'J 1·1 {kN/mJ lkN/m) 1-1 
Druklaag 1,00 1,00 0,07 25,00 1,00 1,75 Kolom rond 400 mm 3,15 

Kanaalplaat A320 4,25 Kolom rond 400 mm I 3,15 0,00 0,00 

Installaties o,zs 
Begane grondvloer 8,75 4,00 0,40 



Omschrijving lengte Breedte Hoogte y,.. Fa ct. P,., o. .. "' 
[mi [m) [m) (kN/m'l [- ) (kN/ml (kN/m) ( -) 

Kolom rood 500 mm 4,90 

Kolom rond 500 mm 4,90 0,00 0,00 

Omschrl)vlng Lengte Breedte Hoogte y~ Fa ct. p~ 0... "' 
[m) [m) lm] lkN/m'l 1- 1 lkN/m) [kN/m) 1-l 

Balk soa x 1080 mm 1,00 0,50 1,08 25,00 1,00 13,50 

B•lk soa x 1080 mm 13,50 0,00 0,00 

Omschrl)vlng Lengte Breedte Hoogte y,.. Fa ct. p"' 0... "' 
[m) (mi I mi lkN/m') 1-1 (kN/m] [ltN{mJ 1-1 

Balk 600 x 1080 mm 1,00 0,60 1,08 25,00 1,00 16,20 

B~lk 600 x 1080 mm 16,20 0,00 0,00 

Omschrl)vlng Lengte Breedte Hoogte y,., Fa ct. p~ 0... "' 
(m] (m] (mi [l<N/m'J (-) [kN/m] [kN/ml l-1 

Balk52Sx850mm 1,00 0,53 0,85 25,00 1,00 11,15 

Balk 525 x 850 mm 11,15 0,00 0,00 

Omschrijving Lengte Breedte Hoogte y,.. . Fact. P,.. 0... "' 
I mi (mi Jml (kN/m'] (-] [kN/mJ [kN/m) ( - J 

Balk 525 x 1340 mm 1,00 0,53 1,34 2500 1,00 17,60 

Balk 525 x 1340 mm 17,60 0,00 0,00 

OmschriJving Lengte Breedte Hoogte y,.. Fa ct. P,.. 0... "' 
(mi (mJ (mi (kN/m'J (-1 [kN/ml [kN/mJ 1-1 

Poer 1500 x Soa x 500 1,50 0,50 0,50 2500 1,00 9,40 

Poer 1500 x 500 x 500 9,40 0.00 0.00 

Omschrijving Lengte Breedte Hoogte y,.. Fa ct. P,.. 0... "' 
(mi [m) !mi lkN/m'l 1·1 [kftfml lkN/ml 1- l 

Poer 3100 x 1850 x 500 3,10 1,85 0,50 25,00 1,00 71,70 

Poer 3100 x 18SO x 500 71,70 0,00 0,00 



Bepaling totale gebouwgewicht 

Combinatie 1: 

Combinatie 2: 

Verd. Omschrijving 

D>k Dakrand 

Dakvloer 

Bolk SOO x 1080 mm 

5 Gevel 

Betonwand d = 250 mm 

Kolom rond 400 mm 

2e t/m Se Verdleplngsvloer 

Bolk soa x 1080 mm 

Verdleplnssvloer (ontsluftlng) 

Verdiepingsvloer (ontsluiting) 

4 Gevel 

Betonwand d = 250 mm 

Kolom rond 400 mm 

2e t/m Se Verdleplngsvfoer 

Bolk 500 x 1080 mm 

Verdiepingsvloer (ontsluiting) 

Verdiepingsvloer (ontsluiting) 

3 Gevel 

Betonwand d :1 250 mm 

kolom rond 400 mm 

2e 1/m Se Verdiepingsvloer 

Balk 500 x 1080 mm 
Verdiepingsvloer (ontsluiting) 

Verdiepingsvloer (ontsluiting) 

2 Gevel 

Betonwand d z 250 mm 

Kotom rond 400 mm 

2e 1/m Se Verdiepingsvloer 

S.ll< 600 x 1080 mm 

Verdiepingsvloer (ontsluiting) 

Verdiepingsvloer (ontsluiting) 

Verd. Omschrijving 

1 Gevel 

VUesgevet 

Betonwand d = 250 mm 

Balk 525 x 850 mm 

Kolom rond -100 mm 

Kolom rond 500 mm 

le Verdleplngsvloef' 

Balk 600 x 1080 mm 

VerdiepingMoer (ontsluiting) 

Verdiepingsvloer (ontsluiting) 

BG Gevel 

Vliesgevel 

Betonwand d = 250 mm 

Bolk S25 x 1340 mm 

Kolom rond 400 mm 

Kolom rond 500 mm 

Begane grondvloer 

S.lk600x 1080mm 

Begane grondvloer (ontsluiting) 

Begane groncMoer (ontsluiting) 

·1 Betonw.~nd 

Kolom rond 400 mm 

Kolom rond 500 mm 

Tot.: 

y." 

1,20 

1,35 

lengte 

(mi 

209,60 

88,00 

146,40 

209,60 

113,35 

1.00 

73,20 

146,40 

16,80 

6,80 

209,60 

113,35 

1,00 

73,20 

146,40 

16,80 

6,80 

209,60 

113,35 

1,00 

73,20 

146,40 

16,80 

6,80 

209,60 

113,35 

1,00 

73,20 

146,40 

16,80 

6,80 

Lengte 

(m] 

63,40 

146,40 

113,35 

146,40 

1,00 

1,00 

73,20 

146,40 

16,80 

6,80 

63,40 

146,40 

107,17 

146,40 

1,00 

1,00 

66,90 

146,40 

16,80 

6,80 

148,67 

1,00 

1,00 

Yt:Q 
1,50 . 

Breedte 

(m] 

1.00 

16,80 

1,00 

1,00 

1,00 

1.00 

16,80 

1.00 

8,80 

6,00 

1.00 

1,00 

1,00 

16,80 

1,00 

8,80 

6,00 

. 1.00 

1,00 

1,00 

16,80 

1,00 

8,80 

6,00 

1,00 

1,00 

1,00 

16,80 

1,00 

8,80 

6,00 

Breedte 

(m] 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

16,80 

1,00 

8,80 

6,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

16,80 

1,00 

15,10 

6,00 

1,00 

1,00 

1,00 

Hoogte 

lm] 

1.60 

1,00 

1,00 

3,78 

3,78 

32.40 

1.00 

1,00 

1,00 

1,00 

3,78 

3,78 

32.40 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

3,78 

3,78 

32.40 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

3,78 

3,78 

32,40 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

Hoogte 

[m[ 

3,78 

3,78 

3,78 

1,00 

48,80 

32.40 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

3,78 

3,78 

3,78 

1,00 

48,80 

32,40 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

3,24 

47,80 

31,80 

F>ct. Totaal 

1.00 335,36 

1,00 1478,40 

1.00 146,40 

0,50 396,14 

1,00 428,46 

1,00 32.40 

1,00 U29,76 

1,00 146,40 

0,50 73,92 

1,00 40,80 

0,50 396,14 

1,00 428,46 

1,00 32,40 

1,00 U29,76 

1,00 146,40 

0,50 73,92 

1,00 40,80 

0,50 396,14 

1,00 428,46 

1,00 32,40 

1,00 U29,76 

1,00 146,40 

0,50 73,92 

1,00 40,80 

0,50 396,14 

1,00 428,46 

1,00 32.40 

1,00 U29,76 

1,00 146,40 

0,50 73,92 

1,00 40,80 

Fa ct. Totaal 

1,00 239,65 

1,00 5S3,39 

1,00 428,46 

1,00 146,40 

1,00 48,80 

1,00 32.40 

1,00 1229,76 

1,00 146,40 

0,50 73,92 

1,00 40,80 

1,00 239,65 

1,00 553,39 

1,00 405,10 

1,00 146,40 

1,00 48,80 

1,00 32.40 

1,00 1U3,92 

1,00 146,40 

0,70 1n,s8 

1,00 40,80 

1,00 481,69 

1,00 47,80 

1,00 31,80 

P,.. 0... Eenh. Ijl F,... Eenh. F, F, Eenh. 

(comb.1l (comb. 2) 

6,00 0,00 kN/m1 20U,16 kN 2414,59 2716,42 kN 

5,45 1,00 0,00 8057,28 9668,74 108n,33 

13,50 0,00 1976,40 2371,68 2668,14 

6,25 0,00 2475,90 2971,08 3342.47 

6,25 0,00 26n,89 3213,47 3615,16 

3,15 0,00 102.06 U2,47 137,78 

8,50 2,50 0,50 11990,16 14849,35 14111,50 

13,50 0,00 1976,40 2371,68 2668,14 

7,50 3,00 0,25 609,84 748,44 748,44 

7,50 3,00 0,25 336,60 413,10 413,10 

6,25 0,00 2475,90 2971,08 3342,47 

6,25 0,00 26n,89 3213,47 3615,16 

3,15 0,00 102,06 U2.47 137,78 

8,50 2.50 0,50 11990,16 14849,35 14111,50 

13,50 0,00 1976,40 2371,68 2668,14 

7,50 3,00 0,25 609,84 748,44 748,44 

7,50 3,00 0,25 336,60 413,10 413,10 

6,25 0,00 2475,90 2971,08 3342.47 

6,25 0,00 26n,89 3213,47 3615,16 

3,15 0,00 102.06 U2.47 137,78 

8,50 2.50 0,50 11990,16 14849,35 14111,50 

13,50 0,00 1976,40 2371,68 2668,14 

7,50 3.00 0,25 609,84 748,44 748,44 

7,50 3,00 0,25 336,60 413,10 413,10 

6,25 0,00 2475,90 2971,08 3342.47 
6,25 0,00 26n,89 3213,47 3615,16 

3,15 0,00 102.06 U2.47 137,78 

8,50 2,50 0,50 11990,16 14849,35 141U,SO 

16,20 0,00 2371,68 2846,02 3201,n 

7,50 3,00 0.25 609,84 748,44 748,44 

7,50 3,00 0,25 336,60 413,10 413,10 

P,.. 0... Eenh. Ijl F,.. Eenh. F, F, Eenh. 

(comb.1) (comb. 2) 

6,25 0,00 kN/mz 1497,83 kN 1797,39 2022.06 kN 

0,50 0,00 276,70 332,04 373,54 

6,25 0,00 26n,39 3213,47 3615,16 

11,15 0,00 1632.36 1958,83 2203,69 

3,15 0,00 153,72 184,46 207,52 

4,90 0,00 158,76 190,51 214,33 

8,50 4,00 1,00 15372.00 19922.11 14111,50 
16,20 0,00 2371,68 2846,02 32o1,n 
7,50 3,00 1,00 n6,16 997,92 748,44 

7,50 3,00 1,00 428,40 550,80 413,10 

6,25 0,00 1497,83 1797,39 2022.06 
0,50 0,00 276,70 332,04 373,54 

6,25 0,00 2531,89 3038,27 3418,05 

17,60 0,00 2576,64 3091,97 3478,46 

3,15 0,00 153,72 184,46 207,52 

4,90 0,00 158,76 190,S1 214,33 

8,75 4,00 0,40 11632,57 14498,S7 13276,31 

16,20 0,00 2371,68 2846,02 3201,n 

7,50 3,00 0,25 1465,00 1797,96 1797,96 

7,50 3,00 0,25 336,60 413,10 413,10 

6,25 0,00 3010,57 36U,68 4064,27 

3,15 0,00 150,57 180,68 203,27 

4,90 0,00 155,82 186,98 210,36 

144780,37 kN 1n851,91 176933,92 kN 
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Kolom as F 02 (rond 500) 

r~ Yr;q 
Combinatte 1: 1,20 1.50 

Cambinatle 2: 1,35 

Verd. OmschrllvJng lengte Breedte Hoogte Lengte Breedte Hoogte Foet. Totaal P.,. 0... Eenh. 

"' 
F,.. Eenh. F, F, Eenh. 

(mi (mi (mi (mi (mi (mi (comb. 11 (comb. 2) 

Dak Dakvloer 10,50 5,88 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 61,74 5,45 1,00 kN/m' 0,00 336,48 kN 403,78 454,25 kN 

Balk 500 x 1080 mm 10,50 1,00 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 10,50 13,50 0,00 141,75 170,10 191,36 

5 Kolom rond 400 mm 1,00 1,00 2,70 + 0,00 0,00 0,00 1,00 2,70 3,15 0,00 8,51 10,21 11,48 

2e t/m Se Verdleplngsvtoer 10,50 5,88 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 61,74 8,50 2,50 0,50 601,97 745,51 708,47 

Balk 500 x 1080 mm 10,50 1,00 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 10,50 13,50 0,00 141,75 170,10 191,36 

4 Kolom rond 400 mm · 1,00 1,00 2,70 + 0,00 0,00 0,00 1,00 2,70 3,15 0,00 8,51 10,21 11,48 

' 
2e t/m Se Verdiepingsvloer 10,50 5,88 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 61,74 8,50 2,50 0,50 601,97 745,51 708,47 

Balk 500 x 1080 mm 10,50 1,00 1.00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 10,50 13,50 0,00 141,75 170,10 191,36 

3 Kolom rond 400 mm 1,00 1,00 2,70 + 0,00 0,00 0,00 1,00 2,70 3,15 0,00 8,51 10,21 11,48 

2e t/m Se Verdiepingsvloer 10,50 5,88 1,00 ... 0,00 0,00 0,00 1,00 61,74 8,50 2,50 0,50 601,97 745,51 708,47 

Balk 500 x 1080 mm 10,50 1,00 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 10,50 13,50 0,00 141,75 170,10 191,36 

2 Kolom rond 400 mm 1,00 1,00 2,70 ... 0,00 0,00 0,00 1,00 2,70 3,15 0,00 8,51 10,21 11,48 

2e t}m Se Verdiepingsvloer 10,50 5,78 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 60,69 8,50 2,50 0,50 ~91,73 732,83 696,42 

Balk 600 x 1080 mm 10,50 1,00 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 10,50 16,20 0,00 170,10 204,12 229,64 

I Kolom rond 500 mm 1,00 1,00 2,70 + 0,00 0,00 0,00 1,00 2,70 4,90 0,00 13,23 15,88 17,86 

le Verdlepln~~:svloer 10,50 5,78 1.00 ... 0,00 0,00 0,00 1,00 60,69 8,50 4,00 1,00 758,63 983,18 696,42 

Balk 600 x 1080 mm 10,50 1,00 1.00 ... 0,00 0,00 0,00 1,00 10,50 16,20 0,00 170,10 204,12 229,64 

8G Kolom rond 500 mm 1,00 1,00 2,70 + 0,00 0,00 0,00 1,00 2,70 4,90 0,00 13,23 15,88 17,86 

Begane grondvloer 10,50 5,78 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 60,69 8,75 4,00 0,40 628,14 782,90 716,90 
f-

0,00 0,00 10,50 16,20 Balk 600 x 1080 mm 10,50 1,00 1,00 + 0,00 1,00 0,00 170,10 204,12 229,64 -
-I Kolom rond 500 mm 1,00 1,00 2,65 + 0,00 0,00 0,00 1,00 2,65 4,90 0,00 12,99 15,58 17,53 

Keldervloer 10,50 6,38 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 66,99 7,50 2,00 0,40 556,02 683,30 678,27 

Poer 3100 x 18SO x 500 1,00 1,00 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 71,70 0,00 71,70 86,04 96,80 

Tot.: 
'---

5827,65 kN 7289,48 7017,99 kN 
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Kolom as C 01 (rond 400) 

Yt:p Yt:Q 

Combinatie 1: 1,20 1,50 

Combinatie 2: 1,35 

Verd. Omschrijving lengte Breedte Hoogte Lengte Breedte Hoogte Fact. Touat P,.. a_ Eenh. "' F,.. Eenh. F, F, Eenh. 

(mi (m] (mi (m] (m] (m] (comb. 1) (comb. 2) 

Dak Oëlkrand 6,15 1,00 1,60 + 0,00 0,00 0,00 1,00 9,84 6,00 0,00 kN/m' 59,04 kN 70,85 79,70 kN 

Dakvloer 6,15 2,03 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 12,48 5,45 1,00 0,50 74,28 91,01 91,85 

5 Gevel 6,15 1,00 3,78 + 0,00 0,00 0,00 0,50 11,62 6,25 0,00 72,65 87,18 98,07 

2e t/m Se Verdiepingsvloer 6,15 2,03 1,00 • 0,00 0,00 0,00 1,00 12,48 8,50 2,50 0,50 121,72 150,75 143,26 

4 Gevel 6,15 1,00 3,78 + 0,00 0,00 0,00 0,50 11,62 6,25 0,00 72,65 87,18 98,07 

2e t/m Se Verdiepingsvloer 6,15 2,03 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 12,48 8,50 2,50 0,50 121,72 150,75 143,26 

~ Gevel 6,15 1,00 3,78 + 0,00 0,00 0,00 0,50 11,62 6,25 0,00 72,65 87,18 98,07 

l e t/m Se Verdiepingsvloer 6,15 2,03 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 12,48 8,50 2,50 0,50 121,72 150,75 143,26 

2 Gevel 6,15 1,00 3,78 • 0,00 0,00 0,00 0,50 11,62 6,25 0,00 72,65 87,18 98,07 

2e t/m Se Verdiepingsvloer 6,15 2,03 1,00 • 0,00 0,00 0,00 1,00 12,48 8,50 2,50 0,50 121,72 150,75 143,26 

Balk 525 x 850 mm 6,15 1,00 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 6,15 11,15 0,00 68,57 82,29 92,57 

1 Vliesgevel 6,15 1,00 3,78 • 0,00 0,00 0,00 1,00 23,25 0,50 0,00 11,62 13,95 15,69 

l(olom rond 400 mm 1,00 1,00 2,44 + 0,00 0,00 0,00 1,00 2,44 3,15 0,00 7,69 9,22 10,38 

1e Verdiepingsvloer 6,15 2,03 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 12,48 8,50 4,00 1,00 156,06 202,25 143,26 

Balk 525 x 1340 mm 6,15 1,00 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 6,15 17,60 0,00 108,24 129,89 146,12 

BG VUesgevel 6,15 1.00 3,78 + 0,00 0,00 0,00 1,00 23,25 0,50 0,00 11,62 13,95 15,69 

Kolom rond 400 mm 1,00 1,00 2,39 • 0,00 0,00 0,00 1,00 2,39 3,15 0,00 7,53 9,03 10,16 

Begane grond vloer 6,15 2,03 1,00 • 0,00 0,00 0,00 1,00 12,48 8,75 4,00 0,40 129,21 161,05 147,47 
---,-'-::-:-~- 0,00 Balk 525 x 1340 mm 6,15 1,00 1,00 + 0,00 0,00 1,00 6, 15 17,60 0,00 108,24 129,89 146,12 

·1 Kolom rond 400 mm 1,00 1,00 2,39 • 0,00 0,00 0,00 1,00 2,39 3,15 0,00 7,53 9,03 10,16 

Keldervloer 6,15 4,05 1,00 • 0,00 0,00 0,00 1,00 24,91 7,50 2,00 0,40 206,73 254,06 252,19 

Poer 1500 x 500 x 300 1,00 1.00 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 1.00 9,40 0,00 9,40 11,28 12,69 

Tot.: 
--L__ 1743,25 kN 2139,45 2139,41 kN 
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Kolom as C 01 (rond 400) 

'Yf;D 'Yt;q 

CombinatJe 1: 1,20 1.50 

Combinatie 2: 1,35 

Verd. Omschr1jvl0{! lengte Breedte Hoogte Leng1e Breedte Hoogte Fa ct. Tot .. l P ... 0... Eenh. ., F, .. Eenh. F, F, Eenh. 

[mi [mi [mi [mi [mi [m] (comb. 1l (comb. 2) 

Dak Dakrand 6,15 1,00 1,60 + 0,00 0,00 0,00 l,OO 9,114 6,00 0,00 kN/m' 59,04 kN 70,85 79,70 kN 
Dakvloer 6,15 2,03 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 12,48 5,45 1,00 0,50 74,28 91,01 91,85 

5 Gevel 6,15 1,00 3,78 + 0,00 0,00 0,00 0,50 11,62 6,25 0,00 72,65 87,18 98,07 

2e t/m Se VerdiepingM oer 6,15 2,03 1,00 + 0,00 0,00 0,00 l,OO 12,48 8,50 2,50 0,50 121,72 150,75 143,26 

4 Gevel 6,15 1,00 3,78 + 0,00 0,00 0,00 0,50 11,62 6,25 0,00 72,65 87,18 98,07 

2e t/m Se Verdiepingsvloer 6,15 2,03 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 12,48 8,50 2,50 0.50 121,72 150,75 143,26 

3 Gevel 6,15 1,00 3,78 + 0,00 0,00 0,00 0,50 11,62 6,25 0,00 72,65 87,18 98,07 

2e t/m Se Verdiepingsvloer 6,15 2,03 l,OO + 0,00 0,00 0,00 1,00 12,48 8,50 2,50 0,50 121,72 150,75 143,26 

2 Gevel 6,15 1,00 3,78 + 0,00 0,00 0,00 0,50 11,62 6,25 0,00 72,65 87,18 98,07 

2e t/m Se Verdiepingsvloer 6,15 2,03 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 12,48 8,50 2,50 0,50 121,72 150,75 143,26 

Balk 525 x 850 mm 6,15 1,00 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 6,15 11, 15 0,00 68,57 82,29 92,57 

I Vliesgevel 6,15 1,00 3.78 + 0,00 0,00 0,00 1,00 23,25 0,50 0,00 11,62 13,95 15,69 

Kolom rond 400 mm 1,00 1,00 2,44 + 0,00 0,00 0,00 1,00 2,44 3,15 0,00 7,69 9,22 10,38 

l e Verdiepingsvloer 6,15 2,03 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 12,48 8,50 4,00 1,00 156,06 202,25 143,26 

Balk 525 x 1340 mm 6,15 1,00 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 6,15 17,60 0,00 108,24 129,89 146,U 

BG Vliesgevel 6,15 1,00 3,78 + 0,00 0,00 0,00 1,00 23,25 0,50 0,00 11,62 13,95 15,69 

Kolom rond 400 mm 1,00 1,00 2,39 + 0,00 0,00 0,00 1,00 2,39 3,15 0,00 7,53 9,03 10,16 

Begane grond vloer 6,15 2,03 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 12,48 8,75 4,00 0,40 129,21 161,05 147,47 

Balk 525 x 1340 mm 6,15 1,00 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 6,15 17,60 0,00 108,24 129,89 146,12 

-I Kolom rond 400 mm 1,00 1,00 2,39 + 0,00 0,00 0,00 1,00 2,39 3,15 0,00 7,53 9,03 10,16 

Keldervloer 6,15 4,05 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 24,91 7,50 2,00 0,40 206,73 254,06 252,19 

Poer 1500 x SOO x 300 1,00 1,00 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 9,40 0,00 9,40 11,28 12,69 

Tot.: 1743,25 kN 2139,45 2139,41 kN 



Kolom as F 02 (rond 400) 

Yt;p Yt:q 

Combinatie 1: 1,20 1,50 

Combinatie 2: 1,35 

Verd. Omschrijving Lengte Breedte Hoogte Lengte Breedte Hoogte Fa ct. Totlal P,~ a,., Eenh. 'I' F,.. Eenh. F, F, Eenh. 

[mi {mi [mi [mi [mi [m] (tomb. 1) (comb. 2) 

D•k Dakvloer 10,50 5,88 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 61,74 5,45 1,00 kN/m2 0,00 336,48 kN 403,78 454,25 kN 

Balk 500 x 1080 mm 10,50 1,00 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 10,50 13,50 0,00 141,75 170,10 191,36 

5 Kolom rond 400 mm 1,00 1,00 2,70 + 0,00 0,00 0,00 1,00 2,70 3,15 0,00 8,51 10,21 11,48 

2e t/m Se Verdiepingsvloer 10,50 5,88 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 61,74 8,50 2,50 0,50 601,97 745,51 708,47 

Balk 500 x 1080 mm 10,50 1,00 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 10,50 13,50 0,00 141,75 170,10 191,36 

4 Kolom rond 400 mm 1,00 1,00 2,70 + 0,00 0,00 0,00 1,00 2,70 3,15 0,00 8,51 10,21 11,48 

2e t/m Se Verdiepingsvloer 10,50 5,88 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 61,74 8,50 2,50 0,50 601,97 745,51 708,47 

Balk 500 x 1080 mm 10,50 1,00 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 10,50 13,50 0,00 141,75 170,10 191,36 

3 Kolom rond 400 mm 1,00 1.00 2,70 + 0,00 0,00 0,00 1,00 2.70 3,15 0,00 8,51 10,21 11,48 

2e t/m Se Verdiepingsvloer 10,50 5,88 1,00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 61,74 8,50 2,50 1,00 679,14 861,27 708,47 

S.lk 500 x 1080 mm 10,50 1,00 1.00 + 0,00 0,00 0,00 1,00 10,50 13,50 0,00 141,75 170,10 191,36 

2 Kolom rond 400 mm 1,00 1,00 2.70 + 0,00 0,00 0,00 1,00 2,70 3,15 0,00 8,51 10,21 11,48 

Tot. : 2820,57 kN 3477,30 3391,03 kN 
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