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Samenvatting 
Casestudy: hoogbouw op toppen van 60 naar BOm 

In dit afstudeerproject is een case study uitgevoerd naar de mogelijkheid van het optoppen van een 

bestaand gebouw, het Van Ommeren-gebouw in Rotterdam. Hiervoor is de aanwezige overcapaciteit 

van de stabiliteit in kaart gebracht door middel van een vooronderzoek naar de boven- en onderbouw. 

Uit deze twee onderzoeken is gebleken dat de onderbouw voldoende overcapaciteit bevat, maar dat 

de bovenbouw onvoldoende stijf is om de constructie door te zetten naar 80 meter. 

Daarom is een abstract onderzoek uitgevoerd naar de mate waarin twee algemene methodes om de 

stijfheid te verhogen effect hebben . De betreffende methodes, outriggers en een gevelbuis , zijn in vijf 

onderzoeksvarianten opgedeeld . Binnen iedere variant zijn verschillende subvarianten opgenomen die 

de verschillende maten van perforatie in de constructie vertegenwoordigen: 

varianc : outriggers outrigger + belt outriggers tot gevel gevelbuis outrigger + gevelbuis 

u (mm) 

"' 

--- - ._-:-.. ~· .~ 
~---. . ... ... .,.. "' 

....._------------------------+ perforatie(%) 

Uit dit abstracte onderzoek is gebleken dat de gevelbuis en de combinatievariant over vrijwel de 

gehele reeks van perforatiepercentages de gewenste mate van stijfheidsverhoging met zich 

meebrengt. De gevelbuisvariant heeft daarom de basis gevormd voor het architectonische en 

constructieve ontwerp voor het optoppen van de bestaande constructie. 
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De bovenste laag, de 1r verdieping, van de bestaande constructie wordt gesloopt vanwege de 

onbruikbaarheid van de hier aanwezige constructie. Op de 16e verdieping bevindt zich een balkframe 

die de gevelkolommen, middenkolommen en de kern met elkaar 

verbindt. Dit wordt als basis gebruikt om vanaf daar de nieuwe 

constructie op te trekken naar 80 meter. De wand van de 

gevelbuis wordt hierbij op de bestaande randbalk aangebracht 

(zie detail rechts) . 

Met het architectonische ontwerp is de grens opgezocht van de 

maximaal mogelijke perforatiegraad in relatie tot de stijfheid. In 

het ontwerp is de eerste laag van het nieuwe gedeelte, de 16e 

verdieping, bestemt als installatielaag. De daaropvolgende 

lagen bevatten maisonnettes en op de bovenste verdieping een 

dubbel penthouse. 

Dit ontwerp draagt met zich mee dat de belasting op de 

funderingspalen ter plaatse van de kern, halverwege en aan de 

rand van de fundering met respectievelijk 17%, 17% en 19% 

17e verd 

0 
0 

"' M 

16e verd 

toeneemt tot 64%, 80% en 84%. De grensdraagkracht van de gevelkolommen wordt, gebaseerd op 

een conservatieve berekening, op de 4e en se verdieping met maximaal 10% overschreden. Uit 

cilinderdrukproeven is gebleken dat de betonkwaliteit in de loop van de jaren van 825 naar minimaal 

835 is opgelopen. In combinatie met de conservatieve benadering kan de genoemde 10% 

overschrijding daarom voor acceptabel worden aangenomen. 

Het Van Ommeren-gebouw leent zich uitstekend voor optoppen, ondanks dat het in de 

uitgangssituatie onvoldoende stijf is om door te zetten tot 80m. Door de aanpendelende constructie 

door middel van een gevelbuis te benutten , is het mogelijk de 

gehele stijfheid van het gebouw te verhogen zonder dat over 

het bestaande gedeelte aanpassingen hoeven te worden 

verricht. Op basis van deze case study kan geconcludeerd 

worden dat het optoppen van bestaande (hoog)bouw door 

middel van een gevelbuis met of zonder outriggers goed 

mogelijk is. Dat de constructie in de uitgangssituatie 

onvoldoende stijf is, hoeft hiervoor geen enkele belemmering 

te zijn . Door over het nieuwe gedeelte een gevelbuis met of zonder outriggers, afhankelijk van de 

gewenste stijfheidverhoging, toe te passen wordt de tot zover voor de stijfheid onbenutte 

aanpendelende constructie ingeschakeld met een algeheel stijver gedrag als resultaat. 
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1 Inleiding 

Voor u ligt het afstudeerverslag van Bobbejaan Scholten ten behoeve van de studie Structural Design 

aan de Technische Universiteit Eindhoven. Het onderwerp van dit afstudeerproject is het optoppen 

van bestaande (hoog)bouw en is als ontwerpproject uitgevoerd. 

In deze case study is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het optoppen van een bestaand 

gebouw, het Van Ommeren-gebouw in Rotterdam. Aansluitend hieraan is een constructief en 

architectonisch ontwerp gemaakt. 

Figuur 1: Situatie Van Ommeren gebouw 

Het praktische belang van het uitdiepen van het onderwerp (hoog)bouw optoppen is kennis en inzicht 

vergaren binnen dit specialisme om in de toekomst een antwoordt te kunnen bieden op de, naar 

verwachting, toenemende vraag om bestaande gebouwen op te toppen. Door op deze verwachting in 

te spelen kunnen er in de toekomst indirect bijdragen geleverd worden aan de vermindering van het 

onherstelbaar beschadigen van onze leefomgeving. 

Vooraf aan dit project is er al een hoeveelheid kennis en inzicht aanwezig met betrekking tot het 

vakgebied, mede ten gevolge van voorgaande onderzoeken die gedurende de studie zijn verricht. Dit 
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betekent dat niet voor alle te maken keuzes onderzoek nodig is; de overwegingen en argumentaties 

hebben in dat geval plaatsgevonden op basis van de aanwezige kennis en ervaring. 

Dit verslag is opgesteld om alle rapportages, welke zijn voortgekomen uit de verrichte 

werkzaamheden gedurende de afstudeerperiode, samen te vatten tot één rapportage. Omdat dit 

verslag samenvattend is en niet uitvoerig ingaat op de betreffende zaken wordt verwezen naar de 

bijlagen indien de lezer meer informatie verlangt. 

In de hierop volgende hoofdstukken wordt als eerst de aanpak beschreven, vervolgens de 

werkzaamheden en daaropvolgend de resultaten. De conclusie met aanbevelingen, literatuurlijst en 

bijlagens volgen als laatst. 

Figuur 2: kern Figuur 3: kolom-ligger structuur Figuur 4: vloeren 

Figuur 2, 3 en 4 tonen de opbouw van de bestaande betonconstructie. De constructie omvat een 

centrale kern en tot de 4e verdieping wanden in de gevel. Om de kern heen bevindt zich een 

aanpendelende constructie bestaande uit een kolombalkstructuur (zie Figuur 3). De korte 

overspanningen tussen de balken zijn opgevuld met relatief dunne vloerten. Op de bovenste 

verdieping bevindt zich een helikopterplatform uitgevoerd in een robuuste betonconstructie. 
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2 Aanpak 

In deze casestudy is gekeken naar de mogelijkheid om een bestaand gebouw op te toppen. Hierbij 

hebben verschillende onderzoeken richting gegeven aan dit project. Deze onderzoeken hebben op 

twee verschillende manieren plaatsgevonden: 

1. inhoudelijk onderzoek 

2. abstract onderzoek 

In de eerste fase is er een inhoudelijk onderzoek uitgevoerd naar de bestaande constructie. Om te 

kunnen oordelen of het bestaande gebouw opgetopt kan worden , is er onderzoek verricht naar de 

stabiliteit van het gebouw en naar de aanwezige capaciteit van de fundering. Hiervoor wordt 

respectievelijk verwezen naar paragraaf 3.1 op bladzijde 8 en naar paragraaf 3.3 op bladzijde 16. Bij 

het uitvoeren van deze onderzoeken zijn er twee vraagstukken aan het licht gekomen, waarvoor in 

beide gevallen een abstract onderzoek is uitgevoerd. Het eerste onderzoek had betrekking op de 

meewerkende breedte van een wand als onderdeel van een kern (zie hiervoor paragraaf 3.2 op 

bladzijde 13) Het tweede onderzoek had betrekking op het effect van de wijze waarop een 

funderingsplaat op palen wordt geschematiseerd; hier wordt in paragraaf 3.4 op bladzijde 20 op in 

gegaan op. Vervolgens is er een abstract onderzoek verricht naar de effectiviteit van een aantal 

mogelijkheden om een bestaand gebouw op te toppen. Het onderzoek is in abstracte vorm uitgevoerd 

om constructiespecifieke invloeden op de resultaten uit te sluiten. Hiermee wordt het mogelijk 

gemaakt om een helder vergelijk te vormen tussen de varianten en de resultaten in enige mate te 

generaliseren. 

Op basis van het resultaat van dit onderzoek is een abstracte variant gekozen die als basis heeft 

gediend voor het constructief en architectonisch ontwerp om het Vopak-gebouw op te toppen. 
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3 Werkzaamheden 

3.1 Vooronderzoek bovenbouw 

Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de aanwezige constructie en de stijfheid 

ervan. De aanwezige constructie is in kaart gebracht door de oorspronkelijke constructietekeningen te 

digitaliseren tot 2D-tekeningen en een 3D-model. De aanwezige stijfheid is in kaart gebracht door 

rekenkundig de horizontale vervorming ten gevolge van wind te bepalen. Hierbij is de constructie 

geschematiseerd tot een verend ingeklemde staaf met aanpendelende vloeren en kolommen welke 

scharnierend met elkaar verbonden zijn (zie Figuur 5) . Door middel van de regel van Steiner is het 

traagheidsmoment van de stabiliserende elementen bepaald . Voor de elasticiteitsmodules is 15.000 

N/mm2 aangehouden, hiermee wordt ervan uitgegaan dat het beton gescheurd is. 

Schematisering 

De aanpendelende constructie is in de berekening als een verticale q-last langs de verend ingeklemde 

staaf meegenomen. Deze q-last zal de horizontale vervorming ten gevolge van de wind vergroten 

door de ontstane excentriciteit. 
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Figuur 5: windbelasting en de schematisering van de huidige constructie. 

De horizontale vervorming is op basis van twee methodes uitgerekend. De hieruit voortkomende 

waardes zijn vergeleken met de ontwerp stelregel voor horizontale vervormingen u ~ H/750. 

Berekening (methode 2) 

Door het buigend moment van het onderste gedeelte te reduceren kan over de gehele hoogte 

gerekend worden met de buigstijfheid van het bovenste gedeelte. 

6 2 E/1+3 = 1510 x l0 kNm 

Het buigend moment wordt gereduceerd naar verhouding van de twee buigstijfheden: 

~=0 37 
EI1+3 ' 

Statisch moment van het gereduceerd momentvlak: 
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I= 54348kNm 

11= 94683kNm 

M 

I. x1M 1 =36,2xl06 kNm3 

2. x2M 2 = 14,9x 106 kNm3 

11 

Nu kan er gerekend worden met de buigstijfheid van het bovenste gedeelte: 

I>M 
u

1
c " = 1 1 = 0, I 02m (1 e orde uitbuiging) 
'" e E/2 

21-12-2009 

De excentriciteit die is ontstaan ten gevolge van de 1 e orde uitbuiging vergroot deze uitbuiging. 

Uiteindelijk zal er evenwicht worden bereikt. 
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2e orde uitbuiging 

M 
Fk =- = 93 1690kN 

uo 

FP = 181248kN 

Fk 
n=-=514 

F ' p 

u,
01 

= _n_Uo = 0, 124m (2e orde uitbuiging) 
n-1 

2e orde uitbuiging inclusief invloed fundering 

Uo = u
1
, orde + U4 + U5 = 0, 135m (VOOr U4 en Us zie methode 1) 

M 
Fk = - = 699640kN 

uo 

Fk 
n=-=3 86 F , 

p 

n 
U101 = -U0 = 0, J82m 

n-1 

Dit is beduidend hoger dan de ontwerprichtlijn H I 750, want: 

H I 750 = 0, 079m < u101 = 0, 182m 

Het buigend moment in de evenwichtssituatie is als volgt: 

uo 
M101 =M+Ff!x-=111545kNm . 2 

Conclusie 

21-12-2009 

De uitgevoerde ontwerpberekeningen tonen aan dat de aanwezige stijfheid van de constructie te laag 

is voor het huidige gebouw, laat staan indien dit zou worden verhoogd naar 80 meter. Daarom is het 
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noodzakelijk om in het nieuwe constructief ontwerp drastische maatregelen te treffen zodat het 

opgetopte gebouw voldoet aan de huidige richtlijnen. 

Tot nog toe is de buigstijfheid van de constructie alleen beschouwd om de zwakke as. Het 

traagheidsmoment van de kern om de sterke as ligt minimaal een factor 2,5 hoger. Dit betekent dat, 

wanneer het vervormingsgedrag van de fundering in de twee richtingen als gelijk wordt aangenomen, 

de 2e orde uitbuiging om de sterke as tussen de 0,10 en de 0,15 meter zal liggen. 

Daarom is het noodzakelijk om ook in deze richting maatregelen te treffen. 
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3.2 Deelonderzoek meewerkende breedte 

Inleiding 

Bij het bepalen van het traagheidsmoment van de kern ten behoeve van het bovenbouwonderzoek, is 

de vraag gerezen of de volledige breedte van één van de flenzen van de kern zal meewerken bij het 

afdragen van de horizontale belasting . In onderstaande Figuur is de doorsnede van de kern 

weergegeven met links de betreffende flens (A). 
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Figuur 6: doorsneden van de huidige kern 
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Aan de hand van een abstract onderzoek is deze vraag beantwoord . Hiervoor is een eenvoudig 

kernmodel in de computer gevoerd met een horizontale last bovenaan het model (zie Figuur 7). In dit 

model is met drie verschillende hoogtes gerekend, namelijk met H=Sm, H=1 0 en H=60m. 

0 
0 
0 
L') 

F 

d=300 

·Jooo 

Figuur 7: abstract model 

Per model is er naar twee verschillende resultaten gekeken, namelijk de reactiekrachten onder de 

gedrukte flens en naar het spanningsverloop in deze flens. Indien het verloop van de reactiekracht en 

dat van de spanning in de flens in horizontale richting gelijkmatig is, kan er geconcludeerd worden dat 

de volledige flens ingeschakeld wordt. 

Figuur 8: H=S m Figuur 9: H=10 m 
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Figuur 10: H=60 m 

Conclusie 

De resultaten van het onderzoek staan in relatie met de randvoorwaarden die in de norm worden 

voorgeschreven. In de norm wordt namelijk een maximaal in rekening te brengen meewerkende 

breedte voorgeschreven in relatie met de hoogte. 

De uitdraaien van de drie modellen tonen aan dat bij een toenemende hoogte van het belaste element 

(de flens in dit geval) de meewerkende breedte ook toeneemt. Dit wordt bevestigd door de uitdraaien 

van de reactiekrachten ter plaatse van het gedrukte element. 

De maximaal in rekening te brengen breedte zoals die uit de norm volgt, is aan de veilige kant in 

vergelijking met de resultaten van dit onderzoek. 
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3.3 Vooronderzoek onderbouw 

Inleiding 

Het voornaamste doel van dit onderzoek is een beeld te vormen van de aanwezige capaciteit van de 

fundering om uiteindelijk te kunnen oordelen of deze aangepast dient te worden om het gebouw op te 

kunnen toppen . Dit oordeel zal voornamelijk afhangen van de mate waarin de aanwezige 

grensdraagkracht wordt benut door het huidige gebouw en of er voldoende stijfheid aanwezig is om de 

zakkingen binnen de perken te houden. 

Aan de hand van de oorspronkelijke grondonderzoeken , boringen en mechanische sonderingen zijn in 

dit onderzoek opnieuw het grensdraagvermogen en de optredende zakkingen uitgerekend. Op basis 

hiervan is geconcludeerd of het huidige gebouw, zonder aanpassingen aan de fundering, opgetopt 

kan worden . 

Het grensdraagvermogen en de zakkingen zijn als volgt uitgerekend : 

Grensdraagvermogen 

Het grensdraagvermogen wordt aan de grondlagen ontleend door de wrijving van de paalschacht en 

de weerstand die de punt ondervindt bij het belasten van de paal. 

I Fr; max;i = F,. ;max ;punt ;i + F,.;max ;xdwcht;tl (formule 1) 

Voor de puntweerstand is, aan de hand van de methode Koppejan , het gemiddelde bepaald van de 

conusweerstand in de betreffende sondering; dit wordt vertegenwoordigd door het gedeelte tussen de 

haakjes van formule 1.2. Deze waarde wordt gereduceerd met een aantal factoren die betrekking 

hebben tot de paalvoetvorm (~) . de dwarsdoorsneden (s) en de paalklassefactor (a). 

F,·;max ;punt;i = A punt X Pr ;max ;pulll;i (formule 1 . 1) 

I ( q c;l ;gem +qc; l! :gem J 
Pr ·max ·punt =-xapxfJ,xsx +qc /1/ gem , ' 2 . 2 , , (formule 1.2) 

De berekende waarde betreft het grensdraagvermogen per vierkante millimeter, door deze te 

vermenigvuldigen met het oppervlak van de paalpunt (formule 1 .1) wordt de paalpuntweerstand 

verkregen. 
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De schachtwrijving wordt verkregen door de gemiddelde conusweerstand, bepaald met de methode 

Koppejan, te vermenigvuldigen met de factor a5 . De factor vertegenwoordigt de relatie tussen de 

opneembare drukspanning en de ontwikkeling van de schachtwrijving. 

De aldus verkregen waarde met formule 1.3 betreft de optredende wrijving met de paalschacht per 

vierkante millimeter. Door deze waarde te sommeren over de hoogte en te vermenigvuldigen met de 

omtrek wordt de schachtwrijving gevonden. Zie formule 1.4 

I Pr;max;schacht;: =a,. x qc;: ;a I 

Fr;max;schacht;i = O,·; t!.L ;gem X f Pr;max;schacht;z;idz 

{1,}, 

(formule 1.3) 

(formule 1.4) 

~------F~u~;d~----~1 ~~----p~d_h~u_id_i_g ____ ~ 
kN I % . . kN I % 

UGT paalbelasting gevel 

Structural Design, TU/e 
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Zakking 

De optredende zakking (w) ten gevolge van de belastingen bestaat uit een aandeel dat voortkomt uit 

de indrukking van de grondlagen onder het paalpuntniveau (w2) en een aandeel dat voorkomt door de 

zakking van de punt en de verkorting van de paal (w1). 

Iw= w, +wzl 

I Wl = W punt + Weil 

(formule 2) 

(formule 2.1) 

De verkorting van de paal wordt vanzelfsprekend verkregen door het indrukken van het beton over de 

gehele paallengte te berekenen. Zie formule 2.1.1 

Lx Fgem;i 
w eh = ------'"----'---

, AH:Iwcht X Epool ;nom 
(formule 2.1.1) 

De zakking van de punt wordt verkregen aan de hand van de relaties tussen de benutte 

paalpuntweerstand en schachtweerstand met de opneembare paalpuntweerstand en 

schachtweerstand. 

In de formule van de zakking van het gehele gebouw ten gevolge van het indrukken van de 

grondlagen kan de berekening van de totale kracht op de grondlaag herkend worden (boven de 

deelstreep) samen met een aantal reductiefactoren. De optredende zakking w2 wordt verkregen door 

de gereduceerde gronddruk te delen door de elasticiteit. 

m* xo-vAD x0,9x~A4D 
w2 = ' (formule 2.2) 

Eea;gem 

paalpunten 

Oeq 

_U U U 1/ , 
--/_ ------------. ---jf --------------------'::' - 140oq 

2 m 31 m 2 m 

35 m 

Figuur 11: indrukken van de grondlagen onder de fundering 
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Figuur 12: overzicht zakkingentgvhet optoppen 

Conclusie 
Zowel op basis van de berekende zakkingen als de berekende paalbelastingen kan geconcludeerd 

worden dat de fundering voldoende overcapaciteit bevat om het bestaande gebouw op te toppen van 

60 naar 80 meter. De grensdraagvermogen van de palen wordt ter plaatse van de kern voor 69% 

benut en de bijkomende theoretische zakking bedraagt ongeveer 45 mm. 

Structural Design, TU/e blz 19 van 52 



Afstudeerverslag "Hoogbouw optopoen" 21-12-2009 

3.4 Deelonderzoek funderingsplaat op palen 

In dit rapport wordt een deelonderzoek beschreven dat inzicht moet geven in het effect van de wijze 

waarop een onderheide funderingsplaat wordt geschematiseerd in een rekenprogramma op 

verplaatsing in de top van een gebouw. De aanleiding van dit onderzoek werd gevormd door de 

vooronderzoeken naar de boven- en onderbouw en het abstracte onderzoek naar verschillende 

stablliteitsprincipes. 

De achtergrond van dit onderzoek betreft het gegeven dat in 3D-rekenprograrnma's steunpunten 

doorgaans als een naald functioneren bij het ondersteunen van het element waarop deze zijn 

aangebracht. De diameter van steunpunten kan echter een aanzienlijke invloed hebben op de 

krachtswerking in de beschouwde constructie. Daarnaast is het gegeven dat in de funderingsplaat een 

kegelvormige krachtwerkingspatroon ontstaat waarbij verondersteld zou kunnen worden dat de 

diameter van het steunpunt groter geschematiseerd dient te worden . 

In dit onderzoek zijn drie varianten met elkaar vergeleken. Een variant met één veer per paal (Figuur 

13), een variant met vier veren per paal (Figuur 15) en een variant waarbij de veren aan de rand van 

de paalgroepen maximaal gespreid zijn (Figuur 14) 
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Van deze computermodellen zijn de vervormingen ten gevolge van de belastingen uitgedraaid en met 

elkaar vergeleken . De resultaten van de vervormingen in horizontale richting ten gevolge van de 

belastingencombinatie wind, veranderlijke belasting en eigen gewicht worden gebruikt voor het 

eindoordeel. 
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Horizontale vervormingen t.g.v. eigen gewicht, veranderlijke belasting en wind (BGT) 

-->. ...... ...... 
b ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ CQ tÇJ 0 

0 0 0 
...... N 
ó 0 

...... ö Q ö ö 0 0 0 0 0 0 0 0 

-=· - - • • • • 

Figuur 16: 1 veer per paal Figuur 17: 4 veren per paal Figuur 18: 4 veren per paal+extra spreiding 

U n1ax = 154,3 mm U max = 152,7 mm i i U max = 152,8 mm 
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Conclusie 

De invloed van de manier waarop de heipalen onder een funderingsplaat worden geschematiseerd op 

de vervorming in de top van het gebouw, is met de uitgangspunten van dit onderzoek gering. De 

horizontale vervorming van de variant met vier veren per paal verschilt namelijk met u = 152,8 mm 

slechts 3 mm ten opzichte van de u = 154,3 mm van de variant met één veer per paal. Het zeer dichte 

palenplan en de relatief dikke funderingsplaat zijn de voornaamste redenen hiervan. Verondersteld 

wordt dat bij toenemende paalafstanden en/of afnemende funderingsplaatdikte, de invloed van de 

wijze waarop de situatie wordt geschematiseerd toeneemt. 

De vervormingresultaten in verticale richting vertonen tussen de onderzoeksvarianten enige 

verschillen met betrekking tot de contouren. De verschillen zijn echter enkele millimeters en dus als 

verwaarloosbaar verondersteld . 
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3.5 Algemeen abstract onderzoek 

In dit onderzoek worden drie maatregelen met elkaar vergeleken die de constructie stijver moet 

maken. Voorafgaand hieraan is de structuur van de constructie vereenvoudigd naar een abstract 

model, hierbij is de A van de kolommen en de I van de kern gelijk gehouden. 

6,0 6,0 6,0 6,0 6, 0 

~ • • • I 

~ " ' 

.. - · ~·· I 

J 
!-

~ 

~ - -
I 

' I ...... r ~· 

6,0 

6,0 

6,0 

I 

6,0 
I _ .. 

Figuur 19: vereenvoudiging 

Dit abstracte model vormt de basis van de onderzoeksvarianten, dit kan worden geschematiseerd als 

een ingeklemde staaf met een aanpendelende constructie. Zie Figuur 20. 

El 

EA 

SOm 

30 m 

Figuur 20: schematisering 

Structural Design, TU/e blz 23 van 52 



Afstudeerverslag "Hoogbouw optoppen" 

Op dit model zijn 4 verschillende maatregelen toegepast: 

• Outriggers (Figuur21) 

• Outriggers met belt (Figuur 22) 

• Gevelbuis 

• Gevelbuis met outriggers 

(Figuur 23) 

(Figuur 24) 

Deze varianten zijn in de computer ingevoerd met verschillende 

perforatiepercentages variërend tussen de 10 en 40%. De 

outriggervariant is daarnaast ook nog ingevoerd met de outriggers 

tot de gevel en met verschillende belt-afmetingen. 

Op alle modellen is een windbelasting aangebracht welke van 

toepassing is in windgebied 11, onbebouwd. De resultaten van de 

horizontale vervormingen zijn vervolgens uitgedraaid en met elkaar 

vergeleken. Daarnaast is elke variant zowel met een stijfheid van E = 

10.000 N/mm2 als met E = 25.000 N/mm2 ingevoerd in de computer. 

Deze waardes vertegenwoordigen gescheurd beton en ongescheurd 

beton. Hierbij wordt verondersteld dat trekkrachten in het beton 

voorkomen kunnen worden door het betreffende gebied voor te 

spannen. 

Het verschil tussen de aflopende procentuele reducties in horizontale 

vervorming als gevolg van een toenemend perforatiepercentage wordt 

beschouwd als een indicator van de toe- of afname van de effectiviteit. 

Op basis van deze resultaten en de ongewijzigde waardes van de 

optredende vervormingen wordt er geconcludeerd welke maatregel de 

constructie de meeste stijfheid geeft en de kleinste effectiviteitafname 

heeft bij een toenemende perforatie. 

Structural Design, TU/e 

21-12-2009 

Figuur 21: outriggers 

Figuur 22: outriggers met belt 

Figuur 23: gevelbuis 

Figuur 24: combinatie 
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Resultaten abstract onderzoek 

Overzicht van de hoofdvarianten 

\.'----~-; 

variant: outriggers outrigger + belt outrigger tot gevel' gevelbuis 

Figuur 25: overzicht varianten 

Structural Design, TU/e 

21-12-2009 

outrigger + gevelbuis 
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Korte outriggers 

In één richting schakelen de korte outriggers vier kolommen in die elk 6 meter uit de kernwand staan. 

Uit de grafiek is op te maken dat bij een perforatiepercentage oplopend van 0 naar 35% de 

vervorming maar beperkt toeneemt. In de grafiek is de toename van de vervorming als betrekkelijk 

gelijkmatig op te maken. De invloed van het stijfheidverschil neemt bij een toenemend 

perforatiepercentage enigszins toe. Tevens is uit de grafiek op te maken dat bij elke perforatiegraad 

de vervorming boven de gewenste waarde H/500 ligt. 
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Figuur 26: vervormingen korte outriggers variant 

40 

Figuur 27: grafische weergaven 

In de grafische weergaven van de vervorming wordt verduidelijkt dat de outriggers de rotatie over de 

hoogte van het gebouw tegen gaan. 
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Outiggers met belt 

In onderstaande grafiek is te zien dat het toevoegen van een belt aan de constructie beduidend effect 

heeft ten opzichte van enkel outriggers. Tevens is er een groter verschil aanwezig tussen de waardes 

van de slappere subvariant en de stijvere subvariant ten opzichte van voorgaande variant. Echter 

hebben de outriggers niet voldoende invloed om de optredende vervormingen voldoende te 

verkleinen. 
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loutriggers met beltl 
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Figuur 28: vervormingen outriggers met belt variant. 
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Invloed belt op vervonn ing 
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Figuur 29: vervormingen versus I belt 

21-12-2009 
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Uit de onderstaande grafiek is op te maken dat de invloed van het verhogen van de stijfheid van een 

belt convergeert. Dit betekent dat bij het verhogen van de stijfheid de invloed op de effectiviteit van de 

outriggers afneemt, ongeacht het perforatiepercentage. 
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Lange outriggers 

Deze outriggervariant schakelt in één richting acht kolommen in met als gevolg dat de constructie als 

geheel zich stijver gedraagt dan de korte outriggers. Oe optredende vervormingen nemen relatief 

weinig toe op een toenemend perforatiepercentage en zijn lager dan H/500. Het rekenen met 

ongescheurd beton heeft een fractioneel kleinere vervorming tot gevolg . 

Oe grafische weergaven van de optredende vervorming toont een effectievere rotatiebeperking van de 

kern in vergelijking met de korte outriggersvariant. 
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Figuur 30: vervormingen lange outriggersvariant. Figuur 31: grafische weergaven. 

Gevelbuis 

Oe bij de verschillende perforatiepercentages behorende vervormingen vallen bij de engescheurde 

variant allemaal onder de H/500 grens. Oe gescheurde variant overschrijdt deze grens vanaf een 

percentage van 35% . De invloed van het verschil in stijfheden neemt bij een toenemende perforatie 
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zichtbaar toe. De vervorming neemt ongelijkmatig toe bij oplopende perforatiepercentages, waarbij tot 

een percentage van 30% de vervorming nog betrekkelijk gelijkmatig toeneemt. 

Uit de grafische weergaven is op te maken dat de gevelbuis de rotatie in de kern beperkt. Vlak onder 

de gevelbuis sluit de kern hierbij met een hoek van 90 graden aan. De kern wordt over de hoogte van 

de gevelbuis ingeklemd met normaalkrachten in de vloer tot gevolg. 
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Figuur 32: vervormingen gevelbuisvariant Figuur 33: grafische weergaven. 
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Combinatie 

De toepassing van een gevelbuis in combinatie met outriggers geeft beduidend lagere vervormingen 

als resultaat. Tevens neemt de vervorming gelijkmatig toe en is het verschil tussen gescheurd en 

ongescheurd beton betrekkelijk klein. 
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Figuur 34: vervormingen gevelbuis met outriggers variant. Figuur 35: grafische weergaven. 
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Conclusie 

De invloed van perforaties op de effectiviteit1 van het gevelbuisprincipe dan wel het outriggerprincipe 

wanneer deze worden gebruikt om de constructie van een opgetopt gebouw te verstijven is relatief 

klein. De effectiviteit van de outriggervarianten neemt maximaal met 5% af bij een perforatie van 35% 

en die van de gevelbuis met maximaal 9% bij een perforatie van 40%. 

De invloed van het verhogen van de stijfheid van een belt op de effectiviteit van een geperforeerde 

outrigger neemt ongeacht de perforatiegraad af. 

De effectiviteit1van een outrigger neemt maar beperkt toe indien de arm twee maal zo groot wordt en 

daarbij dubbel zo veel kolommen inschakelt wanneer deze wordt toegepast om de constructie van een 

opgetopt gebouw te verstijven. Het verschil in reductie van de horizontale vervorming ligt voor zowel 

een gescheurde als engescheurde constructie tussen de 10 en 12 % 

De afnamen van de effectiviteit ten gevolge van een perforatiepercentage van 35% is bij een korte 

outrigger beduidend hoger dan bij een lange outrigger met respectievelijk 4,8% tegen 2,9% bij een 

gescheurde constructie. 

• outriggers 

korte outriggers: beperkt 

lange outriggers: voldoende 

• outrigger & belt 

korte outriggers: beperkt 

• gevelbuis: goed 

• gevelbuis & outriggers: zeergoed 
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4 Resultaten 

In dit hoofdstuk wordt het architectonisch en constructief ontwerp besproken. Bijlagen F bevat alle 

ontwerpvarianten en de Esa berekening van het constructief ontwerp. 

4.1 Constructief ontwerp 

Het resultaat van het abstracte onderzoek heeft als basis gediend voor het architectonische en 

constructieve ontwerp. In Figuur 36 is de gekozen variant weergegeven. 

Figuur 36: uitgangspunt voor het ontwerp: gevelbuis 
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Net als in het abstracte model wordt de gevelbuis op de gevelkolommen gezet. In Figuur 37 is de 

bestaande situatie getoond. Hierin is te zien dat de bovenste laag wordt gevormd door een platform 

ondersteund door de kern en kolommen. Het platform zelf betreft een robuuste betonconstructie 

bestaand uit een balkenframe opgevuld met vloervelden. 

Figuur 37: bovenste laag Figuur 38: balkenframe 

Deze constructie is onbruikbaar van wegen de grote dimensies van het framewerk en de beperkte 

doorloophoogte hieronder. Daarom wordt dit gedeelte tot aan het balkenframe, een laag lager, 

gesloopt. Zie Figuur 38. 

Figuur 39: uitgangsituatie voor het optoppen Figuur 40: opgetrokken kern 
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De aldus verkregen situatie, getoond in Figuur 39 vormt een goede basis om de gevelbuis op aan te 

brengen. In de volgende stap wordt de huidige kern opgetrokken tot circa 84 meter. Hierbij blijft de 

kern structuur ongewijzigd. In Figuur 41 is de nieuwe gevelbuis geplaatst op de bestaande balkframe 

en kolommen, de positionering van de gevelbuiswand is in Figuur 43 te zien. 

Figuur 41: gevelbuis Figuur 42: nieuwe vloeren 

Tussen de gevelbuiswand en de kern bevinden zich de vloervelden die halverwege de overspanning 

worden ondersteund door doorgetrokken kolommen vanuit de bestaande constructie. Zie Figuur 42. 

De kern en de gevelbuiswand steken voorbij de bovenste verdiepingsvloer, hiermee is de basis van 

het penthouse gecreëerd. 

Hiermee is de opbouw van het nieuwe gedeelte omschreven en niet de uitvoeringsvolgorden. De 

wijzen van uitvoeren is sterk aannemerafhankelijk. 

Een goede methode is om op basis van de traditionele bekistingmethode de kern en gevelbuis 

tegelijkertijd op te trekken . Bij het toepassen van een glijkist is maar de vraag of het economisch 

interessant is vanwege het beperkte aantal te storten lagen. De constructie uitvoeren in prefab is 

allerminst interessant vanwege de slankheid van de verticale en horizontale staven in combinatie met 

het verlies aan stijfheid van de gehele gevelbuis. Daarnaast is een prefabconstructie gedurende dit 

afstudeerproject niet aan de orde geweest. 
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Belangrijk gegeven is dat het mogelijk is om de ruwbouw tegelijkertijd met de afbouw te laten starten. 

Dat zou betekenen dat de ruwbouw op 60 meter begint en de afbouw vanaf het maaiveld waarbij 

beide disciplines omhoog werken. De bestaande constructie heeft namelijk geen constructieve 

aanvullingen en of wijzigingen nodig die vooraf aan het optoppen dienen plaats te vinden. 
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Figuur 43: gevelbuis aansluiting op bestaande constructie (doorsneden niet op schaal) 
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Gevelkolommen 

Figuur 45: plattegrond 

Figuur 44: gevelkolommen aanzicht 
assen 2 3 4 5 

laag 

9e 0,99 0,99 0,97 0,99 

De gevelkolommen ter plaatse van de 4e tlm Se 1,01 0,99 1,01 1,02 
de ge verdieping hebben een unity-check van 

rond de 1 ,0. De kolommen zijn vanaf de 4e 7e 0,99 1,00 1,02 1,03 

verdieping verjongt. 
Ge 0,94 1,05 1,06 1,03 

Een overschrijding van 10% is in deze situatie 

toelaatbaar, o.a. vanwege de toegenomen 5e 0,91 1,07 1,09 1 09 
betondruksterkte en een conservatieve 

berekeningsmethode. 4e 0,86 1,07 1,10 1,10 

Figuur 46: unity-check gevelkolommen 
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In Figuur 47 worden foto's getoond van de bestaande situatie waarin de vloer aansluit op de 

gevelkolommen. De details in Figuur 48 geven deze situatie weer. Hieruit is op te maken dat de vloer 

via een randbalk wordt gedragen door consoles. Deze constructie geeft op ieder vloerniveau een 

moment- en een normaalkracht in de kolommen, een gebruikelijk gegeven bij gevelkolommen. 
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Figuur 48: gevelkolommen-vloer bestaande situatie Figuur 47: bestaande situatie 

In de doorsnede die is getoond in Figuur 43 op blz 36 is te zien dat de gevelbuis met een kleine 

excentriciteit aansluit op de kolommen. In de bovenste lagen van het bestaande gedeelte geeft deze 

excentriciteit een moment in de kolommen die naar beneden uitvlakt. Dit wordt met een 

principevoorbeeld aangetoond in Figuur 49 en Figuur 50. 
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Figuur 49: M-lijn vlakt uit. 

Figuur 50: Idem vervorming vlakt uit. 

Op iedere laag is gerekend met het effect van de excentriciteit met als gevolg dat op alle behalve de 

bovenste laag het optredend moment wordt overschat. Hiermee is de eerder genoemde 10% 

overschrijding vrijwel zeker geëlimineerd. 
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Funderingspalen 

In het vooronderzoek is gebleken dat de fundering voldoende overcapaciteit bevat om het gebouw op 

te toppen. De grensdraagkracht van de funderingspalen wordt namelijk ter plaatse van de gevel, het 

midden en de kern voor respectievelijk 52%, 37% en 31% onbenut. In onderstaande tabel zijn 

optredende paalbelastingen van de verschillende varianten weergegeven. Uit de tabel is op te maken 

dat de combinatie- en outriggervariant de paalfundering t.p.v. de kern volledig benut. Tevens is op te 

maken dat de paalbelasting ter plaatse van de kern het meest toeneemt, een aannemelijk resultaat. 

De maximale paalbelasting van de gevelbuisvariant bedraagt 87%; deze treedt op ter plaatse van de 

kern. 
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Figuur 51: optredende paalbelastingen (methode Koppenjan) 
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In Figuur 52 op blz 41 zijn de gebieden "gevel", "midden" en "kern" aangegeven in het palenplan. 

Gevel 

Midden 

Kern 

Figuur 52: palenplan + gebieden 
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4.2 Architectonisch ontwerp 

Voor het architectonisch ontwerp zijn verschillende ontwerpvarianten gemaakt. In deze paragraaf 

worden maar enkele varianten getoond. De ontwerpen hebben overwegend een klassiek karakter en 

vertonen relaties met de Amsterdamse School-stijl die op zijn beurt relaties heeft met de Art Deco-stijl. 

p *- .,.. I 5 J i 

I~ 
, , I !I ' I t ! ' ~ I ' " I 

~---------

Figuur 53 Figuur 54 

Bijvoorbeeld het ontwerp in Figuur 53 vertoont relaties met de Art Dece-stijl uit Californië en Figuur 54 

meer met de Amsterdamse School. De wanden in de gevel tot de 4e verdieping, de buiten de vloerveld 
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staande gevelkolommen en de aangebrachte gevelbuis over de laatste 20 meter zijn leidend geweest 

voor de totstandkoming van het ontwerp. 

In Figuur 55 wordt de plattegrond getoond van het ontwerp in Figuur 53 ter plaatsen van het hellende 

glas. De appartementen zijn uitgevoerd over twee lagen en hebben in twee richtingen een 

buitenruimte. De kernindeling zoals deze in de oude situatie is gebruikt, wordt behouden en doorgezet 

over de laatste 20 meter. Deze maisonnettes hebben een oppervlak van circa 180 m2
, exclusief de 

buitenruimte van elk 20 m2
. 

Figuur 55 Figuur 56 

De plattegrond in Figuur 56 heeft betrekking op het ontwerp in Figuur 54 ter plaatse van de laatste 20 

meter. De verkeersruimte rondom de kern heeft afgeschuinde hoeken zodat het mogelijk is om voor 

de middenkolommen langs te lopen . De leidingschachten zijn bij dit ontwerp tegen de gevelwanden 

gelegen . De grijs gearceerde delen geven de vides en de buitenruimtes weer. 

In Figuur 57 wordt de plattegrond getoond van het definitieve ontwerp van de lagen in het middelste 

gedeelte van het gebouw. Per laag worden vier appartementen toegepast van elk circa 130 m2 en 

twee buitenruimtes van circa 20 m2
. De leidingschachten zijn wederom tegen de gevelwanden 

gesitueerd . 
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In Figuur 58 en 59 worden de bases van het definitieve ontwerp getoond waarin een duidelijke 3-

deling is te herkennen. 

Structural Design, TU/e blz 44 van 52 



Afstudeerverslag "Hoogbouw optoppen" 

j_ ~ 
_J. IJ~ ~ -~ l •• 

11 I',.., 
; 

( lL ll n 

\ \ ' 11.-.11· I~ 11~ l'- ". 

I I.-;." IJ 1- 11 -:t 

\.'1. 11-:1 11 1/. , 
1- - ," 

/ 

,~lH ! !~il ", ·' \ r V ,;. I 

- - ;: 
- LH t tt rt 

++ tt lH 
ttf fff rtt 
±t .~ fH ftt 

Tt ft+ H+ 

s:at -=· Tt ltt 

83: ++ H+ 

~ 
t- 1"'"1 rFf tf± 
1-

rtt ti+ 

- -= ~ 
- '- r- 1::: 

V I~ 
I- 1-

.,_, ~ 
~ 1-

-
~ I 1. C• ..... . ,-

1;.-

- .... 
I~ f- ,__ !~ 

J 

Figuur 58 

" ... ........ 
H· u •• 

J -· 
1--

I 
I 

11 11111 I 

- · 

I 

21-12-2009 

WA l,!.! \\-"' . u 11··111 

' I 

-r- t--
-

1 
~r 
JjJ 

1- -

I llf 
I J 

- _.... - 1--

- 1-' 

-:- - 1--

Figuur 59 

. - -

Met het architectonische ontwerp is de grens opgezocht van de maximaal mogelijke perforatiegraad in 

relatie met de stijfheid. In het ontwerp is de eerste laag van het nieuwe gedeelte, de 16e verdieping, 

bestemt als installatielaag. De daaropvolgende lagen bevatten maisonnettes en op de bovenste 

verdieping een dubbel penthouse. In de schetsen hieronder heeft het architectonisch ontwerp zijn 

definitieve vorm aangenomen. 
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Door middel van 3D-software is het ontwerp verder gedefinieerd. Zo is de opbouw van de open en 

gesloten geveldelen vastgelegd en is het dak van het penthouse aangepast. 

Figuur 60 Figuur 61 

Een van de spraakmakende onderdelen van het ontwerp betreft de overhellende raamelementen over 

het nieuwe gedeelte. Hiervan is in Figuur 62 en de figuur daaronder een impressie getoond met 

glaspanelen en zonder glaspanelen. Deze gevelopbouw moet een uniek karakter geven aan de 

appartementen op deze verdiepingen. Daarnaast is het een belangrijk feit dat de appartementen op 

een hoek van het gebouw zijn gesitueerd waardoor ze in twee richtingen een weids uitzicht hebben. 

De pet van het gebouw is zo eenvoudig mogelijk gehouden om de aandacht niet af te leiden. De 

bovenste verdiepingen van het ontwerp krijgen hiermee de functie van een pet, deze vormen immers 

de beëindiging van het gebouw. Het ontwerp heeft namelijk over de eerste 60 meter een verticaal 

karakter dat over de laatste 20 meter wordt afgebogen naar een horizontaal karakter. 
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Figuur 62 

Figuur 63 
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5 Conclusie 

Ondanks dat bij het doorzetten van de bestaande constructiestructuur van 60 naar 80 meter het 

gebouw niet voldoende stijf is, betekent dit niet dat het gestelde doel onhaalbaar is. Door op een 

systematische manier een gedeelte van de horizontale belasting van de kern af te halen en via, de tot 

nog toe hiervoor niet gebruikte, gevelkolommen af te dragen naar de fundering, gedraagt de 

constructie zich stijver, waardoor de optredende vervormingen lager zijn . In het abstracte onderzoek, 

uitgevoerd binnen dit afstudeerproject, zijn twee methodes en verschillende combinaties hiervan 

onderzocht naar de mate van de gewenste stijfheidsverhoging die deze met zich meebrengt. Door 

deze te voorzien van verschillende perforatiepercentages kon iedere methode en de combinaties 

hiervan ingeschaald worden. Op basis van deze resultaten is geconcludeerd dat een gevelbuis de 

constructie voldoende stijfheid geeft om het gebouw op te toppen tot BOm. 

Omdat de gevelkolommen, die in beide methodes worden gebruikt, een gedeelte van de horizontale 

belasting afdragen naar de fundering worden deze, naast de bijkomende verticale belasting t.g.v. het 

nieuwe gedeelte, extra belast. De capaciteit van deze kolommen heeft een relatie met de mate waarin 

de stijfheid kan worden verhoogd en met hoeveel meter het gebouw opgetopt kan worden . Een 

duidelijke uitspraak hierover is op basis van dit afstudeerproject niet te geven maar viel ook niet 

binnen het afstudeerkader. De capaciteit van de fundering vormt vooral een bovengrens op het gebied 

van sterkte en dus met de hoeveelheid meters die op het gebouw kan worden gezet. Zakkingen van 

de bovenkant van de fundering zijn in dit project nagenoeg uniform en relatief klein, daarom vormen 

deze geen hinder voor de bruikbaarheid. 
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De genoemde methodes en de combinaties hiervan hebben allemaal bijkomstigheden die in het 

voordeel van de constructief ontwerper kunnen werken om het beoogde doel, het gebouw op te 

toppen naar een zekere hoogte, te bereiken. 

De contructiet ontwerper heeft de mogelijkheid om plaatselijke overbelasting van de onder- of 

bovenbouw weg te nemen door wel of niet outriggers toe te passen. Het toepassen van outriggers met 

of zonder gevelbuis heeft tot gevolg dat de fundering aan de rand van het gebouw minder wordt belast 

maar ter plaatse van de kern juist meer. Ditzelfde geldt voor de gevelkolommen. 

In dit afstudeerproject is duidelijk geworden dat de constructief ontwerper de mogelijkheid heeft in 

enige mate krachten te verplaatsen naar daar waar in de constructie capaciteit over is, waardoor deze 

meer kans maakt zijn beoogde doel te bereiken binnen gestelde sterkte- en stijfheidseisen . 
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