
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Ontwerp folieconstructie ondergrondse parkeergarage Artis

Klein Gebbink, J.E.

Award date:
2010

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/4e260d4a-7515-4486-bbd9-95f559c9646a


ARR 
2010 
BWK 

4590 1erp fohecon tructie 
Onderg ondse 

ge Arti 

TU/e Architecture Building and Planning 

Ten behoeve van: Afstuderen master Structural Design 

Auteur: 

Studentnummer: 

J.E. klein Gebbink, BSc 
Ruwenhofstraat 38 
7161 CX Neede 
0615-378797 

s0492033 

Begeleiders: Dr. Ir. S.P.G. Moonen 
Ir. R. Blok 
Ir. G.W. Schalkwijk (B-lnvented) 

Datum: Augustus 2010 



Ontwerp folieconstructie ondergrondse parkeergarage Artis 

Voorwoord 

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeerproject van de master Structural Design aan de Technische 
Universiteit van Eindhoven. Hiermee sluit ik mijn studie Architecture, Building and Planning of. Het 
project betreft een onderzoek naar de mogelijkheden en beperkingen van folieconstructies in 
bouwkuipen, waarbij ik tevens een ontwerp heb gemaakt voor de ondergrondse parkeergarage bij 
Artis in Amsterdam. 

Ondergronds bouwen houdt me al een poor jaar bezig en het is een interessante manier van 
bouwen. Vandaar dot ik ook mijn afstudeerproject aan dit onderwerp wilde besteden. Voorafgegaan 
aan dit project heb ik onderzoek gedaan naar de typologie van bouwmethodes van bouwkuipen. 
Hierdoor is een beter beeld verkregen van ondergronds bouwen, waaraan ik veel heb gehad tijdens 
mijn afstudeerproject. 

Gezien de afstand van mijn huis tot de Universiteit heb ik weinig contact gehad met medestudenten. 
lk moest het daardoor allemaal zelf doen: motiveren, structureren, produceren, controleren, kritiek 
leveren, verantwoorden, presteren en presenteren. Vriend, familie en vrienden die me hierbjj hebben 
ondersteund ... bedankt! 

lk kijk er erg naar uit nu aan de slag te mogen goon als constructeur bij een lngenieursbureau. 

Augustus, Neede 

Jenny E. Klein Gebbink 
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0 Samenvatting 

Gezien het stijgende ruimtegebrek in de stedelijke omgeving, is ondergronds bouwen niet meer weg 
te denken uit de samenleving. Om ondergrondse bouwwerken te realiseren zijn er diverse 
bouwmethoden mogelijk voor een bouwkuip. Een van deze bouwmethoden is een folieconstructie. Bij 
een folieconstructie wordt onder de 
grond een folie aangebracht, waarop 
een ballastlaag wordt geplaatst (zie 
figuur l ). De folie heeft enkel een 
waterkerende functie, terwijl de 
ballastlaag zorgt draagt voor het 
verticale evenwicht. De zwaartekracht 
van de ballastlaag is hierbij groter don 
de opwaartse waterdruk onder de folie. 
Hierdoor kan het grondwaterniveau 
binnen de bouwkuip worden verlaagd 
tot het polderpeil. T aluds of 
grondkeringen dienen het horizontale 
evenwicht veilig te stellen . 

folie 

diepwand 

Figuur I: Folieconstructie in gesloten b ouwkuip 

In de infrastructuur zijn folieconstruc ties reeds een bekende bouwmethode. Ze worden voornamelijk 
toegepast bij verdiepte (spoor)wegen. In gesloten bouwkuipen wordt een folieconstructie slechts 
incidenteel toegepast. Hierbij goat het voornamelijk om kleine bouwkuipen. Om te onderzoeken wot 
de mogelijkheden zijn van folieconstructies voor grote bouwkuipen, is studie gedaan naar de 
beperkingen, risico 's en mogelijkheden van deze bouwkuipconstructie. 

(I 

II 

Figuur 2: Doorsnede Parkeergorage 

Om beter zicht te krijgen op de problemen die 
zich aandienen bij het toepassen van 
folieconstructies in grote bouwkuip, is een 
concreet ontwerp gemaakt. Dit betreft een 
ondergrondse parkeergarage bij Artis te 
Amsterdam. De parkeergarage moet ruimte 
bieden voor 650 parkeerplaatsen, waaNan er 
80 tevens kunnen di en en als 
parkeergelegenheid voor 20 
touringcarbussen. Het definitieve ontwerp (zie 
figuur 2) is 225 meter long en 54 meter breed 
en heeft 2 parkeerlagen. 

De bouwkuip wordt gerealiseerd door het toepassen van diepwanden van 30 meter diep. Tussen de 
diepwanden bevindt zich een stempelconstructie. De folie heeft een aanlegdiepte van 14 meter -
NAP. Hierop ligt een ballastlaag van 8 meter dik. Het polderpeil bevindt zich op een niveau van 6,5 
meter-NAP. 

J.E. klein Gebbink - s0492033 Pagina 5 



Ontwerp folieconstructie ondergrondse porkeergarage Artis 

Tijdens het ontwerpen van de bouwkuip is tevens rekening gehouden met de belendingen. 
Aangrenzend aan de noordzijde van het terrein ligt een gracht, het entrepotdok. En aan de zuidzijde 
zijn enkele gebouwen op paalfunderingen gesitueerd . Verzakkingen van zowel de kademuur als de 
belendende bebouwing dienen beperkt te blijven, zodat er geen schade ontstaat. De constructie is 
daorom geanalyseerd met behulp van de EEM ~indige f,lementen Methode). Hiervoor is het 
programma Plaxis gebruikt. Hiervoor is eerst een bodemprofiel samengesteld aan de hand van 
sonderingen. De volgende stop was het modelleren van het Plaxis model (zie figuur 3), waorbij het 
van belong is de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen. Foutieve invoer zal namelijk geen 
betrouwbore resultaten leveren. Het model ondergaat tevens verschillende bouwfasen. 

Figuur 3: EEM-model in Plaxis 

De EEM-berekening leidt tot een grote hoeveelheid output. Deze output dient in de eerste plaats tot 
het controleren van de betrouwbaorheid van het model. Ten tweede wordt de output gebruikt om 
vervormingen en spanningen in het model waor te nemen en te controleren. Noor aanleiding van de 
EEM-berekeningen zijn aanpassingen gedaan aan het ontwerp en bouwkuipelementen 
gedimensioneerd. 

Het grootste voordeel van een folieconstructie zijn de loge kosten. Dit voordeel is echter enkel van 
toepassing indien diverse factoren, zoals grondwaterstand en bodemprofiel, gunstig zijn. De nadelen 
schuilen voornamelijk in de grote risico's die slecht inzichtelijk en moeilijk te beperken zijn. De folie 
wordt namelijk onder water geplaatst en controle op de uitvoering is daordoor moeilijk. Deze voor- en 
nadelen gelden niet zozeer voor relatief grote bouwkuipen, moor zijn van toepassing op alle 
folieconstructies in gesloten bouwkuipen. Bij grootschalige bouwkuipen is echter de invloed van de 
factoren en de risico's veel groter. 

Voor het ontwerp van de ondergrondse porkeergorage bij Artis is gebleken dot het toepassen van 
een folieconstructie technisch haalbaar is. Moor de beperkte kostenbesporing weegt in dit geval niet 
op tegen de aanwezige risico's. 
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l lnleiding 

1.1 Project 

Na mijn studie wil ik het liefst werken bij een ingenieursbureau, zodat voornamelijk de kant van 
ontwerpen aan bod komt. Hierdoor heb ik gekozen voor een ontwerpproject tijdens mijn afstuderen. 
Tijdens mijn Master heb ik me verdiept in Ondergronds Bouwen, door projecten en vakken te volgen 
die hierop aansloten. Om deze lijn voort te zetten, komt ondergronds bouwen ook in mijn 
afstudeerproject aan bod. Daarom is gekozen voor het ontwerpen van een ondergrondse 
parkeergarage bij Artis. Het betreft een reeel plan, waaNan in 2005 is begonnen met de ontwerpfase. 
Het voordeel van dit project is dot de randvoorwaarden en een globaal programma van eisen al vast 
liggen . Zo kan ik mij tijdens mijn afstudeerproject voornamelijk richten op het constructieve deel van 
het ontwerp. 

1.2 Probleemstelling 

In Nederland is al veel eNaring opgedaan op het gebied van folieconstructies in infrastructurele 
bouwkuipen. Deze methode is ook toepasbaar in bouwkuipconstructies van gebouwen. Deze 
folieconstructies nemen echter veel ruimte in beslag en hebben ook andere nadelen waardoor ze tot 
nu toe slechts toegepast zijn bij enkele kleinschalige projecten. 

Om aan te tonen dot een grootschalig project met een folieconstructie mogelijk is, zal er een reeel 
ontwerp worden gemaakt van een parkeergarage voor Artis in Amsterdam. Hierbij zal een 
folieconstructie worden toegepast. 
Artis in Amsterdam heeft al een hele tijd te kampen met ruimtegebrek. Door het parkeerterrein van de 
dierentuin ondergronds te plaatsen, ontstaat er op de begone grond ruimte voor dierenverblijven. Het 
on twerp van deze parkeergarage bevat echter diverse beperkende randvoorwaarden . Aan de 
noordzijde is de locatie direct aan een gracht gelegen, wot de uitvoering bemoeilijkt. Aan de 
zuidzijde bevindt zich risicovolle belendende bebouwing, waarmee tijdens het ontwerp rekening moet 
worden gehouden. 

1.3 Doelstelling 

De doelstelling luidt: 

Het maken van een technisch verantwoord constructief ontwerp, gebruik makend 
van een foliecons·~ruc~le, voor de ondergrondse parkeergarage van Artis met 
inachtname van de randvoorwaarden zoals de naastgelegen gracht en de 
belendende bebouwing. 

De onderliggende vraag hierbij is: 
In hoeverre is het mogelijk folieconstructies toe te passen in gesloten bouwkuipen met relatief grote 
afmetingen. 
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1.4 Plan van aanpak 

Eerst zal er onderzoek worden gedaan naar folieconstructies. Hierdoor zal duidelijk worden wat de 
methode precies inhoudt en water allemaal bij komt kijken Ook komen voor- en nadelen aan bod. 
Aansluitend zal worden gekeken in hoeverre het mogelijk is grootschalige ondergrondse gebouwen te 
realiseren met een folieconstructie. 
Hierna wordt een analyse gemaakt van de locatie van de parkeergarage. Hieruit volgen wensen, 
eisen en randvoorwaarden. 
Dan zal een ruimtelijk en constructief ontwerp worden gemaakt, rekening houdend met de eisen en 
randvoorwaarden. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het functionele ontwerp. Hoofdstuk 5 goat in op 
de constructie van de parkeergarage binnen de bouwkuip. Hoofdstuk 6 beschrijft het ontwerp van de 
bouwkuip. Daarna volgen nog 2 hoofdstukken, welke ingaan op het controleren van de bouwkuip 
d.m.v. het berekeningsprogramma Plaxis. Uiteindelijk zullen conclusies getrokken over de 
mogelijkheden van foliecons'tructies in grootschalige bouwkuipen. 
Constructieberekeningen zijn geplaatst in de Constructieve Appendix, om het verslag overzichtelijk te 
houden. De bijlages bevatten overige informatie waar naar verwezen zal worden in de tekst. 
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2 Foliecons"truct"ies 

2.1 Principe 

Definitie 
(1,2, 10) 

Met een folieconstructie wordt bedoeld dot er in de grond een waterdichte folie wordt aangebracht 
(zie figuur 2.1 ). Deze folie, ook wel vlies genoemd, wordt gebruikt als een waterafsluitende laag. 
Hiermee kan een waterdichte bouwput worden gerealiseerd . Op de folie dient te word en voorzien 
van ballast (zand), zodat een verticaal evenwicht wordt behouden en opdrijven wordt voorkomen. 
Het handboek folieconstructies van het COB (10) geeft de volgende definitie voor folieconstructies: 

"Een folieconstructie is een kunstwerk waarbij in een ontgraving door middel van een folie een 
kunstmatige bodemafsluiting wordt gerealiseerd, die ten behoeve van de blijvende situatie in 
overeenstemming met de evenwichtstoestand wordt aangeaard. De folie is hierin een dun, 
membraanvormig vloeistofdicht constructie-element. Het begrip membraanvormig wil 
zeggen, dot de folie zich in twee dimensies uitstrekt en geen noemenswaardige buigstijfheid 
bezit. " (10, biz 1 7) 

normale grondwaterstand grondwaterstand boven vlies 

figuur 2. 7. Doorsnede folieconstructie met ta/uds (1 J 

regenalvoer 
drain 

0 

Een folieconstructie bestaat in feite uit drie verschillende onderdelen. 
o De folie, deze heeft enkel een waterkerende functie. 
o Ballastzand. deze zorgt voor het verticale evenwicht. 
o Grondkeringen of taluds zorgen voor het horizontale evenwicht. 

Een folieconstructie creeert in feite een kunstmatig polderprincipe. Binnen de bouwput kan nu een 
zogenoemd polderpeil worden gehandhaafd. Dit wil zeggen dot de grondwaterstand binnen de 
bouwput lager is don erbuiten. Dit kan worden gerealiseerd door middel van een drainagesysteem. 
Door drainagebuizen aan te leggen in de ballastlaag, kan overvloedig (hemel)water worden 
afgevoerd. Door het verlagen van de grondwaterstand, kan een droge bouwput worden gecreeerd, 
zodat nu kan worden begonnen met de aanleg van de infrastructuur of een gebouwconstructie. 

Een folieconstructie kan volgens twee verschillende methoden worden uitgevoerd: 'In den droge' of 
'In den natte'. 

• In den droge: Bij deze methode wordt eerst de bouwput afgegraven tot de aanlegdiepte van 
de folie, zonder dot er grondwater in de bouwput stoat. Dit kan worden toegepast indien de 
grondwaterstand zich bevindt onder de aanlegdiepte van de folie. Ook is het mogelijk de 
bouwput te bemalen. indien dit geen gevaar tot verzakkingen in de directe omgeving 
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oplevert. Beide situaties komen echter niet veel voor. Voor toepassingen in den droge 
(voornamelijk infrastructurele werken) wordt veelal een dikkere, stuggere folie gebruikt. 

• In den natte: Het grondwater kan bij deze methode in de bouwput blijven staan. Het 
aanbrengen van de folie gebeurt door eerst de folie over het water te plaatsen. Dit kan door 
middel van pontons (zie figuur 2.2) of door middel van lieren. De folie kan later worden 
afgezonken. Voor deze methode wordt een soepelere moor zwaardere folie toegepast don 
bij het aanbrengen in den droge, omdat deze beter zinkt. Het afzinkproces kan worden 
bevorderd door het water 'rond te pompen'. Het water wordt don onder de folie 
weggepompt en wordt boven de folie weer aangebracht. 

Tijdens dit project wordt enkel gekeken naar uitvoering in den natte. Het goat namelijk over 
ondergrondse gebouwen en de reden dot deze ondergronds zijn, is veelal vanwege ruimtegebrek. 
Dot betekent dot er zich veel gebouwen in de directe omgeving bevinden. De kans op verzakking 
indien bemaling wordt toegepast, is te groot. Vandaar dot het aanbrengen een folieconstructie van 
een ondergronds gebouw vrijwel altijd in den natte zal moeten plaatsvinden. 

figuur 2.2. Aanbrengen folie vanaf ponton [k). 

Een folieconstructie kent zowel voor- als nadelen. (2, 10) 

Voordelen: 
• Geringere kosten don conventionele bouwmethoden. 
• Te plaatsen zonder bemaling. Dit beperkt verzakkingen in de directe omgeving. 
• Eenvoud van de constructie 

Nadelen: 
• Aanzienlijk grondverzet door relatief grote aanlegdiepte van de folie (zie figuur 2.1 ). 
• Onderhoudskosten van bv de drainageapparatuur. 
• Door beperkte ervaring met folieconstructies kunnen (fatale) ontwerpfouten gemaakt worden. 
• Onvermijdbare risico' s 

Een afweging van de voor- en nadelen zullen per situatie moeten worden bekeken, omdat de 
randvoorwaarden per project erg verschillend zijn. 

Geschiedenis 
(1,2, ID) 

Folieconstructies zijn voor het eerst toegepast in de infras·rructuur. In verband met overlast voor mens 
en milieu is het soms gewenst transport verdiept aan te leggen. Het verdiept aanleggen van transport 
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is echter duurder don bouwen op maaiveldniveau. Er zal dus altijd een afweging moeten worden 
gemaakt tussen de voordelen van verdiept aanleggen en de kosten ervan. Verdiept aanleggen met 
behulp van betonnen bakken wordt al snel te duur. 

Folieconstructies vormen in dergelijke situaties een goed alternatief. De kosten van deze 
bouwmethode zijn beperkt ten opzichte van bijvoorbeeld een betonnen variant. De grootste kosten 
komen voort uit het aanzienlijke grondverzet dot nodig is bij deze methode. In eerste instantie zijn 
folieconstructies toegepast in de vorm van een cunet. Dit houdt in dot aan weerszijden van de sleuf 
een talud wordt toegepast, zoals te zien in figuur 2.1 In deze afbeelding is tevens te zien hoe 
aanzienlijk het grondverzet zal zijn. 

In een relatief korte tijd is er veel 
ervaring opgedaan in Nederland op 
het gebied van folieconstructies. Dit 
betreffen voornamelijk infrastructurele 
werken. 
Deze ervaringen heeft het COB 
samengevoegd tot het "Handboek 
folieconstructies" (l 0). Hierin worden 
diverse ontwerpaspecten beschreven, 
zoals materiaalkeuze en uitvoering. 
Een voorbeeld van een 
folieconstruc'l"ie toegepast in 
infrastructurele werken is onder andere 
het aquaduct in Akkrum, Friesland (zie 
figuur 2.3). 

U-polder 

figuur 2.3. Aquaduct te Akkrum (IV) 

(2, 70) 

Een van de nadelen van folieconstructies zoals aangegeven in figuur 2.1 is dot het ruimtebeslag van 
de taluds groot is. Het ruimtebeslag kan beperkt worden door toepassing van een zogenaamde U
polder. Deze variant maakt gebruik van tijdelijke damwanden aan weerszijden van de bouwkuip. 
Hiervoor worden voorzetwanden geplaatst. De folie wordt hier overheen getrokken en vormt zo een 
waterdichte bak (zie figuur 2.4). Ook hier dient een ballastlaag te worden aangebracht. Binnen de 
folieconstructie wordt een keerconstructie aangebracht om zijwaartse druk te houden op gehele 
fol le. 

keerwand of terre armee-wand 

grootan~rs 

0 0 

tolie 

voorzetwand 

·cemenlbentonjetprop 

figuur 2.4. U-po/der(2) 
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Deze methode heeft ten opzichte van een oorspronkelijke folieconstructie volgens figuur 2.1 zowel 
voor- als nadelen. Het grote voordeel is het geringe ruimtebeslag. Een nadeel is echter dot er nu 
damwanden worden toegevoegd. Dit betekent extra materiaal en arbeid die de kosten kunnen 
verhogen. Daarentegen is minder grondverzet nodig, wot de kosten zou kunnen drukken. Welke 
methode nu daadwerkelijk goedkoper is, zal per geval moeten worden bepaald. Ook zal in de 
meeste gevallen horizontale verankering moeten worden toegepast, om te voorkomen dot de 
damwanden naar binnen zullen verplaatsen. Voor de permanente horizontale verankering is het ook 
mogelijk gebruik te maken van zand tussen de voorzetwand en een inwendige keerwand (zie figuur 
2.4). 
De U-polder methode is voornamelijk ontwikkeld voor toepassing bij infrastructurele werken. Voor 
bouwwerken lijkt deze methode minder geschikt. Niet in de laatste plaats vanwege het toch nog 
aanzienlijke ruimtebeslag. 

Damwandpolder 
(23) 

Een principe dot meer kansen biedt voor het toepassen van een folieconstructie in een gesloten 
bouwkuip, is de damwandpolder (afgebeeld in figuur 2.5). Dit principe is nog maar weinig toegepast. 
Een damwandpolder verschilt met een U-polder doordat de inwendige keerwanden niet nodig zijn. 
De grondkering geschiedt door permanente damwanden, eventueel met groutankers. Dit levert een 
enorme ruimtebesparing op. 

maah•eld 

GWS 

7 
definltle\'C 
damwand 

\ folieconsrructie 

figuur 2.5. Damwandpolder(23) 
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2.2 Uitvoering 
(2, 10, c, II) 

2.2. l Principe 

Eerst wordt de grond afgegraven tot de diepte van de aan te brengen folie. Het grondwaterpeil blijft 
in stand. De folie kan nu worden afgezonken. Dit is mogelijk op verschillende manieren. Het is zeer 
belangrijk dot dit afzinken zorgvuldig gebeurt. Ongewenste vouwen of lekkages in de folie kunnen tot 
desastreuze gevolgen leiden. Bij het afzinken zijn de zijkanten van de folie naar binnen gevouwen. Dit 
voorkomt dot de folie over het talud sleept, terwijl de folie wordt geplaatst. Nadat de folie is 
afgezonken, worden de zijkanten longs de taluds omhooggetrokken door middel van stuurdraden. 
Wanneer de folie correct op zijn plaats ligt, wordt een ballastlaag aangebracht. Dit zand bewaart het 
evenwicht van de constructie en zorgt er dus voor dot de folie niet kan opdrijven, wanneer het water 
boven de folie eenmaal is weggepompt. Na het aanbrengen van de ballastlaag kan de inwendige 
waterstand worden verlaagd tot onder deze ballastlaag, of zelfs het water volledig worden 
verwijderd . De 'sleuf' is nu gereed voor het afbouwen van de inbouwconstructie. 

In de ballastlaag kan drainage worden toegepast, zodat overtollig (hemel)water kan worden 
afgevoerd. De functie van de folie in een dergelijke constructie is 'enkel' waterkerend. De ballastlaag 
zorgt in deze situatie voor evenwicht. De folie zelf draagt constructief niet bij aan het geheel. 

Voorbeelden 

Folieconstructies zijn reeds veelvuldig toegepast. Voornamelijk bij 
infrastructurele werken. Denk hierbij aan aquaducten en 
verdiepte sporen en wegen. 
Een voorbeeld hieNan is de spoortunnel in Best (figuur 2.6). Hier is 
een folieconstructie toegepast, omdat dit financieel gezien de 
enige mogelijkheid was om een ondergrondse tunnel aan te 
leggen. (e) 

figuur 2.6. Aanleg spoortunnel Best. (e) 

Er zijn echter ook al enkele voorbeelden van folieconstructies, toegepast in een gesloten bouwkuip. In 
1999 is de parkeergarage Gooiland II te Hilversum opgeleverd (figuur 2.7). Het betreft een 
damwandpolder zoals beschreven in paragraaf 2.1 .4. (II) 

Ook in de Lichtenvoorde werd een poging gedaan een relatief kleine bouwkuip voor een 
parkeergarage te voorzien van een folieconstructie. Door diverse ontwerpfouten zijn er echter 
problemen ontstaan tijdens de uitvoering en is er gekozen om alsnog een bodem van 
onderwaterbeton toe te passen. In figuur 2.8 wordt de folie weer verwijderd . (II) 
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figuur 2. 7. Bouwkuip Gooiland II te Hilversum. (II) 
figuur 2.8. Bouwkuip Raepenburgh te Lichtenvoorde. 

De folie wordt verwijderd. (Ill} 

Meer recent is er een damwandpolder toegepast in Assen. Dit betreft een infrastructureel bouwwerk, 
een onderdoorgang. In figuur 2.9 is te zien dot de folie op het water is aangebracht door middel van 
lieren. De helft van de folie is reeds verzonken naar de bodem van de bouwkuip. De totale folie heeft 
een oppeNlakte van 5100 m2. In 2008 is het project succesvol opgeleverd. (o) 

figuur 2. 9. damwandpolder te Assen. (o) 

Uitvoeringsvolgorde 
(2, I 0, c, II) 

De uitvoering van een dergelijke folieconstructie zal worden uitgelegd aan het hand van een 
voorbeeld . In dit geval de parkeergarage Gooiland II in Hilversum (zie paragraaf 2.2.2). De 
uitvoeringsvolgorde zal worden verduidelijkt met schematisaties en foto's. Hieruit zal blijken hoe onder 
andere de uitvoeringsvolgorde verloopt. Er dient echter op gewezen te worden dot er ook variaties 
mogelijk zijn op de uitvoering. Zo is het mogelijk de folie te laten drijven met behulp van drijvers, moor 
het is ook mogelijk de folie of te zinken vanaf pontons. Per project zal de exacte uitvoering moeten 
worden bepaald . 
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Water 
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Anker 

l . De damwanden worden in 
de grond geheid of gedrukt. 
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Slib 
Voorzetwand 
Folie 

Lier 

2. De bouwkuip wordt 
gedeeltelijk ontgraven tot de 
gws. 

3. Groutankers worden 
aangebracht. 

4. Er wordt ontgraven tot de uiteindelijke diepte van de aan te brengen 
folie. 
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I 6. Voorzetwand wordt geplaatst en geotextiel wordt aangebracht ter bescherming. 

figuur 2. 11. Plaatsen voorzetwand. (II) 
figuur 2.12. Geotextie/(11) 

7. Het geprefabriceerde foliepakket wordt uitgerold op de bouwplaats. (toelichting in paragr 2.2.7) 

figuur 2.1 3. Uitrollen foliepakket. {II) 

8. Het foliepakket wordt in het water gelaten met behulp van drijvers. 
Het is ook mo eli'k het folie akket te laten afzinken vanaf ontons 

figuur 2. 14. Foliepakket met drijfbuizen (zwarte) en drainageslangen (rode). (II) 
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I 9. Folie bevestigen aan beginzijde van de bouwkuip. 

l 0. Folie uittrekken met behulp 11 . Folie afzinken door drijvers te 12. Folie in de hoeken van de 
van lieren of pontons. verwijderen. bouwkuip trekken. 

13. Ballastzand toevoegen. 14. Bouwkuip leegpompen 

·~ 

figuur 2. 16. Aanbrengen ballastzand. (II) 
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Materiaal 
[BJ 

Er zijn in principe twee materialen die geschikt zijn voor folieconstructies: PVC folie en PE folie. 
In geval van uitvoering in den natte wordt meestal gebruik gemaakt van PVC folie. Dit materiaal heeft 
namelijk de eigenschap dot het zwaarder is don water en dus eenvoudig naar de bodem zinkt, 
zonder dot hiervoor aanvullende maatregelen nodig zijn. Vaak wordt er gebruik gemaakt van het 
zogenaamde PVC-P folie. Deze variant bevat een weekmaker, welke de folie oliebestendig maakt. 
PVC-P folie is rela1-ief soepel (te vergelijken met vijverfolie) en is hierdoor beter in stoat 
zettingsverschillen op te nemen don PE folie. 

PE folie, en met name de variant LLDPE, is vooral geschikt bij toepassing in den droge. LLDPE folie is 
namelijk lichter don water en zal drijven in pleats van afzinken . Deze folie heeft echter ook een aantal 
voordelen. Zo kan LLDPE folie worden vervaardigd met een grotere breedte (6 tot 10 meter) don PVC 
folie (tot 2 meter). Hierdoor zijn minder lessen nodig, en is de folie minder gevoelig voor lekkage. 
Echter, indien er sprake is van een lekkage is het bij deze folie niet mogelijk reparaties uit te voeren, 
omdat verlijmen niet mogelijk is. Dit is bij PVC folie wel mogelijk. Ook is LLDPE folie over het algemeen 
sterker en beter bestand tegen chemische invloeden. Dit laatste is vooral gunstig voor infrastructurele 
toepassingen. 

figuur 2. 17. Groen is gunstlg, Rood is ongunstig 

De twee soorten folies hebben dus elk hun voor- en nadelen. lndien enkel gekeken wordt naar 
folieconstructies in bouwkuipen, kan gesteld worden dot vrijwel altijd sprake is van uitvoering in den 
natte. In de situatie van bouwkuipen wordt een folieconstructie namelijk enkel toegepast indien de 
grondwaterstand hoger is don de diepte van de folie. Aangezien het in de meeste gevallen niet 
toegestaan is om te bemalen, zal de folie altijd in den natte moeten worden aangebracht. Vandaar 
dot in deze situatie de voorkeur betstaat voor de zwaardere PVC-P folie. 
Ook komt de soepelheid van deze folie goed van pas. De hoeken van de bouwkuip zijn over het 
algemeen 90 graden, in tegenstelling tot een cunet bij infrastructurele toepassingen. Een soepele folie 
is beter in stoat de hoeken van de bouwkuip te volgen. 

Prepareren folie 
(fl) 

De gehele folie zal worden geprefabriceerd. De PVC folie wordt aangeleverd in rollen van 2 meter 
breed . Deze rollen kunnen machinaal worden gelast door middel van een Hoog Frequent 
lasmaschine, zodat folie ontstaat met een breedte van 6 meter. De stroken van 6 meter zullen verder 
met een handmatig lasapparaat aan elkaar worden bevestigd. Deze handmatige lessen zijn 
gevoeliger voor lekkage en leiden tot een groter verlies/overlapping van de folie . Een beter 
alternatief is echter (nog) niet voorhanden, 
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Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van voorzetwanden, dient de folie tegen de damwanden te 
worden bevestigd. Door het profiel van de damwanden, dient de folie in het verticale gedeelte, 
longer te zijn don het horizon tale gedeelte. Om plooien te voorkomen, kunnen in het verticale 
gedeelte van de folie stukken worden ingelast (zie figuur 2.18). Zo kan de folie het profiel van de 
damwand eenvoudiger volgen . 

l n~1e l ste sp1e 

} verticaal gedeelte folie 

} Horizontaal gedeelte folie 

figuur 2. 18. Uitslag folie 

lndien er gebruik wordt gemaakt van drijvers, worden er zomen of 
lussen aangebracht op de folie. Hierin kunnen op locatie de 
drijfbuizen worden geplaatst. In figuur 2.19 is zichtbaar dot de 
drijfbuizen reeds in de lussen zijn geschoven . 
Ook de (gele) drainageslangen zijn op deze afbeelding te zien. 
Deze drainageslangen zullen aan de lussen van de drijfbuizen 
worden bevestigd, zodra de drijfbuizen zijn verwijderd. 

De gehele folie zal worden opgevouwen tot een pakket als een 
harmonica. Dit pakket wordt opgerold op haspels en kan als 
zodanig vervoerd worden naar de bouwlocatie. Het foliepakket is 
klaar om geplaatst te worden . 

figuur 2.19. Drijfbuizen en drainage (II) 

Preparatie bouwkuip 
(11,2) 

Bij folieconstructies is het van belong dot de ondergrond glad en slibvrij is. Oneffenheden op de 
bodem moeten worden voorkomen. Als de oneffenheden te groot zijn, betekent dit dot de lengte 
van de benodigde folie niet overeenkomt met de lengte van de bouwkuip. In het ontwerp dient met 
een bepaald percentage oneffenheden echter altjjd rekening te worden gehouden. De lengte van 
de folie wordt dus groter gemaakt don theoretisch nodig zou zijn. 
Voornamelijk bij zandige gronden dient uitermate gelet te worden op slibvorming. Slib is absoluut niet 
toegestaan onder een folieconstructie. Tijdens de fase van het aanbrengen van ballastzand, zou een 
eventuele sliblaag zich verplaatsen naar een locatie waar nog geen ballastzand aanwezig is . Dit 
heeft tot gevolg dot de slib zich ophoopt en tot grote complicaties kan leiden. Ter voorkoming 
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hiervan, wordt de slib afgegraven of opgezogen en daarna gedeponeerd in een bezinkdepot. Nadat 
de slib bezonken is, kan het water terug naar de bouwkuip worden geleid. 

Ook scherpe objecten en randen dienen te worden voorkomen of afgeschermd. Om de folie te 
beschermen kan een vlies van non-woven geotextiel worden toegepast. In het project van Hilversum 
is dit onder andere aangebracht op de voorzetwanden. 

Fasering 
(II) 

lndien er sprake is van een project met een grote afmeting, is het wellicht noodzakelijk de uitvoering 
te faseren. Dit gebeurt voornamelijk bij lineaire infrastructurele projecten. Ook bij de parkeerkelder in 
Hilversum is fasering toegepast. In figuur 2.16 is goed zichtbaar dot aan de ene kant het folie reeds 
wordt afgezonken, terwijl de rest van de bouwput nog niet tot zijn volledige diepte is uitgegraven. In 
de volgende fase zal don het zand van dit gedeelte worden gebruikt als ballast op het reeds 
afgezonken stuk folie. Doordat deze grond slechts een keer verplaatst hoeft te worden, wordt de 
hoeveelheid grondverzet beperkt. 

Voorzetwand 
(II) 

In diverse gevallen kan een voorzetwand worden toegepast. Een dergelijke voorzetwand heeft 
meerdere voordelen. Zo hoeft de folie don niet in de kassen van de damwand te worden geplaatst. 
Hierdoor wordt dus het inzetten van spieen overbodig. Dit beperkt de benodigde hoeveelheid folie en 
verkleint de kans op plooivorming. Ook is een voorzetwand handig voor het bevestigen van de folie 
aan de zijkanten van de bouwkuip. Vooral als de grondwaterstand laag is, is het overbodig de folie 
door te trekken tot aan de bovenzijde van de damwand. Dit was ook het geval bij het voorbeeld van 
de parkeerkelder in Hilversum (zie figuur 2.13). De voorzetwand zal worden bevestigd aan de 
damwand. 
Voor een dergelijke voorzetwand is het over het algemeen voldoende een houten plaat toe te 
passen. Tussen de voorzetwand en de folie, kan eventueel geotextiel worden toegepast. Dit dient ter 
bescherming van de folie. 
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2.3 Verticaal evenwicht 
(70) 

Het constructieve principe van een folieconstructie draait volledig om het verticale evenwicht. De 
ballastlaag op de folie moet voorkomen dot de opwaartse waterdruk de folie omhoog duwt. De 
zwaartekracht van de ballastlaag moet dus in evenwicht zijn met de opwaartse waterdruk onder de 
folie. Deze waterdruk ontstaat doordat de folie is aangebracht onder de grondwaterstand van de 
locatie. De grootte van deze druk is afhankelijk van de aanlegdiepte van de folie. 

Er dient zowel tijdens de bouwfase als de gebruikersfase verticaal evenwicht te zijn. 
Controleberekeningen ten behoeve van het evenwicht zijn volgens twee verschillende formules uit te 
voeren. Zowel de Bouwdienst van Rijkswaterstaat als de NEN 67 40 hebben hiervoor een formule 
opgesteld. Het verschil is dot de NEN 6740 gebruik maakt van een extra materiaalfactor Ym, terwijl de 

andere formule gebruik maakt van een andere veiligheidsfactor ten aanzien van de stijghoogte. Voor 
de diverse niveaus en termen, zie figuur 2.20. 

Formule Bouwdienst van Rijkswaterstaat: 

db· Yb +dd ·Yd +(P-A)· Yn ?:'. Y1r ·(rp!, -A)· Y.v + Yo(rpo -q;Jr)· Yw (l) 

Formule NEN 6740: 

d,, . Yb+ dd. yd+ (P-A) . Y,, ?:'. y . (m -A). v 
fr 't'o I w 

r,,, 
(2) 

dh Laagdikte van de berm (m) 

r,, Volumieke gewicht van bermgrond (kN/m3) 

dd Laagdikte van droog zand (m) 

yd Volumieke gewicht van droog zand (kN/m3) 

P Polderpeil binnen de folieconstructie (m tov NAP) 
A Aanlegniveau van de folie (m tov NAP) 
r,, Volumieke gewicht van not zand (kN/m3) 

y1, Veiligheidsfactor gerelateerd aan freatische grondwaterstand (l ,05 of l , l) 

rp1r Freatische grondwaterstand naast de folie (m tov NAP) 

Yw Volumieke gewicht van water (kN/m3) 

r,, Veiligheidsfactor gerelateerd aan wateroverdruk door spanningswater onder de folie (l ,2) 

rp
0 

stijghoogte van grondwater onder de folie (m tov NAP) 

r,n Materiaalfactor conform NEN 67 40 (l , l) 

Met beide formules kan de aanlegdiepte van de folie worden bepaald. De formule van de NEN 6740 
zal hierbij in de meeste gevallen tot een grotere diepte leiden, don de formule van de Bouwdienst 
van Rijkswaterstaat. De formule uit de NEN 6740 is dus veiliger. De verschillen zijn echter minimaal. 
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verharding met 
funderingsbed 

stijghoogte grondwater 
onder folie 

peilen 

A !---------------------------- --------- - -------.+-----+ 

slecht doorlatende laag 

figuur 2.20. Parameterdefinities evenwichtsverge/ijking (10) 

lndien de folie wordt toegepast in een bouwkuip met verticale grondkering. is er geen sprake van 
taluds. De factoren in de formule met betrekking tot deze taluds kunnen dus verwijderd worden uit de 
vergelijking . De vergelijking die overblijft is als volgt. 

d -r. +(P-A)-Y, 
d d n ~ Yfr ·(<po - A)· Yw 

r,,, 
(3) 

Droge ballastgrond natte ballastgrond waterdruk onder de folie 

T er hoogte van de folie dient een minimaal resterende korreldruk te zijn van 5 kN I m2 
. Deze korreldruk 

kan gecontroleerd worden. aan de hand van formule 4. Hierbij moet gerekend worden met de 
werkelijk optredende gewichten en waterdrukken . 

(4) 
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2.4 Toepassing 

Folieconstructies in gesloten bouwkuipen warden tot op heden nog moor beperkt toegepast. Relatief 
gezien heeft l\Jederland al veel ervaring opgedaan op het gebied van folieconstructies. Echter, het 
lijkt erop dot de mensen die de verantwoordelijkheid moeten dragen, liever kiezen voor de bekende 
weg. Folieconstructies brengen nog teveel risico's en onbekende factoren met zich mee (hier zal 
dieper op in warden gegaan in paragraaf 6.5). Zo kunnen bijvoorbeeld de kosten uit de hand !open, 
indien het ontwerp of de uitvoering van de bouwkuip niet goed is. lndien het tout goat, moet alsnog 
voor de dure variant gekozen warden. Hierbij geldt, des grater het project des te grater de risico's. 
Vandaar dot tot nu toe enkel bij kleine projecten folieconstructies zijn toegepast. 

Technisch gezien is het wel degelijk mogelijk een groot project te realiseren met behulp van een 
folieconstructie. De grote van de bouwkuip is geen belemmering voor het toepassen van een 
folieconstructie. Echter, hiervoor moeten de omstandigheden wel ideaal zijn. 

De mogelijkheden van een folieconstructie zijn sterk verbonden met de hoogte van het grondwater. 
De ballastlaag op de folie dient namelijk ongeveer even dik te zijn als de afstand van de 
bouwkuipvloer tot de grondwaterstand. Om de hoeveelheid grondverzet te beperken, wordt een 
beperking opgelegd aan de diepte van de bouwkuip. Gunstig is het indien de grondwaterstand 
zodanig laag is, dot slechts een klein deel van de kelderconstructie onder de grondwaterstand is 
gelegen. Het grondverzet zal don beperkt blijven. 

2.5 Conclusie 

Gezien de ervaring van folieconstructies in Nederland, is het wel degelijk mogelijk folieconstructies toe 
te passen in bouwkuipen. Bij enkele projecten is dit principe reeds toegepast in een bouwkuip. De 
vraag is echter of dit ook bij grotere projecten mogelijk is. Wanneer de diepte of de breedte van de 
bouwkuip te groot wordt, kan dit uitvoeringstechnisch voor problemen zorgen. Ook nemen don de 
risico's toe. Het is nog moor de vraag of verantwoordelijke partijen don voor een folieconstructie 
zullen kiezen tegenover de zekerheid van conventionele, moor wot duurdere, bouwmethodes zoals 
een bouwkuip met onderwaterbeton. 

Op de specifieke problemen en risico's zal warden ingegaan in hoofdstuk 5 
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3 Loca"tie 

3.1 Situatie 

In de binnenstad van Amsterdam ligt de 
dierentuin Artis. Deze dierentuin is opgericht in 
1838 en heeft door de eeuwen heen al diverse 
veranderingen ondergaan. In 1991 werd het 
terrein van de dierentuin uitgebreid met het stuk 
grond aan de andere zijde van de Plantage 
Doklaan. Tot de tweede wereldoorlog was dit 
terrein in gebruik als rangeerterrein van de NS 
(zie figuur 3.1 ). Hierna lag het er verlaten bij en 
besloot de gemeente Amsterdam de locatie 
aan de dierentuin Artis toe te wijzen. Hierdoor 
werd het mogelijk om de leefruimte van de 
dieren te vergroten en het park te 
moderniseren. Een Masterplan werd opgezet en 
opgedeeld in drie fases. De eerste twee fases 
zijn reeds voltooid. Deze hebben onder andere 
geresulteerd in een nieuw restaurant en nieuwe 
verblijven voor dieren. 

De voorbereidingen voor de derde en laatste 
fase zijn reeds in voile gang. In 2005 is het 
Stedenbouwkundig programma van eisen 
opgesteld voor deze derde fase (zie bijlage A). 
Hierin staan eisen en randvoorwaarden voor 
het ontwerp van onder andere de 
ondergrondse parkeergarage en de uitbreiding 
van het dierenpark bovengronds. Deze eisen 
vormen het uitgangspunt voor mijn project, om 
tot een zo realistisch mogelijk ontwerp te komen 
van de ondergrondse parkeergarage. 

figuur 3. 1. Rangeerterrein NS (A) 

De locatie van de derde fase is gelegen tussen de Plantage Doklaan en het Entrepotdok, grenzend 
aan de westelijk gelegen Plantage Kerklaan (zie figuur 3.2). De locatie heeft een lengte van ongeveer 
260 meter en een breedte van 62 meter. Binnen deze afmetingen dient de ondergrondse 
parkeergargage ontworpen te word en. 

Momenteel doet het terrein dienst als bovengronds parkeerterrein voor de dierentuin Artis. Een smalle 
strook longs het Entrepotdok behoort onofficieel tot de woonbootbewoners, gelegen longs de kade 
van het Entrepotdok. De grond was echter eigendom van de gemeente en is nu toegewezen aan 
Artis. De woonboten zullen dus verwijderd worden. 

Noordelijk van het terrein ligt het Entrepotdok. Deze gracht en het terrein worden van elkaar 
gescheiden door een kademuur. Deze kademuur zal intact moeten blijven. Slechts het uiterlijk van 
deze muur zal worden gerenoveerd. Om de muur niet te beschadigen zal voldoende afstand 
gehouden moeten worden van de kademuur. 
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De westelijk gelegen Plantage Kerklaan zal dienen als ontsluiting van de parkeerkelder. Aon deze 
zijde zal dus ook de in gang van de parkeerkelder moeten komen. 

Zuidelijk van het terrein bevindt zich het huidige dierenpark. Direct grenzend aan het terrein bevinden 
zich door enkele monumentale panden. Het is zaak om deze panden te behouden en te 
beschermen. De bouwwerkzaamheden zullen dus geen schade mogen aanrichten aan deze 
bouwwerken. 

figuur 3.2. Plottegrond Artis in de Plontogebuurt. (A) 
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3.2 Programme van Eisen 

Ter plekke van het huidige parkeerterrein van de dierentuin Artis dient een ondergrondse 
parkeergarage te worden ontworpen. Er dienen 650 parkeerplaatsen gerealiseerd te worden, 
waarvan 80 tevens kunnen dienen als 20 busparkeerplaatsen. Maximale afmetingen van de 
parkeergarage zijn 260 meter parallel aan het entrepotdok en 62 meter parallel aan de Plantage 
Kerklaan (zie figuur 3.3) . 

In- en uitrit van de parkeergarage dienen uit te komen op de Plantage Kerklaan, gelegen ten westen 
van Artis. (zie figuur 3.3 en bijlage A). 

De ruimte boven de ondergrondse parkeergarage zal in gebruik genomen worden als dierentuin . Het 
moet mogelijk zijn een of meerder dierenverblijven op beganegrond-niveau te realiseren. Het betreft 
eenvoudige constructies. Hiermee dient rekening te worden gehouden onder andere bij het 
berekenen van de belastingen op het dak. Deze bovengrondse constructies worden niet in het 
ontwerp meegenomen. Het aanhouden van een forse variabele dakbelasting is voldoende. 

figuur 3.3. Plattegrond bouwlocatie met maximale afmetingen. (A) 
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3.3 Randvoorwaarden 

De ondergrondse parkeergarage wordt gebouwd ter plaatse van het huidige parkeerterrein van Artis. 
Om een beeld te krijgen van wot er zich hier zoal in de bodem bevindt, dient de bodem te worden 
onderzocht. Allereerst is het van belong welke andere constructies in nabije omgeving van invloed 
zouden kunnen zijn op de draagkracht en belasting van bodem. Zo is er is deze situatie sprake van 
belendende bebouwing en een kademuur. Ook dienen diverse parameters van de bodem te 
worden achterhaald. Het ontwerp van de te bouwen kelderconstructie is afhankelijk van 
eigenschappen met betrekking tot grondopbouw, grondwaterstand, conusweerstand, 
samendrukbaarheid, elasticiteit, doorlaatbaarheid en andere grondeigenschappen. In 2003 heeft 
Artis een bodemonderzoek laten uitvoeren door Vermeer milieutechniek, waarin de eigenschappen 
van de bodem staan vermeld (8). Tevens is er onderzocht of er een natuurlijke waterscheidende laag 
aanwezig is. De algemene situatie van het terrein wordt weergegeven in figuur 3.4. De details worden 
hierna besproken. 

figuur 3.4. Huidige situatie van bodem en belendingen 

Grondwaterstand 

Het huidige maaiveld van de dierentuin Artis, ligt op een niveau van l m +NAP. Het niveau van de 
grondwaterstand is ongeveer gelijk aan NAP. Dit is eveneens het niveau van het naastgelegen 
Entrepotdok. De grondwaterstand zal locaal en afhankelijk van de tijd schommelen rond dit punt, 
moor tijdens dit project wordt aangenomen dot de grondwaterstand gelijk is aan het NAP. De 
genoemde waarden komen uit het bodemonderzoek van Artis (8) (zie bijlage E). 

Bodemopbouw 

De bodemopbouw ter plaatse van het parkeerterrein van Artis is reeds deels bepaald in het 
verkennend bodemonderzoek (8). Gezien de geschiedenis van het terrein kunnen er verschillende 
'zones' worden onderscheiden. In figuur 3.5 en figuur 3.6 is te zien dot de grond aan de zijde van het 
Entrepotdok (de blauwe zone) een andere samenstelling heeft don de andere zijde van het terrein. 
Dit komt doordat de blauwe zone vroeger tot het Entrepotdok behoorde en later is gedempt. De roze 
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zone is de locatie waar vroeger de Nieuwe Prinsengracht heett gelopen. Deze is eveneens gedempt 
en heett dus ook een andere bodemopbouw don de rest van het terrein. 
Het terrein is nu onderverdeeld in drie zones. De boringen die binnen eenzelfde zone vallen, tonen erg 
veel gelijkenis (zie bijlage E). Zo verschlllen 801 en 805 vrijwel niet. Ook 802 en 804 hebben veel 
overeenkomsten. Daarom is ervoor gekozen de resultaten van deze boringen samen te voegen tot 
een grondprofiel. De resultaten hiervan zijn getoond in figuur 3.6. 
Dit grondprofiel geett echter maar een klein beeld van de bodem ter plaatse. Deze boringen goon 
immers slechts tot een diepte van 8 meter onder het maaiveld. In hoofdstuk 7 zal verder bepaald 
worden hoe het totale bodemprofiel is opgebouwd en wot de bijbehorende parameters zijn. 

I ·~ ·~ · ~, ·oo, 1 ~ 
r1 =======r=====j~~~r, ______ =-=~o~====== 

(_I 

figuur 3.5. Locaties van boringen 807 t/m 805 
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figuur 3.6. 8odemopbouw van boringen 807 t/m 805 (diepte in meters tov maaive/d) 

8odemverontreiniging 

In het bodemonderzoek van de locatie Artis (zie 8ijlage E) is reeds onderzocht of de bodem mogelijk 
verontreinigd is. De kans hierop is zeer groot, gezien het terrein vroeger in gebruik is geweest als 
rangeerterrein van de NS (zie figuur 3.1). De afgegraven grond kan daarom niet hergebruikt worden 
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ten behoeve van de ballastlaag. Voor het afvoeren van de grond zullen hogere kosten moeten 
worden gerekend. In paragraaf 6.4.2. wordt een grove raming gemaakt van deze kosten. 

Natuurlijke waterremmende laag 

Voornamelijk met betrekking tot de bouwmethode die zal worden toegepast, is het nodig te weten of 
er zich een natuurlijke waterremmende laag onder de locatie bevindt. lndien dit het geval is, is het 
mogelijk deze te gebruiken als horizontale afdichting van de bouwput en het polderprincipe toe te 
passen. Deze laag dient zich op een zodanige diepte te bevinden dot er voldoende ruimte is voor de 
te ontwerpen kelderconstructie erboven. Ook moet er voldoende ruimte zijn voor een ballastlaag die 
opbarsten van de kleilaag voorkomt. Deze natuurlijke waterremmende laag dient tevens over de 
gehele oppeNlakte van de bouwkuip van goede kwaliteit te zijn, zodat het niet mogelijk is dot deze 
laag goat opbarsten. 
Uit de pompproef (zie bijlage D) is gebleken dot er geen voldoende betrouwbare waterremmende 
laag aanwezig is. Op enkele plaatsen is een dergelijke laag wel waargenomen, moor deze is niet van 
voldoende kwaliteit en bevat 'gaten'. 

Belendingen 

Direct naast het te bebouwen terrein zijn monumentale panden gevestigd en deze panden zullen 
blijven staan op deze locatie (zie figuur 3.4). Het betreft onder andere de roofdierengalerij van de 
dierentuin. Dit is het grootste gebouw van de rij belendingen en wordt als maatgevend ge~ien. Dit 
gebouw en zijn fundering zal don ook nader geanalyseerd worden. Het gebouw stamt uit 1875. De 
bouwtekeningen hieNan zijn afgebeeld in bijlage K. Aon de hand daaNan worden afmetingen en 
belastingen herleid. In Appendix 3.1 wordt ingegaan op de belasting die op de paalfundering rust. Dit 
is van belong bij verdere berekeningen van de parkeerkelder in Plaxis. 

Kademuur 

De kademuur longs het Entrepotdok is een gemetselde keerwand op palen. Er wordt aangenomen 
dot deze eruitziet zoals afgebeeld in figuur 3.7. Deze kademuur dient behouden te worden. Er zal 
voldoende afstand moeten worden gehouden tot deze kademuur, zodat verplaatsing en rotatie van 
de oude kademuur minimaal zullen blijven. 

figuur 3. 7. typische kademuur van een amsterdamse gracht. (3) 
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Intermezzo 

In hoofdstuk 3 is een analyse gemaakt van de situatie van de locatie. Het programma van eisen en 
de randvoorwaarden die gesteld zijn in het vorige hoofdstuk, zullen nu moeten leiden tot een ontwerp 
voor de parkeergarage van Artiste Amsterdam. 
In de komende hoofdstukken zullen de keuzes ten behoeve van het definitieve ontwerp warden 
toegelicht. Dit zal warden gedaan aan de hand van alternatieven en de motivaties voor de 
gemaakte keuzes. 
Hoofdstuk 4 beschrijft het functionele ontwerp van de indeling van de parkeergarage. 
In Hoofdstuk 5 wordt ingegaan op het ontwerp van de bouwkuip. In Hoofdstuk 2 is reeds het een en 
ander beschreven over folieconstructies. Nu zal echter bekeken warden hoe dit toegepast kan 
word en op het on twerp van de parkeergarage. Rekening houdend met de randvoorwaarden die 
gelden op de locatie. 
In Hoofdstuk 6 zal duidelUk warden gemaakt hoe het constructieve ontwerp voor de inwendige 
constructie van de parkeergarage tot stand is gekomen. Hier warden onder andere materiaalkeuzes, 
detaillering en dimensies beschreven. 
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4 Ruimtelijk Ontwerp Parkeergarage 

De locatie die Artis beschikbaar heeft voor de bouw van de parkeergarage is reeds bepaald in het 
Stedebouwkundig programma van eisen (zie bijlage A). In bijlage B wordt de exacte locatie 
weergegeven waarbinnen de ondergrondse parkeergarage dient te worden ontworpen. 
Aon de hand van de diverse stappen die zijn genomen, zal worden uitgelegd hoe tot het uiteindelijke 
ruimtelijke ontwerp is gekomen. Hierbij worden alternatieven vergeleken en gemotiveerd worden hoe 
het uiteindelijke on twerp tot stand is gekomen. 

4.1 Diepte parkeergarage 

Ten eerste zal moeten worden bepaald hoe diep de ondergrondse parkeergarage moet worden. Het 
goat hierbij nog niet om de exac te afmeting, moor voornamelijk om het aantal vloerniveau's van de 
parkeergarage . Dit is afhankelijk van het aantal voertuigen dot in de parkeergarage ondergebracht 
moet worden en hoeveel ruimte er is op de locatie. De touringcarbussen nemen uiteraard veel ruimte 
in beslag. Deze hebben een vrije hoogte nodig van 4,3 meter, wot overeenkomt met ongeveer 2 
verdiepingen. 
Er zijn diverse alternatieven denkbaar voor de doorsnede van de parkeergarage. In de afbeeldingen 
hieronder zijn de varianten weergegeven. 

figuur 4. I. Doorsnede variant I : 

'Z2Z:ZL7Z /z a v ~77 v zccz: 11 a a a zz 17 v a a a 72 zz zz 

figuur 4.2. Doorsnede variant 2: 

a aa V272? v zz zz a a ~7777?? 12 v v zz a aaLZ 2Z:2L7L 

~ I.~ . ........ .. 
~ ~ // zz a zz a a a 7,C/TZTZ/ zz?? 11 11 a a z; 

figuur 4.3. Doorsnede variant 3: 

Gezien de hoeveelheid autoparkeerplaatsen die er nodig zijn, volt variant l (figuur 4. l) of. Een 
eenlaagse parkeerkelder kan niet voldoende parkeerplaatsen herbergen, zonder buiten de grenzen 
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van het bestemmingsplan te komen. Bij vergelijking van variant 2 en 3 (respectievelijk figuur 4.2 en 
figuur 4.3) heeft variant 3 de voorkeur, gezien de beperkte diepte die deze variant nodig heeft. 
In deze variant wordt gebruik gemaakt van een vide. Hierdoor hebben de bussen voldoende ruimte 
in de hoogte. 
Varianten van meer don 2 bouwlagen worden niet in de mogelijkheden meegenomen, aangezien dit 
problemen zou opleveren in verband met het ontwerpen van een folieconstructie. Dot de diepte van 
de bouwkuip een beperking is van een folieconstructie wordt nader beschreven in paragraaf 6.5. 

In het definitieve ontwerp is de indeling van de bouwlagen zoals afgebeeld in figuur 4.4. 

figuur 4.4. Dwarsdoorsnede parkeergarage 7:500 

4.2 In- en uitgang 
(A) 

De parkeergarage heeft slechts aan l zijde een ontsluitingsmogelijkheid. Dit is aan de westzijde, waar 
de Plantage Kerklaan is gesitueerd. De voertuigen zullen vanuit zuidelijke richting komen (zie figuur 
4.5) . Volgens dezelfde route zullen ze ook weer vertrekken. De Plantage Doklaan zal worden 
afgesloten voor doorgaand verkeer om buurtoverlast te voorkomen. 

N 

\ 
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De in- en uitgang zal dus geplaatst moeten worden aan de westzijde van de parkeergarage. 
Ter plaatse van de in- en uitgang van de parkeergarage komen hellingbanen, welke naar de diverse 
vloerniveaus leiden. Er komt een apart in-/uitgang voor bussen en voor auto's. Dit beperkt eventuele 
wachttijden en resulteert tevens in de meest duidelijke routing. 

f--------r 

figuur 4.6. Hel/ingbanen in- en uitgang. 

De bussen komen in het midden van de parkeergarage (zie paragraaf 4.3). Om de draaibewegingen 
van de bussen zoveel mogelijk te vermijden, komt de hellingbaan van de bussen in een rechte lijn met 
de rijbaan van de bussen binnen de parkeergarage. De hellingbaan loopt geheel door tot niveau -2. 
De in-/uitgang komt dus ongeveer ter plaatse van het midden van de korte zjjde (zie ook figuur 4.6). 
Direct hiernaast wordt de hellingbaan voor de auto's geplaatst. Deze hellingbaan goat echter slechts 
tot het niveau - l. 

De voetgangers kunnen de parkeergarage in de zuidwestelijke hoek betreden en verlaten, zoals te 
zien is in figuur 4.6. Hier bevindt zich een ruim trappenhuis inclusief lift . Vanaf deze locatie is het slechts 
50 meter over het voetpad tot de ingang van de dierentuin. 

4.3 Bussen 

Een groot obstakel voor het ontwerpen van een efficiente indeling, zijn de bussen. Zoals reeds 
vermeld in het programma van eisen (paragraaf 3.2) dient de parkeergarage te beschikken over 20 
parkeerplaatsen voor touringcarbussen. Deze bussen nemen enorm veel ruimte in en hebben tevens 
een grote draaicirkel nodig indien ze een bocht moeten maken. Er zijn diverse varianten ontworpen 
voor een indeling met busparkeerplaatsen. Het bleek echter nog niet zo eenvoudig om ook 
daadwerkelijk tot een efficiente indeling te komen. Zo bevat variant l (zie figuur 4.7) veel 'loze' ruimte, 
welke gebruikt wordt om de bussen te laten manoeuvreren in de parkeerkelder. Variant 2 (zie figuur 
4.8) heeft hetzelfde probleem en is daardoor ook niet efficient. 

figuur 4.7. Variant I 
figuur 4.8. Variant 2 

Bij variant 3 (zie figuur 4.9) is gebruik gemaakt van langs-parkeerplaatsen. Echter, omdat bussen een 
grote lengte hebben, dienen dergelijke parkeerplaatsen veel groter te zijn don bij de varianten l en 2. 
Anders is het onmogelijk de bussen te parkeren. Hierdoor zou het totale oppervlak van de 
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busparkeergelegenheid veel groter worden don bij de vorige varianten. Nog steeds bestaat het grote 
probleem dot de draaibewegingen van de bussen veel ruimte innemen. 

I 

l I 
1±!_!3 

i.::='~r=::=:
1

G:I ==' 
figuur 4.9. Variant 3 

De oplossing voor dit probleem was het elimineren van draaibewegingen van de bussen. Een 
voorbeeld hiervan is de bus-parkeerkelder van het museumplein in Amsterdam zie figuur 4.10. Deze 
parkeerkelder is langwerpig met aan de ene zijde de ingang en aan de andere zijde de uitgang. Hier 
hoeven bussen dus niet te draaien om weer uit de parkeerkelder te komen. Deze oplossing is in de 
situatie van Artis echter niet realiseerbaar, gezien er slechts een zijde te gebruiken is als ontsluiting voor 
de parkeergarage. Een mogelijke oplossing om toch het keren van de bussen te voorkomen was het 
plaatsen van een draaischijf. In figuur 4.11 wordt een draaischijf afgebeeld welke gebruikt werd/wordt 
voor het rangeren van locomotieven. Een dergelijk principe, moor don toegepast voor bussen, is de 
ideale oplossing voor het probleem. Zo is de 'loze' ruimte beperkt tot enkel de rijbanen van de bussen. 
De bussen hebben geen grote draaicirkel meer nodig, gezien ze nu om hun as gedraaid kunnen 
worden. Dit bespaart veel ruimte, welke benut kan worden voor autoparkeerplaatsen. 

figuur 4. 70. Busparkeergarage Museump/ein Amsterdam (d) 
figuur 4. 11. Draaischijf voor /ocomotieven. (e) 

De busparkeerplaatsen worden lineair geplaatst (zie figuur 4.12). Dot wil zeggen dot de bussen niet 
meer hoeven te draaien vanuit de hellingbanen naar de parkeerplaatsen en weer terug. Het 
plaatsen van een dergelijke lange strook is nadelig voor de constructie, moor wordt gezien als de 
enige efficiente oplossing. De tussenvloeren kunnen nu niet meer dienen om de horizontale belasting 
van de grond op te vangen. De horizontale belasting zal opgenomen moeten worden door de 
dakconstructie en de bouwkuipwanden. Om de tussenvloeren toch nog enigszins constructief te 
kunnen benutten, bevinden deze zich wel ter plekke van de buitenwanden. Hierdoor kunnen de 
buitenwanden nog steun ontlenen aan de tussenvloeren en bljjven deze vloeren constructief nuttig. 
Het ontwerp resulteert nu zoals afgebeeld in variant 4 (figuur 4.12). De strook met busparkeerplaatsen 
is evenals de hellingbaan, in het midden gesitueerd. Hierdoor hoeven de bussen nergens geen 
draaibewegingen meer te maken. 
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figuur 4. 7 2. Variant 4 

4.4 Auto's 

4.4. l Algemeen 

In de vorige paragraaf is reeds bepaald wot de meest efficiente positie is van de parkeerplaatsen 
voor de bussen . De parkeerplaatsen voor de auto's zullen worden gesitueerd rondom de 
busparkeerplaatsen. Natuurlijk zijn de bussen en de auto's in het ontwikkelen van het ontwerp 
gelijkertijd in de indeling ingepast. 

Rondom de busparkeerplaatsen ligt een rijbaan voor de auto's. Aon weerszijden van de rijbaan zijn 
parkeerplaatsen voor auto's gesitueerd. In figuur 4.13 is dit principe weergegeven . De plattegrond 
van niveau -1 heeft eenzelfde principe indeling. 

figuur 4.13. Plattegrond -2 inpassing autoparkeerplaatsen 

Om ruimte te besparen zijn de parkeervakken geplaatst onder een hoek van 60 graden ten opzichte 
van de rijbaan. Hierdoor wordt tevens het inparkeren vergemakkelijkt. In bijlage F zijn alle definitieve 
tekeningen opgenomen. 

Afmetingen 

Voor de afmetingen van de parkeervakken en rijbanen (zie figuur 4.14), is uitgegaan van de normen 
zoals gepubliceerd in de NEN 2443. 
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figuur 4.14. Begrippen voor parkeerterreinen (11) 

Volgens deze normen geldt: 

Parkeervakken: Lengte 5000 mm 
Breedte 2500 mm 

Aangezien de parkeervakken in een hoek van 60 graden gesitueerd zijn, heeft de parkeerstrook een 
breedte van 4800 mm (zie figuur 4.15) 

Parkeerweg: Breedte 4000 mm 
De totale breedte van de rijbaan inclusief de parkeerstroken is nu 13600 mm (zie figuur 4.15). 

Voor de parkeerwegen en rijbanen wordt eenrichtingsverkeer ingesteld. Dit houdt in dot een 
parkeerwegbreedte van 4000 meter voldoende is. Zo kan de breedte van de parkeergarage beperkt 
blijven. Door het eenrichtingsverkeer is er tevens meer duidelijkheid in de routing. Het instellen van 
eenrichtingsverkeer maakt het eveneens mogelijk de parkeervakken schuin te plaatsen en dus 
wederom ruimte te besparen . 

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

' !ll ! / 1//IZ ' 
' 
" \ \ \ \ \ \ \'\ \ \ 
' 

figuur 4. 75. Afmetingen parkeervakken, parkeerstroken en parkeerweg. 

4.5 Overige aspecten 

4.5. l Hellingbanen 

De hellingbaan ten behoeve van de in- en uitgang voor de autovoertuigen bevindt zich direct naast 
de hellingbaan voor de bussen. Dit is uitvoeringstechnisch een voordeel en levert verder voor de 
indeling geen problemen op. De ontsluiting bevindt zich aan de zijde van de Plantage Kerklaan. 
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De helling boon voor de in-/ uitgang voor auto's is 3 rijstroken breed. De hoeveelheid ingaand verkeer 
zal 's ochtends het grootst zijn, terwijl aan de eind van de middag het uitgaand verkeer in de 
meerderheid is. Daarom zullen 2 rijstroken bestemd worden voor de richting waarin zich het meeste 
verkeer beweegt. 's Ochtends goon er dus 2 hellingbanen naar binnen en l naar buiten. 's Middags is 
wordt dit omgekeerd. Dit is uitvoerbaar door middel van slagbomen. 

De auto 's zijn gesitueerd op twee verschillende verdiepingen. Er is dus ook een hellingbaan nodig om 
van de ene naar de andere bouwlaag te komen en weer terug. Deze hellingbanen zijn gesitueerd 
achter de draaischijf voor de bussen. Hierbij werden door de hellingbanen het minst aantal 
autoparkeervakken opgeofferd, zoals gebleken is nadat diverse mogelijkheden zijn bekeken. 

De overkapping van de hellingbanen voor zowel de auto's als de bussen. is buiten beschouwing 
gelaten. 

Noodvoorzieningen 

Een ondergrondse parkeergarage moet worden voorzien van nooduitgangen volgens de normen 
van NEN 2443 . Hierin stoat dot vanuit iedere plek in de parkeergarage, er zich een nooduitgang moet 
bevinden binnen een straal van 30 meter. 
Dit resulteert in 9 noodtrappenhuizen en l normale in-/uitgang. Deze zijn reeds getoond in figuur 4.13 . 
De nooduitgangen komen uit boven het maaiveld . 

4.6 Defini1'ieve Ontwerp 

Nu alle aspecten aan bod zijn gekomen, kan de indeling geheel worden bepaald. Alie eerder 
genoemde aspecten dienen zodanig in het ontwerp te worden ingepast. dot de ruimte zo efficient 
mogelijk wordt benut. 

Op niveau -1 (zie figuur 4.16) zijn 307 autoparkeerplaatsen gerealiseerd. In het midden is de vide, 
waarbinnen de bussen zich bevinden. De routing stoat aangeven op onderstaande figuren door 
middel van pijlen. Het ontwerp is 54 meter breed en 230 meter long. Tekeningen op grotere school zijn 
te vinden in Bijlage F. 

- - ---------- - - -------------
figuur 4.16. Ptattegrond Niveau -1 

Op niveau -2 zijn 272 autoparkeerplaatsen gerealiseerd. In het midden bevinden zich de 20 
parkeerplaatsen voor de bussen. Aon de oostzijde (rechts, in figuur 4.17) bevindt zich de draaisc hijf 
waarmee de bussen kunnen keren. 
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figuur4.17. Plattegrond Niveau -2 

In figuur 4. 18 en figuur 4.19 zijn de doorsnedes van de parkeergarage weergegeven. 
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figuur 4. 18. 
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figuur 4. 19. 
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4.7 Conclusie 

Het definitieve ontwerp bevat alle nodige elementen en voldoet aan alle eisen zoals gesteld in het 
programma van eisen in hoofdstuk 3. Door diverse alternatieven uit te proberen is gekomen tot een 
relatief efficient ontwerp. Het plaatsen van de touringcorbussen in een ondergrondse parkeergorage 
roept uiteraord problemen op. Moor in het huidige ontwerp zijn deze redelijk efficient opgelost. Het 
ontwerp resulteert in 20 porkeerplaatsen voor touringcorbussen en 579 parkeerplaatsen voor auto's. 
De busporkeerplaatsen kunnen tevens dienen als 80 autoporkeerplaatsen, waarmee aan het aantal 
gewenste autoparkeerplaatsen (650) wordt voldaan . 

Noor aanleiding van dit ontwerp, kunnen ook de maten voor de bouwkuip worden bepaald. De 
bouwkuip dient een lengte te hebben van 230 meter en een breedte van 54 meter. Hoe dit te 
realiseren is, zal worden besproken in het volgende hoofdstuk . 
Binnen de bouwkuip kan de constructie voor de parkeergorage worden gerealiseerd, welke aan bod 
komt in Hoofdstuk 6. 
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5 Constructief Ontwerp lnbouw 

Nadat de bouwkuip is gerealiseerd, kan worden begonnen met het bouwen van de 
in bouwconstructie. 
In paragraaf 5.1 zal kort worden uitgelegd waaruit de inbouwconstructie bestaat. De diverse 
constructieve elementen worden kort toegelicht en aangewezen waar deze zich bevinden. In 
paragraaf 5.2. zal worden uitgelegd hoe de stramienmaten zijn vastgesteld. Daarna zal worden 
ingegaan op de diverse constructieve elementen. 

5.1 Globale constructie 

Met behulp van een 3-dimensionaal tekenprogramma, is een sectie van de doorsnede van de 
parkeergarage uitgebeeld in onderstaande figuur. Hierbij wordt duidelijk zichtbaar hoe de 
inbouwconstructie is opgebouwd. De vloeren zijn hierbij voor de duidelijkheid weggelaten. 
De stabiliteit van de inbouwconstructie wordt ontleend aan de bouwkuipwanden. 

De inbouwconstructie is als volgt opgebouwd: 

figuur5. l. 

Legenda 
Geel: 
Rood: 
Blauw: 
Groen: 

Structuur Liggers 

Funderingsstrook 
Dragende kolommen 
Liggers tussenvloer 
Liggers dakvloer 

Ter plaatse van de smalle beuken aan beide zijden komen de autoparkeerplaatsen zoals reeds 
beschreven in paragraaf 4.4. Het middelste gedeelte is de vide voor de bussen. De totale breedte 
van de parkeergarage is circa 54 meter. 
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De constructie kan als volgt geschematiseerd warden. 

figuur 5.2. Schematisatie inbouwconstructie 

5.2 Stramien inbouw constructie 

De wettelijke normen voor de afmetingen van de parkeervakken, parkeerstroken, parkeerwegen en 
rijbanen bepalen grotendeels ook het stramien van de parkeerkelder (zie figuur 4.15). 
Om de kolommen in te passen in dit parkeerraster, dienen deze telkens op eenzelfde positie in de 
parkeervakken te worden geplaatst. Hierbij wordt uitgegaan van een hart-op-hart afstand 
overeenkomstig met de breedte van 3 parkeervakken. Dit komt overeen met een afstand van 8660 
mm (zie figuur 5.3) . De kolommen zijn zodanig geplaatst dot voertuigen hier geen hinder van 
ondervinden. De kolommen bevinden zich hierdoor op 13300 mm van de diepwand 

/ / 

ZZ/O ZZIZZ 
., 

figuur 5.3. Stramien parkeergarage 

Aon de west- en oostzijde van de parkeergarage wijkt het stramien of, zodat de meest optimale 
plattegrond ontstaat voor het parkeren van de voertuigen . Overspanningsafstanden zijn in die 
gevallen geringer, waardoor het standaard stramien maatgevend blijft bij de constructieve 
berekeningen. 

De afstand van de kolommen tot aan de diepwand zal warden overspannen door liggers (zie 
paragraaf 4.4). De vloeren zullen overspannen van ligger tot ligger. 
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5.3 Vloeren 

De vloeren overspannen van ligger naar ligger. De lengte van de overspanning is 8660mm. 
De belastingen van de vloeren zijn berekend in Appendix l . l . De resultaten hiervan zijn voor de 

tussenvloer: een maatgevende belasting uiterste-grenstoestand q d; rv = 11, 9kN I m 2 en belasting 

bruikbaarheidsgrenstoestand q d:rvb = 9,4kN I m 2
. Voor het dek geldt respectievelijk een belasting van 

q d;dv = 23, 6kN I m
2 

en qd ;dvb = 18, 4kN I m
2

. 

• Vloersystemen 

Er moet een keuze worden gemaakt voor een geschikt vloersysteem. Er zijn diverse mogelijkheden: 

Zonder Jiggers 
Een vloer overspannend over de gehele beuk en dus met een overspanningslengte van 13,3 meter. In 
dit geval zou de vloer dusdanig dik worden dot dit niet opweegt tegen het gebruik van liggers. Dus 
de liggers overspannen de 13,3 meter. De vloeren hebben nu nog moor een overspanning van 8,66 
meter (zie ontwerp). 

Vloersysteem bubble-deck. 
Een bubble-deck vloer is een goede manier om materiaal te besparen. 
Door het plaatsen van plastic bollen, vermindert de permanente 
belasting met ongeveer 35%. 
Deze variant is overwogen voor een overspanning van 13,3 m. Dit is 
echter niet haalbaar ivm relatief grote aanwezige belastingen. 
Een overspanning van 8,66 m in principe mogelijk. Dit zou volgens de 
tabellen (/) uitkomen op BD 280. 
Echter, bubble-deck kan niet voldoende samenwerken met 
voorgespannen liggers. Hierdoor zou meewerkende breedte niet gelden. 

figuur5.4. 
Massieve betonnen vloeren 

Bubble-deck vloeren(I) 

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de meewerkende breedte van de vloer, is gekozen voor 
massieve betonnen vloeren. Deze zijn te realiseren door middel van breedplaatvloeren, welke ter 
plaatse worden afgestort. 

In Appendix 1.2 worden de constructieve berekeningen betreffende de vloeren uitgevoerd. Hieruit 
komt naar voren dot de tussenvloeren (niveau -1) een minimale dikte moeten hebben van 300 mm. 
De dakvloer (niveau 0) zal 350 mm dik moeten zijn. Tevens is de wapening berekend . Dit is afgebeeld 
in figuur 5.5 en figuur 5.6 
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figuur 5.5. 

I . 

figuur 5.6. 

Pagina 50 

Q a 

\ ' 

\ 

\ 

a a 

·' I i ' 

' 1' 

a a () 

I I 
.l 

,, I 

/_ " 
Wapening in doorsnede tussenvtoer (niveau -1) 

Q 0 

' \ 

\ 

\ 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' , ' 

Q a 

~--; 
' 

vi ' { 

I , n 

. I 

a a 1 '1 ) 
! .J 

1" ·, 

Wapening in doorsnede dakv/oer (niveau 0) 

. r 

c--



5.4 Liggers 

Algemeen 

De liggers hebben als functie het dragen van de 
vloeren . De liggers overspannen over het 
algemeen van een kolom tot de diepwand. De 
liggers dragen hun krachten niet direct over aan de 
diepwand. De krachten worden weggeleid via 
een kolom met een eigen funderingspoer. Zo zijn 
zakkingen van de diepwand niet relevant voor de 
inbouw constructie . De inbouw constructie stoat 
dus geheel los van de bouwkuipwanden. 

Constructief ontwerp parkeergarage Artis 

13300 

figuur 5. 7. Doorsnede ter plaatse van de liggers 

De liggers hebben een maatgevende overspanning van 13300 mm. De belastingen die op de liggers 
werken, zijn berekend in Appendix l . l . De maatgevende belastingen voor de liggers van de 
tussenvloer in uiterste-grenstoestand en bruikbaarheidsgrenstoestand, zijn respectievelijk 

q d;rt = 110,8kN Im en q d ;rth = 88,0kN Im. 

Voor de liggers van de dakconstructie is dit qd ;dt = 221, lkN Im voor de uiterste-grenstoestand en 

q d;dtb = 173,4kN Im voor de bruikbaarheidsgrenstoestand. 

De belastingen voor de liggers op niveau 0, de dakconstructie, zijn veel groter don de belastingen op 
niveau - l , de tussenvloer. Vandaar dot beide niveaus apart berekend worden en verschillend 
gedimensioneerd worden . 

In eerste instantie zijn de liggers berekend als gewapend betonnen liggers (zie Appendix 1.3). Na 
berekeningen bleek echter dot de liggers erg breed moesten worden, om alle wapening te kunnen 
onderbrengen in de doorsnede. Dit is niet efficient en zo is gezocht naar een betere oplossing. 
Daarvoor is gekeken naar de mogelijkheid van voorgespannen liggers. De berekeningen die zijn 
uitgevoerd (zie Appendix l .4) wijzen uit dot een veel geringere breedte mogelijk is. 

De liggers zullen dus worden uitgevoerd als voorgespannen liggers. Er zal worden voorgespannen met 
nagerekt stool met aanhechting . Voor achtergrondinformatie over voorspannen, verwijs ik naar 
"dictaat voorgespannen beton" (18) Voor de betonkwaliteit zal worden uitgegaan van 855 en de 
voorspanwapening heeft een kwaliteit van FePl 860. Dit zijn gebruikelijke uitgangspunten voor 
voorgespannen liggers. 

Liggers tussenvloer 

figuur 5. 8. Schematisatie /igger tussenvloer 
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De afmetingen van de liggers kunnen worden ontleend aan figuur 5.9. Hierin is eveneens de 
voorspanwapening aangegeven. 
De voorspanwapening die dient te worden aangebracht bestaat ui: 

Aantal buizen 
Aantal strengen per buis 
Diameter streng 
Voorspankracht 

·""} · 

' 

l 
22 
l5,7mm 
3292 kN 

.i.i {) 

figuur 5.9. Doorsnede ligger tussenvloer inclusief meewerkende breedte 

Liggers dakconstructie 

, ' · ~)0 

figuur 5. 70. ligger dakconstructie 

' 

_) 2' . 
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I 
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De afmetingen van de liggers kunnen worden ontleend aanfiguur 5.11 . Hierin is eveneens de 
voorspanwapening aangegeven. 
De voorspanwapening die dient te worden aangebracht bestaat ui: 

Aantal buizen 
Aantal strengen per buis 
Diameter streng 
Voorspankracht 
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r: ) ( ) 
/ 1 

figuur 5. 11. Doorsnede Jigger dakvloer inclusief meewerkende breedte 

5.5 Overspanning busvide 

In Hoofdstuk 4 is reeds beschreven dot ter plaatse van de parkeerplaatsen voor bussen een redelijk 
grote overspanning gerealiseerd moet warden. Dit is een overspanning van 26,6 meter (zie figuur 
5.12). In deze paragraaf wordt onderzocht wot de constructieve mogelijkheden zijn voor het 
overspannen van deze lengte . Aon de hand van drie alternatieven, wordt bekeken welk type 
constructie het meest geschikt is voor deze situatie. 

Deze alternatieven zijn: 
Eenvoudige betonnen ligger, gebruik makend van de meewerkende breedte van de 
dakvloer. 
Voorgespannen ligger. 
Gebogen ligger. 

II 26600 ["I v 
;j 11 

~ A 
figuur 5. 12. Schematisatie Jigger 

Eenvoudige betonnen ligger 

Ter plaatse van de busvide, heeft de dakligger een overspanning van 26,6 meter (zie figuur 5.12). In 
eerste instantie is gekeken of het mogelijk is deze grote overspanning te overbruggen met een 
'eenvoudige ' betonnen ligger. Deze ligger kan gebruik maken van de meewerkende breedte van de 
vloerconstructie (zie figuur 5.13). 
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/ / 
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figuur 5. 13. Doorsnede Jigger, inclusief meewerkende breedte 

Er zijn diverse berekeningen uitgevoerd (deze zijn geplaatst in Appendix 1.6) waarbjj de dimensies zijn 
aangehouden zoals aangegeven in figuur 5.13 . Hieruit is geconcludeerd dot de doorsnede te veel 
wapening zal moeten bevatten. Door de te grote dichtheid van de wapening kan het beton niet 
voldoende om de wapening vloeien bij het storten. (zie figuur 5.13) 
Daarom wordt een andere oplossing onderzocht. 

Voorgespannen ligger 

Het toepassen van een voorgespannen ligger is tot nu toe een goed alternatief. In Appendix l .6 is 
berekend dot dit mogelijk is. Dit zou don resulteren in de volgende dimensies en wapening : 

figuur 5. 14. 

c 
c 

f 

figuur 5. 15. 
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De voorspanwapening die dient te worden aangebracht bestaat uit: 

Aantal buizen 
Aantal strengen 
Diameter streng 
Voorspankracht 

5 
95 
15,7 mm 
19238 kN 

Gebogen ligger 

Ook is de mogelijkheid onderzocht de ligger van de busvide uit te voeren als gebogen ligger. Diverse 
varianten zijn bekeken met behulp van het berekeningsprogramma MatrixFrame. 

Een gebogen ligger is afgeleid van een boogconstructie. Echter, bij boogconstructies ontstaan ter 
plaatse van de opleggingen spatkrachten, welke opgevangen moeten worden. Een gebogen ligger 
echter, heeft geen vaste steunpunten die zijdelingse krachten kunnen overdragen, waardoor geen 
spatkrachten kunnen ontstaan. Wei is een dergelijke boogligger, beter don een eenvoudige ligger, in 
stoat een grote overspanning te overbruggen en de verticale belastingen of te dragen naar de 
steunpunten. Dit omdat de druklijn beter binnen de constructie zal blijven, waardoor voornamelijk de 
dwarskrachten verminderen. 

In onderstaande schematisaties, bestaat de gebogen ligger uit drie rechte stukken. Bij verdergaande 
berekeningen kan deze worden uitgebouwd tot een werkelijke boogvorm. Hier goat het echter nog 
om principeberekeningen en is de vorm in mindere mate van belong. 

• Mogelijkheid l 
Hierbij is de gebogen ligger geschematiseerd als een geheel. De overige liggers van de 
dakconstructie zijn scharnierend opgelegd op zowel de kolommen als op de gebogen ligger. De 
'kink'punten in de gebogen ligger zijn dus momentvast. 

-4888.80 
7777 

figuur 5. 16. Schematisatie gebogen Jigger 1. 

• Mogelijkheid 2 
Hierbij is de gebogen ligger wederom geschematiseerd als een geheel. De overige liggers van de 
dakconstructie zijn scharnierend opgelegd op de gebogen ligger. Ter plaatse van de kolommen 
echter, loopt de dakligger door en vormt hier een momentvaste verbinding met de dakligger die 
aansluit op de gebogen ligger. In onderstaande figuur is nu te zien dot het moment van de gebogen 
ligger is verminderd. Het moment van de dakligger is echter gestegen. Tevens is het nog een vraag 
hoe dit eventueel gedetailleerd zou kunnen worden. 
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6057.03-6057.03 -605702-6057.03 
S2 

-2322.61 

figuur 5. 71. Schemotisotie gebogen Jigger 2. 

Conclusie 

Aangezien het gewicht in dit project gelegd wordt op het ontwerpen van de bouwkuip, wordt deze 
constructie niet verder uitgewerkt. In voorgaande paragrafen is duidelijk geworden dot de interne 
constructie constructief mogelijk is. 

5.6 Kolommen 

De kolommen brengen de krachten van de liggers over op de onderliggende strookfundering. De 
kolommen zullen worden uitgevoerd in gewapend beton. In de uiterste grenstoestand zal een kolom 
uit de onderste laag van de parkeergarage een belasting moeten verwerken van 5446,5 kN. 
Berekeningen ten behoeve van de dimensies en wapening in de kolommen, zijn te vinden in 
Appendix 1.5. Deze berekeningen wijzen uit dot de dimensies van de kolommen als volgt zijn: 

Bet on kwaliteit 835 
Wapening FeB 500 
D=600mm 

:;;-;/ / /,'/ / f /,T77,777;77/7 
/ 

' 

figuur5. 78. krachtverdeling Kotommen 

1713,5 k l\i 

~ 

1713,S kN 

t 
858,7 k 287 4,3 kN 

tt 
B 

De kolommen zullen worden veNaardigd door middel bekistingsmallen en zullen in-situ gestort 
worden. 
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5.7 Fundering 

De bouwkuipconstructie wordt beschreven in hoofdstuk 6. In dot hoofdstuk wordt onder andere 
beschreven hoe de ondergrond van de fundering is opgebouwd. Doordat wordt afgegraven tot een 
diepte van 14 meter onder NAP, wordt hiermee ook de 
slappe grand verwijderd. De slappe grand is karakteristiek 
voor Amsterdam en maakt het onmogelijk fundering op stool 
toe te passen. De slappe grand wordt echter vervangen 
door ballastgrondl. De ballastgrond bestaat uit zand met de 
eigenschappen zoals beschreven zal warden in paragraaf 
7.3. Deze grand is aanzienlijk beter in stoat belastingen op te 
nemen. Hierop zal de fundering van de inbouwcons'tructie 
op stool warden gefundeerd. 

' ' ' 
' 

I 
I 

I 

' I 

figuur 5. 19. krachtverdeling Kolommen 

I 
I 

I 

De inbouwconstructie wordt gefundeerd op funderingsstroken. De belasting op de funderingsstroken 
bestaat uit puntlasten, welke afkomstig zijn van de kolommen. De strookfundering zal nader bekeken 
warden in hoofdstuk 8, waar de fundering zal warden gemodelleerd in een Plaxis model. 

De begone grand vloer op niveau -2 kan warden uitgevoerd als straatwerk. 
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5.8 Uitvoering 

De uitvoeringsvolgorde van de inbouwconstructie wordt verduidelijkt aan de hand van een gedeelte 
van de doorsnede van de parkeergarage. 

l .) Fundering op niveau -2 

De funderingsstrook wordt gestort op de 
ballastlaag. 

2.) Kolommen niveau -2 

Op de funderingsstrook kunnen de kolommen 
worden gestort met behulp van 
bekistingsmallen. 

3.) Liggers niveau -2 

De voorgespannen liggers van niveau -2 worden 
geplaatst. 
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4.) Vloer niveau - l 

5.) Kolommen niveau - l 

6.) Liggers niveau - l 

7.) Liggers busvide 
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8.) Vloer niveau 0 

5.9 Conclusie 

In dit hoofdstuk is de inbouwconstructie van de parkeergarage ontworpen en gedimensioneerd. De 
uiteindelijke doorsnede van de constructie is weergegeven in figuur 5.20. 
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figuur 5.20. Doorsnede inbouwconstructie 
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6 Ontwerp bouwkuip 

Nadat de indeling van de parkeergarage is bepaald, is gekeken hoe dit ontwerp te realiseren is. Het 
belangrijkste element hierbij is de bouwkuip. Bij het ontwerpen van de bouwkuip dient rekening 
gehouden te worden met de eisen en randvoorwaarden welke zijn gesteld in hoofdstuk 3. De 
dimensies van de bouwkuip zijn bepaald in hoofdstuk 4. Tijdens het ontwerpproces zijn de beslissingen 
ten aanzien van het functionele ontwerp en het ontwerp van de bouwkuip echter met elkaar 
verwoven. 

Eerst zal de bouwmethode in het algemeen worden bepaald . Diverse mogelijkheden worden 
vergeleken en de keuze zal worden toegelicht. 
Daarna wordt een concreet ontwerp gemaakt van de bouwkuip. Alie belangrijke elementen van het 
ontwerp komen aan bod. Uiteraard wordt gecontroleerd of er in alle (bouw)fasen verticaal en 
horizontaal evenwicht is in de bouwkuip. 

6.1 Bouwme"thode bouwkuip 

Polderprincipe 

Er zijn verschillende manieren om te komen tot een ondergronds bouwwerk. Hiervoor is in de eerste 
plaats een droge bouwput nodig, waarin de uiteindelijke constructie kan worden gebouwd. lndien er 
een natuurlijke waterscheidende laag aanwezig is in de bodem, kan er gebruik worden gemaakt van 
het polderprincipe (zie figuur 6.1 ). Dit houdt in dot er gebruik wordt gemaakt van een natuurlijke 
waterremmende kleilaag in de grond, welke de opwaartse waterdruk tegen zou kunnen houden. 
Door bouwkuipwanden tot in deze kleilaag te plaatsen, ontstaat een vrijwel waterdichte bouwkuip. 
Een laag zand boven op de kleilaag fungeert als ballast. lndien de dikte van de zandlaag voldoende 
is om het verticaal evenwicht te verzekeren, zal de kleilaag niet opbarsten of opdrijven. 
Deze bouwmethode voor een bouwkuip is preferabel, aangezien de kosten beperkt kunnen blijven . 
Het is echter een vereiste dot er zich een waterremmende kleilaag bevindt die voldoende dik is en 
over het gehele oppervlak aaneengesloten aanwezig is. Ook moet deze kleilaag zich op een diepte 
bevinden welke aansluit bij het ontwerp. Bij het ontwerp van de parkeergarage van Artis is er wel 
sprake van een dergelijke kleilaag in de grond. Uit bodemonderzoek is echter gebleken dot deze 
kleilaag slechts lokaal aanwezig is, en niet toepasbaar is als waterremmende laag (zie ook paragraaf 
3.3.4). 
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damwand diepste ontgraving 

figuur 6. 7. Polderprincipe (I) 
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Onderwaterbeton 

Een veelgebruikt alternatief voor het creeeren van een waterdichte bouwkuip is het aanbrengen van 
een vloer van onderwaterbeton. Deze vloer is evenals de natuurlijk waterscheidende laag in het 
polderprincipe, in stoat weerstand te bieden aan de opwaartse druk van het grondwater. Al don niet 
met behulp van trekpalen. 

Onderwaterbeton is echter een relatief dure toepassing in verhouding tot het polderprincipe. Er is 
relatief veel beton nodig voor een dergelijke bouwmethode. lndien een polderprincipe echter niet 
realiseerbaar is, zou onderwaterbeton een goed alternatief zijn. 

In figuur 6.2 wordt het principe van een bouwkuip met onderwaterbeton weergegeven. 

tiguur 6.2. Onderwoterbeton 

Folieconstructie 

Een andere mogelijkheid is het toepassen van een folieconstructie. Deze werkt in grate lijnen als het 
polderprincipe. De folie heeft enkel een waterkerende functie, zoals ook de kleilaag bij het 
polderprincipe . Een bepaalde hoeveelheid ballastzand houdt de folie in verticaal evenwicht. Verdere 
technische eigenschappen van een folieconstructie zijn uitgelegd in hoofdstuk 2. 

De kosten van een dergeljjke folieconstructie zijn vele malen lager don de kosten van 
onderwaterbeton . Het grootste probleem is echter dot de folie waarschijnlijk dieper zal moeten 
komen te liggen don een eventuele onderwaterbetonvloer. Er is dus meer grondverzet nodig bij het 
realiseren van een folieconstructie. De kosten hiervan zullen moeten warden afgewogen tegen de 
voordelen van de bouwmethode. Dit verschilt per situatie. 

Een folieconstructie bestaat in feite uit drie verschillende onderdelen. 
o De folie deze heeft enkel een waterkerende functie. 
o Ballastzand dit zorgt voor het verticale evenwicht. 
o Grondkeringen deze zorgen voor het horizontale evenwicht. 
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Keuzeoverweging 

Uit het bodemonderzoek (zie bijlage E) is gebleken dot er geen voldoende betrouwbare natuurlijke 
waterremmende laag aanwezig is. Het toepassen van het polderprincipe is dus niet mogelijk. 

Bij dit project zou het goed mogelijk zijn geweest een onderwaterbetonconstructie toe te passen. Een 
nadeel van onderwaterbeton is onder andere de kosten . Het is dus nuttig te zoeken naar een 
goedkoper alternatief. Dit alternatief is wellicht een folieconstructie. 

Conc/usie 
De doelstelling van dit project is te bekijken in hoeverre het mogelijk zou zijn een folieconstructie toe te 
passen in een project met dergelijke grote afmetingen. Wellicht is het op deze manier mogelijk te 
besparen op de kosten van de bouwkuip. 

Voor dit project is er dus voor gekozen de bouwkuip te realiseren met behulp van een folieconstructie. 
Tijdens de ontwikkeling van het ontwerp van de parkeergarage van Artis, is er gekeken naar de voor
en nadelen van de bouwmethode. Ook zijn er knelpunten en voorwaarden voor een folieconstructie 
naar voren gekomen . Deze bevindingen komen in paragraaf 6.5 aan bod . 
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6.2 Het ontwerp 

Verticaal evenwicht 

Amsterdam beschikt over een relatief hoge grondwaterstand. Ondergrondse constructies krijgen dus 
forse opwaartse gronddrukken te verduren. Dit is dus ook het geval bij dit project. Na enkele 
eenvoudige berekeningen werd duidelijk dot de folieconstrudie een behoorlijk dikke laag ballastzand 
nodig zou hebben om tot een verticaal evenwicht te komen. Dit betekent dot de folie op grote 
diepte zal moeten worden aangebracht. Berekeningen leiden tot het volgende resultaat: 

Folie op 
Ballastlaag tot 
Polderpeil op 

14,0 m - NAP 
6,0 m - NAP 
6,5 m - NAP 

Controleberekeningen worden uitgevoerd in Appendix 2.1. Hierbij is gebruik gemaakt van de formule 
zoals beschreven in paragraaf 2.3. 

Het ontwerp voor de bouwkuip is verduidelijkt in figuur 6.3 De rode lijn is de folie. Buiten de bouwkuip 
blijft de grondwaterstand gelijk aan NAP, de huidige grondwaterstand. Binnen de bouwkuip wordt de 
waterstand verlaagd tot een polderpeil van 6,5 m - NAP. De pijlen geven de waterdruk op de 
onderkant van de folie aan. 

figuur 6.3. Ontwerp Bouwkuip 

De bollastlaag heeft don dus een dikte van 7 meter. Deze dikte is noodzakelijk voor het behouden 
van verticaal evenwicht. Deze forse dikte komt voornamelijk door het feit dot in Amsterdam de 
grondwaterstand relatief hoog ligt. Hierdoor ontstaat een relatief grote opwaartse waterdruk. Bij het 
vergelijkbare project Gooiland II in Hilversum (zie paragraaf 2.2.2.) is de grondwaterstand bijvoorbeeld 
veel lager, waardoor de opwaartse waterdruk beperkt blijft. Hierdoor is dus een kleinere laagdikte van 
het ballastzand nodig. 
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De aanlegdiepte van de folie betekent dot er veel grondverzet plaats zal moeten vinden. Dit leidt 
voornamelijk tot uitvoeringtechnische problemen. In de praktijk zal dit betekenen dot een 
folieconstructie waarschijnlijk niet lonend is in deze situatie. 

Een ander nadeel waar het ontwerp mee geconfronteerd werd, is het feit dot het onmogelijk is palen 
of trekankers aan te brengen. Hiermee zou de folie doorboord worden en dit zou leiden tot lekkage 
waardoor de folie niet meer in stoat is de opwaartse waterdruk tegen te houden . Opbarsten en 
opdrijven van het gebouw zal dus op een andere manier voorkomen moeten worden. 
Opdrijven wordt geheel voorkomen door de laag ballastzand op de folie. De zwaartekracht van deze 
laag moet in stoat zijn de folieconstructie in evenwicht te houden. 

Horizontaal evenwicht 

In Appendix 2.2 is het horizontale evenwicht berekend voor verschillende bouwfases. In figuur 6.4 zijn 
de horizontale grondspanningen weergegeven in de maatgevende situatie. Dit is het geval indien de 
bouwkuip is ontgraven tot de aanlegdiepte van de folie . Het grondwater binnen de bouwkuip is gelijk 
aan de grondwaterstand. 

'1.3 

Oer f;p 

figuur 6.4. Horizontale effect/eve grondspanningen 

• Bouwkuipwanden 
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In een bouwkuip dienen de bouwkuipwanden voor het horizontale evenwicht te bewaren. Een 
efficiente en goedkope manier is het toepassen van stolen damwanden. lndien damwanden niet 
voldoende sterkte en stijfheid kunnen bieden. kan gekozen worden voor bijvoorbeeld een stolen 
combiwand of betonnen diepwanden. In feite stoat deze keuze los van het feit of er gebruik wordt 
gemaakt van een folieconstructie. Moor aangezien gestreefd wordt naar een folieconstructie als 
goedkoop alternatief. zou het beter zijn als stolen damwanden zouden kunnen worden toegepast . 

Eventueel is het mogelijk stolen combiwanden toe te passen . Een combiwand is beter in stoat 
momenten op te nemen don een eenvoudige damwand doordat het weerstandsmoment van een 
dergelijke grondkering hoger is. Deze variant zal nader worden bekeken in Hoofdstuk 8. 

Aon de hand van enkele handberekeningen kon al vroeg in het ontwerpproces worden onderkent 
dot stolen damwanden niet in stoat zullen zijn het horizontale evenwicht te bewaren . De bevindingen 
in Hoofdstuk 8 bevestigen dit . In Appendix 3.3. worden de mogelijkheden bekeken van twee 
alternatieven. een combiwand of een betonnen diepwand. Hieruit blijkt dot een betonnen diepwand 
het beste in stoat is de vervormingen buiten en in de bouwkuip te beperken. De betonnen 
diepwanden hebben een dikte van 1,3 meter en een lengte van 30 meter. 
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• Verankeringen 

Om het horizontale evenwicht te bereiken kan gebruik warden gemaakt van verankeringen. Zowel in 
de tijdelijke situatie als in de permanente situatie moeten de bouwkuipwanden verankerd zijn. 
Mogelijkheden zijn het toepassen van stempels of het aanbrengen van grondankers buiten de 
bouwkuip. Eventueel kan het gebouw in de permanente situatie deze functie overnemen. 

Op de locatie van de parkeergarage van Artis is echter geen ruimte voor grondankers. Aon de ene 
zijde bevindt zich namelijk het Entrepotdok. Aon de andere zijde grenst de parkeergarage aan 
monumentale bebouwing . Deze bebouwing is gefundeerd op houten palen. Het is niet mogelijk hier 
tussendoor grondankers te plaatsen omdat niemand weet waar deze palen zich exact bevinden. Het 
doorboren van houten palen zou desastreuze gevolgen kunnen hebben. Een moge/ijkheid zou 
kunnen zijn de funderingen van deze belendingen te veNangen, waardoor het toepassen van 
grondankers wel mogelijk is. Een van de randvoorwaarden van het project is echter dot de 
belendende bebouwing niet mag warden aangepast. 

Ook het toepassen van een stempelconstructie is niet eenvoudig. De breedte van de bouwkuip is 
namelijk meer don 50 meter. Dit vraagt om een stempelconstructie met grate dimensies. 

Onder andere met behulp van het Eindige Elementen programma Plaxis, wordt in Hoofdstuk 8 
onderzocht of het mogelijk zou zijn om diepwanden toe te passen die in stoat het horizontale 
evenwicht te bewaren zonder de hulp van verankering. Dit blijkt echter niet haalbaar, zoals in 
Hoofdstuk 8 zal warden toegelicht. Doordat grondankers niet binnen de randvoorwaarden passen, zal 
een stempelconstructie warden toegepast. Deze zal nader warden toegelicht in paragraaf 8.5.4. 
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6.3 Uitvoering 

Het Polderpeil 

In de bouwkuip zal een polderpeil worden gehandhaafd. Dit betekent dat er zich binnen in de 
folieconstructie ook grondwater bevindt, zoals reeds besproken in paragraaf 2.1. Dit grondwater is 
gunstig voor het verticale evenwicht van de bouwkuip. Met grondwater verzadigde ballastgrond is 
namelijk zwaarder dan droge grond. Berekeningen voor het bepalen van het niveau van het 
polderpeil zijn opgenomen in Appendix 2.1 door het controleren van het verticale evenwicht. 

De Ballastlaag 

Op de folie zal een ballastlaag moeten worden toegepast. De dikte van de laag moet zorgen voor 
een verticaal evenwicht. Berekeningen voor het bepalen van deze dikte, zijn opgenomen in 
Appendix 2.1 . Uit deze berekeningen kan geconcludeerd worden dat een minimale ballastlaag moet 
worden toegepast van 7 meter dikte. 

Het materiaal 

De folie zal worden uitgevoerd als een PVC-p folie met een dikte van 1,3 mm. Dit materiaal is namelijk 
het meest geschikt voor bouwkuip, gezien zijn flexibiliteit. Een andere belangrijke reden is dat het 
materiaal zwaarder is dan water, zodat het eenvoudig afgezonken kan worden. Deze en andere 
redenen zijn reeds in hoofdstuk 2 uitgebreid beschreven. 
De dikte van het materiaal wordt aanbevolen in het SATO rapport van rijkswaterstaat (BJ. 

Aansluiting folie-diepwand 
(B; 10) 

Voor de aansluiting van de folie op een ander constructie-element, kan gebruik worden gemaakt van 
een klemconstructie . Een dergelijke waterdichte klemconstructie kan de folie bijvoorbeeld aan een 
tunnelbak of een grondkering bevestigen . In het geval van dit project kan zo'n klemconstructie 
worden toegepast om de folie aan de diepwand te bevestigen. 

Een van de voordelen van een diepwand is, dat een vloerconstructie direct aan de diepwand kan 
worden bevestigd, zodat stempelkrachten kunnen worden overgebracht. Om dit voordeel te 
behouden, is het gewenst de folie ' in te korten ', daar waar deze zich verticaal longs de diepwand 
bevindt. Het aanbrengen van een dergelijke klemconstructie dient te gebeuren nadat het polderpeil 
reeds is bereikt. 

Er zijn twee verschillende soorten klemconstructies: 
krachtgestuurde klemconstructies: Hierbij wordt een constante klemkracht aangebracht. 
Bijvoorbeeld met behulp van aanvulgrond . 
Vervormingsgestuurde klemconstructies: Hierbij vindt een indrukking van de folie plaats. 

Aangezien het ontwerp het niet toelaat gebruik te maken van aanvulgrond voor de klemconstructie, 
zal een vervormingsgestuurde klemconstructie moeten worden toegepast. Het principe van een 
dergelijke klemconstructie stoat afgebeeld in figuur 6.5. Kracht F moet voldoende groot zijn om het 
detail waterdicht te maken. maar F mag ook weer niet te groot zijn, aangezien er dan pons kan 
optreden in de folie . 

J.E. klein Gebbink - s0492033 Pagina 67 



Constructief ontwerp parkeergarage Artis 

De klemconstructie kan worden aangebracht ter hoogte van de bodemvloer (niveau -2) van de 
parkeergarage. Op deze manier blijft de klemconstructie in het zicht en dus controleerbaar op 
eventuele lekkage. 

SCHAANIER --~ 

KLEMPLAAT---~ 

F 

RUBBERPROFIEL--~ 
I L_k -- SPANPUNT 

~-t'll--f-------__j ___ _ 
• FOLIE , L ' .... ' .... ...... ......... ___ _ --- --------

figuur 6.5. Principe vervormingsgestuurde klemconstructie(IO, biz 55) 

Drainage 

In de bouwkuip zal een polderpeil worden gehandhaafd (zie figuur 6.3). Drainage zal overtollig 
(hemel-)water afvoeren naar het Entrepotdok. 

De eerste laag drainage zal worden aangebracht zoals beschreven in paragraaf 2.2.5. Hierbij worden 
drainage buizen bevestigd aan de folie. Deze buizen komen helemaal onderin de bouwkuip te 
liggen. Deze kunnen mede worden gebruikt om het polderpeil te handhaven. Deze drainage zal 
echter hoofdzakelijk worden aangebracht ten behoeve van het inklinken van de ballastgrond 

figuur 6.6. Aans/uiting diepwand en folie 
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Tijdens het aanbrengen van de ballastlaag zal een 
twee laag drainagebuizen worden aangebracht. 
Deze komen op het niveau van het polderpeil. Deze 
drainagebuizen zijn nu in stoat het polderpeil te 
handhaven. 

Door waar de folie aansluit tegen de diepwand, is 
het mogelijk dot er toch een kleine hoeveelheid 
grondwater langssijpelt, ondanks de aanwezige 
zijwaartse gronddruk. De hiervoor genoemde 
klemconstructie vormt een zekerheid dot dit water 
niet binnen de parkeergarage kan komen. 
Het water dot zich ophoopt tussen de diepwand en 
de folie (zie figuur 6.6) is erg gering. Dit komt doordat 
de ballastlaag de folie tegen de diepwand drukt. 
Dit omhooggekomen grondwater kan eenvoudig 
word en weggepompt met kleine dranaigepompen. 
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Uitvoerindsvolgorde 

De uitvoeringsvolgorde zal warden verduidelijkt met visualisaties van doorsnedes. Deze zijn op school 
met de afmetingen van de bouwkuip van dit project. De uitvoering is gebaseerd op de bevindingen 
genoemd in hoofdstuk 2. 

Deze schema's warden gevolgd door het uitvoeringsschema in paragraaf 5.8. 

Veranderingen ten opzichte van de uitvoeringsvolgorde zoals uitgelegd in hoofdstuk 2: 
Er hoett geen voorzetwand te warden geplaatst. aangezien gebruik wordt gemaakt van een 
diepwanden in plaats van damwanden. 
Diepere ontgraving en hogere grondwaterstand. 
Toepassen klemconstructie zoals beschreven in paragraaf 6.3.4. 

1 .) Doorsnede beginsituatie 2.)De diepwanden warden aangebracht 

3.) Ontgraven tot de aanlegdiepte van de folie 4.) Aanbrengen folie (uitleg no stop 8) 

5.) Aanbrengen ballastzand en drainage 6.) Bouwkuip leegpompen tot polderpeil 
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7.) Aanbrengen klemconstructie en storten fundering 8.) Bouwen inbouwconstructie 

Stop 4 wordt hieronder gedetailleerder uitgelegd. De folie heeft namelijk een oppervlakte van 
ongeveer 20.000 m2, oftewel 2 hectare. Dit is enorm, moor in principe niet onmogelijk. Hieronder wordt 
dus aangetoond hoe deze folie aangebracht dient te worden. 

Legenda 
Grond Slib 
Water Voorzetwand 
Damwand Folie 
Anker Lier 

4a.) Slib op de bodem wordt 4b.) Foliepakket uihollen op de bouwplaats. 
we t. 

If-_ __ 
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4c.) Het foliepakket wordt in het 4d.) Folie bevestigen boven 4e.) Folie uittrekken met behulp 
water gelaten met behulp van aan de diepwand van lieren. 
drijvers 

4f.) Folie afzinken door drijvers te verwijderen. 4g.) Folie in de hoeken van de bouwkuip 
trekken. 
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6.4 Nadelen folieconstructie 
(70) 

Het toepassen van een folieconstructie op de locatie van Artis brengt enkele nadelen, risico's en 
beperkingen met zich mee. 

Diepwand 

In het ontwerp is het noodzakelijk een diepwand toe te passen. Dit mede omdat zijdelingse 
verankering slechts beperkt mogelijk is. Een diepwand is echter duur en dit doet afbreuk aan de 
reden waarom in eerste instantie voor een folieconstructie wordt gekozen. In paragraaf 6.4.2 is reeds 
te zien dot kostenbesparing door te kiezen voor een folieconstructie erg beperkt blijft. 

Grondwaterstand 

De local"ie heeft een relal"ief hoge grondwaterstand. Dit is nadelig voor het verticale evenwicht, 
waardoor veel ballastmateriaal nodig is. Ook het grondverzet neemt aanzienlijk toe, waardoor de 
kosten explosief stijgen. 

Aanlegdiepte 

De folie heeft een grote aanlegdiepte. Dit wordt veroorzaakt door de benodigde diepte van de 
parkeerkelder en door de hoge grondwaterstand. 
lndien de parkeerkelder slechts uit l laag zou bestaan, zouden zich minder problemen ontwikkelen 
don bij de huidige 2 laags parkeergarage. Met name het integreren van busparkeerplaatsen in de 
ondergrondse garage, maakt het onmogelijk een minder diepe bouwput te creeren. 
Door de grote aanlegdiepte is erg veel grondverzet nodig. Dit leidt tot hoge kosten en 
uitvoeringstechnische problem en. 

Uitvoeringstechnische problemen 

Het aanleggen van een foliecons'tructie vraagt om een gedegen uitvoering, zodat de risico's beperkt 
worden gehouden. Mogelijke uitvoeringstechnische problemen die kunnen optreden zijn onder 
andere: 

• Er wordt onderwater gewerkt. Het controleren van de diepte van de bouwkuip, de 
aanwezigheid van slib en de positie van de folie is moeilijk. En indien dit niet goed gebeurt, zijn 
de gevolgen desastreus (bv opdrijven) 

• Aanbrengen van de folie is zeker niet eenvoudig. De zware folie is moeilijk hanteerbaar en 
vereist maatregelen zoals pontons, drijvers en lieren (zie paragraaf 2.2). En ook is het risico van 
lekkage is aanwezig. 

• Drainage is ook noodzakelijk in de gebruiksfase. lndien dit niet goed gebeurt, zullen zich 
problemen voordoen als wateroverlast of zelfs opdrijven. De pompinstallatie zal dus ten alle 
tijden moeten functioneren. 

Risico's 
(70, 26) 

Een folieconstructie is aan diverse risico's onderhevig, welke kunnen leiden tot het geheel of 
gedeeltelijk bezwijken van de bouwkuip. 
Er zijn verschillende soorten fouten die gemaakt kunnen worden. 

• Ontwerpfouten: Hierbij wordt in het ontwerp een foutieve inschatting gemaakt van 
bodemeigenschappen en/of materiaaleigenschappen, waardoor de aanlegniveaus van de 
grond, water en externe constructiedelen verkeerd worden ontworpen. De fout die in de 
praktijk het meest gemaakt wordt, zijn foutieve of onvoorziene bodemeigenschappen. 
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• Uitvoerfouten: Hierbij1 wordt de constructie niet uitgevoerd zoa'ls deze in eerste instantie is 
ontworpen. Denk hierbij aan de kwaliteit en de aanlegniveau's van de diverse constructie
aspecten. 

• Beheersfouten: Hierbij wordt niet voldoende gecontroleerd of uitvoering en ontwerp 
voldoende overeenkomen. 

Een folieconstructie is opgebouwd uit verschillende onderdelen, welke alien een risico kunnen zijn ten 
aanzien van het bezwijken van de bouwkuip . Daarom dient elk aspect goed ontworpen te warden. 
Een ontwerp is immers :w sterk als de zwakste schakel. Mogelijke risico's van een folieconstructie zijn 
verbeeld in figuur 6.7. Hierbij wordt aangegeven wat de gevolgen zijn van de diverse mogelijke 
tauten. 

SC:llerpe vOOMerpen i1 omvulgrond }-
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Open lo:iverblnding 
verooCleren m te rioolelgenscrioppel'l IOlie Lekkoge tolle 
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Verkeer de moterloalkeuze Tolle 

B ri< L1n lOlle order de grondwaterstond 
~Cl10digde klamcooslruc le 
Droincgmysteem rune i0ne8r1 nie t volcJoenc!e 

Orr1oldoende elk e oonvuttchoan }; 
OrwOldoende w;noge 
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POl<lerp ·1 e IOog vertlcaol evenwlchl 
Volumege ;Id) aarwulgrond 01'1\/0ldoe~ / 
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SllbOpnoplng ono01 de rone 
Slib In oe aanvulgrono 
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~ 
BezWifken follecomfrucfie 

/ 
Opdrijven folie \ 

Bezwijken bouwkuip 

Onvoldoend9 horizonfaal evenwichl bGZW!Jken grondkering 

tiguur 6. 7. Schema Risico Analyse 

Er zijn diverse gevolgen denkbaar voor de tauten van een folieconstructie. Zo kan het zijn dat de folie 
niet (meer) waterdicht is door beschadigingen of ontwerpfouten. Door een verkeerd ontwerp of 
uitvoering, kan de hele bouwkuip zelfs gaan opdrijven . 

De voordelen van een dergelijke folieconstructie zullen voldoende op moeten wegen tegen de 
risico's die deze constructie met zich mee brengt. Deze balans verschilt uiteraard per project en deze 
afweging zal door de ontwerper gemaakt moeten word en . 
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6.5 Vergelijkbaar ontwefp Onderwaterbeton 
(70) 

De doelstelling van het project is voornamelijk betrokken op het bestuderen van de mogelijkheden 
van een folieconstructie. Om een goede conlusie te kunnen trekken, is het van belong het folie
ontwerp te vergelijken met een andere bouwmethode. De meest voor de hand liggende 
bouwmethode die zou kunnen worden toegepast voor het ontwerp van de parkeergarage van Artis, 
is een bouwkuip met onderwaterbeton. Dit is reeds in paragraaf 6.1.2 kort besproken. In deze 
paragraaf zal beknopt een mogelijk alternatief ontwerp in onderwaterbeton getoond worden. Deze 
dient ter vergelijking met de ontworpen folieconstructie in paragraaf 6.2 en 6.3. De genoemde 
afmetingen en belastingen zijn schattingen. 

On twerp 

De bouwkuip kan worden gerealiseerd met stolen damwanden van ca. 20 meter long. Daartussen zal 
de bouwkuip worden ontgraven tot een diepte van 8m - NAP. Terwijl het grondwater in de bouwkuip 
blijft staan, worden er trekankers aangebracht. Deze dragen, in combinatie met de betonnen vloer, 
zorg voor het verticale 
evenwicht. Deze trekankers 
staan ongeveer 3 meter h.o .h. 
Daarna zal het onderwaterbeton 
worden gestort. De dikte van het 
onderwaterbeton wordt geschat 
op l 500mm. Nu kan de 
bouwkuip worden leeggepompt. 
Boven op de 
onderwaterbetonvloer komt een 
constructieve betonvloer van ca . 
800mm dik. Dit ontwerp is 
afgebeeld in figuur 6.8. 

figuur 6.8. Doorsnede on twerp onderwaterbeton 

De damwanden zullen ondersteund moeten worden dmv een stempelconstructie. Deze kan echter 
veel lichter worden uitgevoerd don de stempelconstructie die nodig is voor het ontwerp van de 
folieconstructie. De ontgravingsdiepte is namelijk beperkt tot 9 meter, ipv 15 meter bij het folie
ontwerp. 

Bovenstaand ontwerp is echter gebaseerd op de afmetingen van het ontwerp van de 
folieconstructie . Hierbij speelde de aanlegdiepte van de folie een belangrijke rol. Een diepere 
bouwkuip was uitvoeringstechnisch niet mogelijk. Bij onderwaterbeton zou dit eventueel wel mogelijk 
zijn. Zo zou de parkeergarage veel smaller ontworpen kunnen worden. Hierdoor worden problemen 
met stempels of ankers vermeden. Uiteraard zou don het complete on twerp van de parkeergarage 
herzien moeten worden. 
Het is realistischer dot een ontwerp met onderwaterbeton eruit zal zien zoals weergegeven in figuur 
6.9. Dit ontwerp heeft 3 parkeerlagen en heeft een breedte van slechts 30 meter. In dit geval wordt 
tevens de interferentie met de belendende bebouwing minder. De dimensies van de constructieve 
bouwkuipelementen (damwand, owb, trekpalen) zullen forser zijn don in het ontwerp van figuur 6.8. 
Het ontwerp blijft echter realistisch. 
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figuur 6. 9. Doorsnede smal on twerp met onderwaterbeton 

Kosten 

Om de twee alternatieve ontwerpen beter te kunnen vergelijken is er een kostenvergelijking gemaakt 
(zie figuur 6.10). Daarin zijn a Ileen de kosten meegenomen waarin de ontwerpen verschWen. De 
overige kosten van de ontwerpen zijn naar schatting gelijk (bv de kosten voor de interne constructie). 
Het betreft hier een grove schatting. De geschatte kosten zijn ontleend aan de kostenraming van een 
vergelijkbaar project (parkeergarage gelderskade, Amsterdam (E]) 

eenheden eenheidskosten kosten 
folieconstructie 

IQrond afQraven/afvoeren 170.000 m3 10 € 1.700.000 

ballastqrond aavoeren 85.000 m3 13 € 1.105.000 

folie 16.600 m2 € 200.000 

diepwanden 16.800 m3 300 € 5.040.000 

zware stempelconstructie € 2.000.000 

totaal € 10.045.000 

onderwaterbeton 

arond afqraven/afvoeren 95.000 m3 10 € 950.000 

onderwaterbeton (l ,5m dik) 18.000 m3 130 € 2.340.000 

constructieve vloer (0,8m dik 9.000 m3 300 € 2.700.000 

trekankers 1.300 st 3000 € 3.900.000 

damwand (Al. 25) 560x20 m € l .500.000 

lichte stempelconstructie € 1.000.000 

totaal € 12.390.000 
". figuur 6. 70. Kostenvergel1Jking fo/1econstruct1e versus onderwaterbeton 
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Risico's 

In Nederland is onderwaterbeton een reeds veelgebruikte methode. Van een 'traditionele 
bouwmethode' kunnen we echter nog niet spreken. De risico's zijn bij deze methode dus absoluut niet 
uit te sluiten. Enkele aanwezige risico's: 

• Opdrijven van de onderwaterbetonconstructie door onderdimensionering, verkeerde 
inschattingen van de situatie of door uitvoeringstechnische fouten (bijvoorbeeld, slib niet 
voldoende verwijderd) 

• Lekkage onderwaterbetonvloer door on twerp- of uitvoeringsfouten. (bijvoorbeeld, 
onderwaterbeton (plaatselijk) onvoldoende dikte) 

Door jarenlange ervaring met onderwaterbetonconstructies, zijn deze risico's inmiddels redelijk te 
beheersen. 

Vergelijking 

In voorgaande paragrafen wordt zichtbaar dot de voordelen van een folieconstructie long niet altijd 
opwegen tegen de risico's. Een bouwkuip met onderwaterbeton levert een meer realistisch ontwerp 
met beperkte risico's. 
De kostenbesparing van de folieconstructie, zoals berekend in paragraaf 6.4.2., is te gering om 
eventuele risico's op te vangen. Mocht er iets mis zijn goon in de ontwerpfase of tijdens de uitvoering, 
don zullen de kosten stijgen. Vooral bij een grote bouwkuip als deze parkeergarage heeft dot grote 
gevolgen. 
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6.6 Conclusie folieconstructies 

Conclusie 

De voordelen van een folieconstructie zijn voornamelijk gericht op de gunstige kosten van een 
dergelijke bouwkuip. Aon de andere kant hangen er veel risico's samen met folieconstructies. lndien 
de folieconstructie niet goedkoper is don mogelijke alternatieven, zullen de verantwoordelijke partijen 
niet bereid zijn de risico's te aanvaorden. 

Bij het ontwerpen van de bouwkuip van de porkeergorage bij Artis, zijn diverse problemen aan het 
licht gekomen. Ten eerste is de grondwaterstand erg hoog. Hierdoor moet de folie erg diep worden 
aangebracht. Dit brengt veel grondverzet met zich mee en resulteert tevens in het gebruik van relatief 
dikke betonnen diepwanden. 
De conclusie is dus dot het technisch gezien wel mogelijk is een folieconstructie toe te passen, ook in 
een dergelijk grote bouwkuip. Moor rendabel is het in deze situatie waorschijnlijk niet. In een ander 
ontwerp, waor de situatie gunstiger is, kan een folieconstructie echter een waordevol alternatief zijn. 

Andere situatie 

In de huidige situatie op de aangewezen locatie, is het niet aan te raden een folieconstructie toe te 
passen. Dit wil echter niets zeggen over het principe van een folieconstructie. Tijdens het project is 
naor voren gekomen dot een folieconstructie vele voordelen heeft. Op een andere locatie, waor de 
randvoorwaorden gunstiger zijn, is een folieconstructie mogelijk een goed alternatief. Al moet dit 
uiteraord per situatie aandachtig onderzocht worden. Wei is het noodzakelijk de risico's te 
onderkennen. 

De grootte van de bouwkuip maakt het niet onmogelijk een folieconstructie toe te passen. Het levert 
voornamelijk uitvoeringstechnische problemen op. Moor problemen zijn er immers om opgelost te 
worden. 
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7 Grondprofiel 

Het grondprofiel is de opbouw van de bodem over de gehele bouwlocatie. Een bodemprofiel 
daarentegen, beschrijft de bodemopbouw ter plaatse van een bepaald meetpunt Cbjjvoorbeeld van 
een sondering of een boring). Een grondprofiel kan dus uit meerdere bodemprofielen bestaan in het 
geval dot er meerdere boringen zijn gedaan op de locatie. In het geval van de locatie te Artis 
bestaat het grondprofiel uit twee verschillende bodemprofielen. Deze bodemprofielen worden 
bepaald in paragraaf 7.1. Het uiteindelijke grondprofiel wordt besproken in paragraaf 7.2. 

7.1 Bepalen bodemprofielen 

ZJ..j_ Bodemprofiel 

Sondering 
Het bodemprofiel is bepaald aan de hand van een sondering. Deze sondering (zie bjjlage C) is 
gemaakt op het terrein naast het terrein voor de parkeergarage. De sondering dateert uit 1999 en er 
wordt vanuit gegaan dot deze waardes ook representatief zijn voor het naastliggende terrein. 
De sondering bevat 3 grafieken. Ten eerste 'c', de conusweerstand. Links daarvan stoat de waarde 
voor de plaatselijke wrijving, 'w'. Helemaal aan de rechterkant wordt de verhouding tussen deze twee 
waardes bepaald, 'w/c'. Dit wordt omgerekend tot het wrijvingsgetal, wot ontstaat door w/c te 
vermenigvuldigen met l 00. 

Grondsoort 
Er is eerst schatting gemaakt van de grondsoort volgens de 'grafiek voor grondsoorten classificatie' in 
figuur 7.1. Hier dient gekeken te worden naar de grafiek voor de elektronische conusweerstand. 
Hiervoor is in de sondering de waarde van het wrijvingsgetal afgelezen. Uit de onderstaande figuur 
kan don de grondsoort worden bepaald. Zo kan bijvoorbeeld de conclusie worden getrokken dot als 
in de bodem een wrijvingsgetal van l 0 wordt aangetroffen, het de grondsoort veen betreft. 

'" CL 

6 
u 
c: 

"' e 
Q) 
<D 

~ 
::J 
c: 
0 
u 

) 

0,6 0,8 

10 -

0 

0 

----~ plaatselijke kleei (MPa) 

1.1 

1,4 ~ 

~· 
"' 1,8 Ol 

"' Ol 
c: 

2,2 :~ 
2,5 ~ 
2,9 

0.1 

figuur 7. 7. Grafiek voor grondsoorten c/assificatie (7 2) 

Na het bepalen van de globale grondsoort kan de exacte grondsoort met bijmengsel en consistentie 
worden bepaald. Dit wordt gedaan door de conusweerstand te vergelijken met de waarden in de 
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tabel uit bijlage I. Deze ' tabel voor representatieve grondeigenschappen ' bevat informatie over de 
diverse specifieke grondsoorten . Zo kunnen per bodemlaag de waardes worden bepaald die nodig 
zijn bij het samenstellen van een plaxis-model (zie paragraaf 8.3 .2). Al deze waardes zijn 
samengevoegd in een tabel, welke te vinden zijn in bijlage J. 

De waardes die hierin vermeld staan zijn de volgende: 
qc Conusweerstand Deze waarde wordt direct uit de sondering gehaald 

w 

Ydr 

r,, 
q;' 
c 

en 

qc 

£ref 

Eso 

E oed 

E",. 

Ko 
v 
G 

Rinu:.r 

wrijvingsgetal 
volumiek gewicht, droge grond 

volumiek gewicht, natte grond 

Wrijvingshoek 

cohesie 
Reductiefactor 

Conusweerstand, niet genormeerd 

Elasticiteitsmodulus 

primaire Elasticiteitsmodulus 

samendrukkings Elasticiteitsmodulus 

Ontladings Elasticiteitsmodulus 

neutrale gronddrukcoefficient 

Dwarscontractie 
Glijdingsmodulus 

Interface-coefficient 

Deze waarde wordt direct uit de sondering gehaald 
tabel representatieve grondeigenschappen 

tabel representatieve grondeigenschappen 

tabel representatieve grondeigenschappen 

tabel representatieve grondeigenschappen 
Aon de hand van spanningsdiagram en figuur 7.2 

Berekend, qc = qc ·en 

tabel representatieve grondeigenschappen 

Berekend, E50 = E,.ef · e" 

K0 =1-sinq; 

E = 2(1 +v)G 

lndien de specifieke grondsoort niet geheel duidelijk is, kunnen de waardes van 2 aan elkaar 
grenzende grondsoorten gemiddeld worden of kan interpolatie worden toegepast. 

Moeilijk te bepalen qc 
In sommige gevallen in de conusweerstand moeilijk af te lezen in de sondering . Deze is don niet erg 
nauwkeurig te bepalen. De waardes van deze conusweerstanden worden bepaald door middel van 
de wrijving en het wrijvingsgetal. Deze waardes zijn beter afleesbaar in de sondering . 

w 
q =100·-

c ic (6) 

Neutrale gronddrukcoefficient 
De neutrale gronddrukcoefficient is een waarde die afhankelijk is van de inwendige wrijvingswaarde 
van de bodemlaag 
K0 = 1- sin q; (7) 

K 
V=--o-

1+K0 

Glijdingsmodulus 
E = 2(1+v)G 

lnterf'ace-coeffic ient 

(8) 

(9) 

Het programma Plaxis beschikt over de mogelijkheid om een interface toe te kennen aan een 
constructief element. Met behulp van de interface modelleer je in feite een extra knoop in het 
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eindige elementen model. Nu liggen er 2 knopen op dezelfde positie, welke verschillende 
verplaatsingen kunnen aannemen. Zo kan het zand zich bijvoorbeeld apart verplaatsen van de 
grondkering. 

De waarde van de interface (Rill/er), ook wel de wandwrijvingshoek genoemd. bepaalt de mate van 

interactie tussen een object en de naastgelegen grond. Zo 'plakt' zand bijvoorbeeld meer aan een 
damwand don dot veen dot doet. In de plaxis berekeningen zal uitgegaan worden van de volgende 
waarden. 

Zand Rinra = 0,67 

Klei 

Veen 

Rill/er= 0,5 

Rilller = 0 

Bij deze laatste waarde (Rill/er = 0) dient de kanttekening geplaatst dot het getal 0 niet functioneert in 

het berekeningsprogramma Plaxis. Aanbevolen wordt om een waarde in de orde van 0,01 in te 
voeren. De berekende resultaten zullen don voldoende waarheidsgetrouw zijn. 

Effectieve spanningen 

Voor het bepalen van diverse parameters uit de vorige paragraaf, is het noodzakelijk eerst de 
effectieve spanningen in de grond te bepalen. Sommige parameters zijn namelijk afhankelijk van de 
effectieve spanning van de desbetreffende bodemlaag. Deze waardes zullen dus moeten worden 
omgerekend van genormeerde waardes, naar waardes die gelden in dot specifieke geval. 
De spanningsdiagrammen zijn afgebeeld in bijlage J.3 en J.4. 

Hardening Soil Model 
In paragraaf 8.2.3 wordt ingegaan op het gebruik van een hardening soil model in het programma 
Plaxis. Dit type model maakt gebruik van een spanningsafhankelijke elasticiteitsmodulus. Dit houdt in 
dot de elasticiteitsmodulus kleiner wordt naarmate de verticale effectieve spanning oploopt. 

De genormeerde waardes gelden bij een 
verticale effectieve spanning van 100 KPa. Om 
de waardes representatief te laten worden voor 
de situatie, moeten de genormeerde waardes 
omgezet worden naar representatieve waarden. 
De representatieve waarde kan worden 
berekend door de genormeerde waarde te 
vermenigvuldigen met een conversiefactor e

11 
• 

Deze conversiefactor is afhankelijk van de 
aanwezige effectieve verticale spanningen in de 
grond. Zoals hierboven reeds vermeld, zijn deze 
effectieve spanningen ( O' 'v) bepaald en 

verwerkt in bijlage J. De waarde van de 
conversiefactor kan nu worden afgelezen in de 
grafiek van figuur 7 .2. 
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7.2 Grondprofiel 

De plantage rand 1875 (A) 

Constructief ontwerp parkeergarage Ar·l·is 

De historie van de locatie van de 
te bouwen parkeergarage is aan 
bod gekomen in het 
'Stedebouwkundig programma 
van eisen' (A). Hieruit blijkt dot 
het terrein uit verschillende delen 
bestaat. De zuidelijke helft van 
het terrein was in de l 99 eeuw 
bebouwd (zie figuur 7.3). De 
noordelijke helft (circa 30 meter 
breed) behoorde vroeger tot het 
Entrepotdok (zie figuur 7.3) en is 
rond 1881 drooggelegd ten 
behoeve van het rangeerterrein 
van de NS. Hier is de gracht dus 
gedeeltelijk gedempt. 

De bodemprofielen van de twee helften zijn dus verschillend . In bijlage J zijn don ook twee 
verschillende bodemprofielen opgenomen. Het bodemprofiel van het zuidelijk deel is grotendeels 
bepaald aan de hand van de sondering (bijlage C). Het 'gedempte' bodemprofiel wordt bepaald 
door het verkennend bodemonderzoek (8). De bovenste 6,5 meter bestaat hier uit zand (zie boring 
801-805 in figuur 3.6) en hieronder bevindt zich een kleilaag. De overgang van deze bodemprofielen 
loopt evenwijdig aan het Entrepotdok, en bevindt zich halverwege de breedte van het terrein. In 
figuur 7.4 is te zien hoe het bovenstaande is samen te voegen tot l grondprofiel. 

------ 69900mm 

Zand, siltlg 

figuur 7.4. Grondprofiel van de locatie 
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grondwaterstand 
De grondwaterstand wordt over de hele bouwlocatie als geljjk aangenomen. Het niveau van de 
grondwaterstand is gelijk aan NAP. 

7.3 Ballastgrond 
(10) 

In het Handboek Fo/ieconstructies (10, biz 42) worden enkele te hanteren waardes gegeven voor 
ballastzand op folie. Deze waardes worden geadviseerd door de Bouwdienst van Rijkswaterstaat en 
gelden voor de aanbrengmethode 'in den natte'. Dit zijn veilige rekenwaarden voor de 
evenwichtsberekeningen. De werkelijke volumieke gewichten van de aanvulgrond kunnen groter zijn 
don de hier genoemde waardes, waardoor de waardes zich aan de veilige kant bevinden. Voor de 
berekeningen worden dus de volgende waardes aangenomen: 

rd= 16kN I m3 

r,, = 19kN I m3 

Verdere waarden die nodig zijn, zijn bepaald aan de hand van de tabel voor representatieve 
grondeigenschappen. Volgens dezelfde methode als genoemd in paragraaf 7.1. De grondsoort volt 
onder los zand. Verdere materiaaleigenschappen van het ballastzand zijn verwerkt in bijlage J. 

7.4 Randvoorwaarden 
(8) 

Natuur/ijke waterscheidende /aag 
Tijdens het bodemonderzoek, is er ook onderzoek gedaan naar het eventueel aanwezig zijn van een 
'natuurlijk waterremmende laag'. Deze bleek plaatselijk aanwezig op het niveau van ca 8 m - NAP, 
maar bleek niet voldoende waterdicht om dienst te kunnen doen ten behoeve van een tijdelijke 
bouwkuip. 
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8 Eindige-Elementen Analyse 

Plaxis is een 2-dimensionaal eindige-elementen berekeningsprogramma voor het analyseren van 
diverse types geotechnische toepassingen. 
Het gedrag van grond wordt gesimuleerd door middel van de eindige elementen methode. De 
benodigde parameters worden gevonden tijdens het bodemonderzoek. Deze worden toegekend 
aan het Plaxismodel. Na de computerberekening kunnen verplaatsingen en spanningen op iedere 
plek in het model worden bepaald. 

8.1 Werkwijze 

Met behulp van het programma Plaxis, zal een model gemaakt van het ontwerp van de 
parkeergarage. Om te komen tot een realistisch model, moeten diverse stappen worden doorlopen. 

• Gegevens verzamelen: De gegevens die nodig zijn voor het Plaxismodel zijn grotendeels 
bepaald en berekend in voorgaande hoofdstukken. Denk hierbij aan: 

De parameters van het bodempakket (bepaald in Hoofdstuk 7) 
De eigenschappen van de constructieve elementen (o.a. in paragraaf 8.3) 

• Theorie: Aangezien ik nooit eerder met het programma Plaxis heb gewerkt, was het zaak om 
het programma eerst te begrijpen. Dankzij manuals en natuurlijk veel proberen, werd het me 
langzaam eigen. Hierbij was ook de theorie van belong zodat een realistisch model gebouwd 
kan worden. Dit komt aan bod in paragraaf 8.2. De werkprocedure van Plaxis komt aan bod in 
Bijlage M. 

• Geometrie model: De afmetingen van het model moeten worden bepaald en ook het 
grondpakket en de constructieve elementen worden aan het model toegevoegd. De 
randvoorwaarden worden vastgesteld zodat een realistisch model ontstaat. Hier wordt verder 
op ingegaan in paragraaf 8.3.3. 

• Proefmodellen: Om te analyseren of diverse elementen in het model goed gemodelleerd zijn, 
worden proefmodellen gemaakt die alleen het betreffende element bevat. Er worden 
proefmodellen gemaakt van de volgende elementen: 

kademuur 
belendingen 
Overgang bodemprofiel 

Door middel van de trial-and-error methode worden deze proefmodellen aangepast, zodat ze 
de werkelijk zo goed mogelijk benaderen. De proefmodellen komen aan bod vanaf paragraaf 
8.3.4. en worden uitgebreid besproken in Appendix 3.2. 

• Fasering: Aon de hand van de uitvoermethode, wordt een faseringsplan opgesteld. Per 
bouwfase wordt aangegeven welke elementen, grondclusters, waterstanden en belastingen 
actief zijn. In paragraaf 8.3.9. wordt ingegaan op deze diverse fases en welke veranderingen 
er don gemaakt worden aan het plaxismodel. 

• Calculatie: Berekeningen worden uitgevoerd door het programma Plaxis en de resultaten 
kunnen worden bekeken. 
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• Output analyse: Dit onderdeel is zeer belangrijk voor de controle van het model. Er wordt 
gekeken of het model voldoende realistisch is en of de resultaten overeenkomen met het 
verwachtingspatroon. Als dit niet het geval is, zal het nodig zijn veranderingen aan te brengen 
in een of meerdere van de voorgaand genoemde aspecten. In paragraaf 8.4 wordt de 
analyse relatief kort besproken, terwijl dit in werkelijkheid een zeer belangrijke en tijdrovende 
stop is gebleken om tot een goed model te komen. 

• Output verwerken: Zodra het model voldoet aan alle eisen en alle fouten zijn hersteld, kunnen 
de resultaten worden verwerkt. Er zal een output-tabel worden gemaakt waarin de resulaten 
van de belangrijkste punten in het model overzichtelijk op een rijtje worden gezet. Ook 
afbeeldingen van vervormingen en spanningen maken veel duidelijk. Van de diverse 
constructieve elementen kan onder andere een momentenlijn worden vervaardigd. 
Om te analyseren wot de invloed is van de parkeergarage op de belendingen, kunnen de 
verzakkingen op diverse punten worden bekeken. lndien deze waardes ontoelaatbaar hoog 
zijn, kan alsnog het model worden aangepast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verstevigen 
van de grondkering. 

• Dimensionering en controle: Uiteindelijk kan aan de hand van de output een berekening 
worden gemaakt van de bouwkuipelementen zoals de grondkering en het stempelraam. De 
constructieve elementen kunnen gedetailleerd gedimensioneerd worden. Dit resulteert in 
definitieve afmetingen en wapening. lndien de elementen voldoen aan alle sterkte- en 
stijfheidseisen, is het model gereed en kunnen de definitieve resultaten in het verslag worden 
verwerkt. 
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8.2 Theorie 

2-dimensionaal 

Een 2-dimensionaal EEM model zal een mesh generen met driehoekige elementen. Een andere 
mogelijkheid is het modelleren met een 3-dimensionale versie . In dot geval zullen piramidevormige 
elementen in de mesh ontstaan. In Plaxis-versie die bij dit project wordt gebruikt, is het slechts mogelijk 
2-dimensionale modellen te vervaardigen. 
Dit betekent dot aangebrachte 'plate' -elementen lineair zijn . Het invoeren van bUvoorbeeld een 
enkele funderingspaal, is hierbij niet mogelijk. Wei kan een palenrij, zoals vaak het geval is in de 
praktijk, worden benaderd, door deze te zien als een lineair object . De eigenschappen van de palen 
zullen don omgerekend moeten worden naar eigenschappen per meter, zoals sterkte en stijfheid. 

De berekeningen die Plaxis maakt, zijn op basis van de Eindige-Elementen-Methode. Dit houdt in dot 
het model wordt opgedeeld in een beperkt aantal driehoekige elementen. Elk element heeft drie 
knooppunten waarmee deze is verbonden aan de naastgelegen elementen. Aon de elementen en 
knooppunten worden eigenschappen en randvoorwaarden toegekend . Ook kunnen belastingen 
aan knooppunten worden toegevoegd. Er wordt gebruikt gemaakt van lineair statische 
berekeningen. Hieruit wordt duidelijk wot de verplaatsingen van de verschillende knooppunten zijn. 
Door middel van de wet van Hooke kunnen don ook de rekken en spanningen in het model bepaald 
worden. Door interpolatie van die gegevens, kan op ieder willekeurige positie in het model, de 
verplaatsingen en spanningen worden bepaald. 

[K]{u} = {F} 

(K) stijfheidsmatrix 
{u} knooppuntverplaatsingen 
{F} knoopkrachten 

Berekeningsmodel 

(10) 

(manual plaxis, cur 178, stuttgart) 

Plaxis kan werken met verschillende soorten modellen om het gedrag van grondsoorten te simuleren. 
Het ene model levert meer nauwkeurige resultaten, moor door stoat tegenover dot er ook meer 
parameters ingevoerd moeten word en. 

Mohr Coulomb 
Plaxis gebruikt als standaard het Mohr - Coulomb model. Dit model is uitermate geschikt voor snelle 
en eenvoudige grondberekeningen. Het model vereist slechts 5 parameters die ingevoerd moeten 
worden . Dit zijn : c Cohesie 

" Hoek van inwendige wrijving 

E Elasticiteitsmodulus 
1/ Dwarscontractie 

1/1 Hoek van dilatantie 

Het Mohr-Coulomb model heeft echter ook beperkingen. Zo wordt de niet-lineariteit in het model niet 
goed beschreven. Voor de eerste analyse van het grondmodel is dit berekeningsmodel geschikt, 
moor voor de uiteindelijke berekening zal gezocht moeten worden naar een model dot de 
werkelijkheid beter benaderd. Dit model is daarom alleen gebruikt in de orientatie- en 
modelleringsfase. 
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Hardening Soil Model 
(C,24) 

Dit model maakt, in tegenstelling tot het Mohr-Coulomb model, gebruik van een spannings
afhankelijke stijfheid van de grond. Dit houdt in dot de elasticiteitsmoduli groter worden naarmate de 
grond zich dieper onder het oppervlak bevindt. Een 'standaard' E-modulus, zoals gebruikt in het Mohr
Coulomb model, geldt bij een spanning van l 00 kN/m2. 

Gezien het grondmodel van het betreffende terrein veel klei en veen bevat, moor zeker ook zand, is 
het Hardening soil model een goede keuze. Op de universiteit van Stuttgart is hier onderzoek [CJ naar 
gedaan, en gebleken dot dit een uiterst effectief model is voor een slap bodemprofiel. 
Het Hardening Soil Model maakt gebruik van een 
aantal extra parameters, die beter in stoat zijn de 
stijfheid van de grond te simuleren. Dit zijn: 

Eso traxiale ladings stijfheid 
Eur traxiale ontladings stijfheid 
Eoed Oedometer ladings stijfheid 

Het verschil tussen de verschillende 
stijheidsparameters is grafisch weergegeven in 
afbeelding figuur 8.1 

deviatoric stress 

qa 
asymptote 

----------- failure lin~ 

axial strain -E: 

figuur 8. 7. Spanning-rek diagram voor standaard gedraineerde traxiaaltest (24) 

De waardes van de hierboven genoemde elasticiteitsmoduli worden afgeleid van de E-modulus in 

het Mohr-Coulomb model door de Hardening-Soil parameter E;t in het midden van elke grondlaag 

of te zetten tegen Eref uit het Mohr-Coulomb model. Hieruit wordt E;t afgeleid met als referentie 

p =lOOkPa. 

De benodigde parameters voor het Hardening-Soil model kunnen nu worden bepaald aan de hand 
van de volgende formules. De factor m geeft hierbij de relatie aan tussen de standaard E-modulus 
en Eso, Eur en Eoed. In het geval van slappe grond, wordt aangenomen m = 1 

£'4 = 3£ref 
ur 50 

£'4 =£ref 
oed 50 

Interface 

(l l) 

(12) 

Met behulp van de interface modelleer je in feite een extra knoop in het eindige elementen model. 
Nu liggen er 2 knopen op dezelfde posi"tie, welke no belasting verschillende verplaatsingen kunnen 
aannemen. Zo kan het zand zich bijvoorbeeld apart verplaatsen van de grondkering. De startpositie 
van de punten is dus gelijk, moor no belasting kan de positie van de 2 punten verschillen. 

Bij het modelleren van bijvoorbeeld een grondkering, dient de interface te worden verlengd. Door het 
modelleren van een 'extended interface' wordt de calculatie bevorderd. Ter plaatse van hoeken 
De interface-coefficient die is bepaald in paragraaf 7. l . l . geldt voor de interface ter plaatse van het 
element. De 'extended interface' is echter 'rigid' en heeft hier dus een interface-coefficient van 1,0. 
Ter plaatse van de 'extended interface' is er namelijk geen sprake van interactie tussen de grond en 
het element. 
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Kwaliteitsbewaking 

Het gebruik van een berekeningsprogramma op basis van een Eindige Elementen Methode is niet 
zonder risico 's. Er kunnen fouten in het model ontstaan, waardoor het model niet realistisch 
overeenkomt met de werkelijke situatie . Het is daarom noodzakelijk dot de gebruiker ook de theorie 
achter het programma begrijpt en deskundig omgaat met de uitkomsten van het programma. 
Vandaar dot de uitkomsten van het programma vergeleken worden met enkele handberekeningen. 

Het belangrijkste aspect van de EEM is het modelleren van de situatie. lndien fouten worden gemaakt 
bij het modelleren, zal het model niet voldoende realistisch zijn en zullen de resultaten van het 
berekeningsprogramma geen betekenis hebben. 
Ook de analyse verdient de nodige aandacht. De resultaten van het programma kunnen namelijk op 
meerdere manieren geinterpreteerd worden. lndien dit niet zorgvuldig gebeurt, zijn de conclusies die 
getrokken worden uit de berekening van weinig waarde . 
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8.3 Samenstellen Eindige-E lementen-model 

Benodiade gegevens 

In paragraaf 8. 1 is reeds kort ingegaan op de gegevens die nodig zijn om een model te kunnen 
samenstellen. In de komende paragrafen wordt hier dieper op ingegaan. Hier nogmaals deze 
aspecten op een rij. 

Grondprofiel 

Model 

Materiaaleigenschappen 
constructieve objecten 

Fasering 

De opbouw van het bodempakket met de materiaaleigenschappen 
van de verschillende bodemlagen. Hiertoe behoren ook het niveau van 
de grondwaterstand en van het maaiveld. 

Een geometrisch model van het ontwerp, is een schematisering van de 
werkelijke situatie. Hierbij goat het voornamelijk om de afmetingen van 
grondclusters en elementen. 

Elementen in het model zoals funderingen en grondkeringen moeten 
materiaaleigenschappen toegekend krijgen, zodat sterkte en stijfheid 
van deze objecten wordt meegenomen in de berekeningen. 

Een globaal plan van uitvoering, waarin de bouwvolgorde 
uiteen wordt gezet. Dit is nodig bij het onderscheiden van verschillende 
fases in het model. 

Grondprofiel 

Bodemprofiel 
Van de locatie van het de te bouwen parkeergarage is een bodemprofiel bepaald aan de hand van 
sonderingen en andere gegevens. Dit bodemprofiel is reeds samengesteld in hoofdstuk 7. Het 
resultaat hiervan is te vinden in bijlage J. De waardes uit deze tabel kunnen later worden ingevoerd bij 
de materiaaleigenschappen van de 'soilclusters' in het berekeningsprogramma Plaxis. 

Grondwaterstand 
Ook het grondwaterniveau van de huidige situatie is reeds bepaald (zie paragraaf 3.3). Hier werd 
aangenomen dot er op de locatie de grondwaterstand gelijk is aan het NAP. Dit kan derhalve 
worden ingevoerd in het berekeningsprogramma. 
De verlaagde waterstand in de bouwkuip, tijdens het uitvoeringsproces, kan worden ingevoerd in de 
proces 'calculate'. Deze waterstand bevindt zich don op 6,5 meter - NAP. 

Maaiveld 
In paragraaf 3.3 wordt tevens de hoogte van het maaiveld ten opzichte van het NAP bepaald. Hieruit 
blijkt dot op de locatie een maaiveldniveau geldt van+ 1 NAP. 

Grondprofiel 
Het grondprofiel van het model bestaat in feite uit 2 verschillende bodemprofielen. Het entrepotdok 
was vroeger ongeveer 30 meter breder. Aon de zijde van de gracht ligt dus een strook van circa 30 
meter, welke gedempt is om te beschikken over meer bouwgrond. Deze gedempte gracht heeft don 
ook een andere bodemopbouw don de grond ernaast. Deze twee bodemprofielen verschillen enkel 
van elkaar bij de bovenste 7,5 meter van het bodempakket. 
Tijdens het modelleringsproces in Plaxis is echter besloten het bodemprofiel aan de noordzijde niet te 
gebruiken. De outputverschillen van beide grondprofielen bleken miniem. Daarnaast is het 
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bodemprofiel aan de zuidzijde gebaseerd op sonderingen . Voor het profiel aan de noordzijde waren 
geen sonderingen beschikbaar. Hiermee is het bodemprofiel aan de zuidzijde betrouwbaarder. 

Model 

Voordat we kunnen beginnen met het invoeren van een model in het programma Plaxis, zal eerst een 
globaal plan van aanpak moeten worden samengesteld. Hierin wordt bepaald welke aspecten 
nodig zijn voor het komen tot een plaxis-model. 

In het modelleringsproces is elk aspect afzonderlijk gemodelleerd in een proefmodel. Zo kan 
bijvoorbeeld specifiek gekeken worden naar het modelleren van de paalfundering. In zo'n geval 
wordt er een proefmodel samengesteld, waarin alleen de paalfundering aan bod komt. Er kunnen 
varianten worden gemodelleerd en vergeleken. Hierbij wordt gekeken hoe realistisch de variant is, in 
hoeverre de variant eenvoudig te modelleren is, en of de grootte van verplaatsingen en spanningen 
realistisch zijn. 
Deze proefmodellen worden nader beschreven in Appendix 3.2 

Dimensies 
Ten eerste zijn de dimensies van het model van belong. Het model 
zal bestaan uit een maatgevende doorsnede van de bouwkuip 
en de bodem naast en onder de bouwkuip. Het 
onderzoeksgebied van plaxis beperkt zich dus niet alleen tot de 
bouwkuip. Ook buiten de bouwkuip zal een deel van de grond 
moeten worden meegenomen in de berekeningen. De dimensies 
van de te onderzoeken gronddoorsnede dient zodanig te zijn dot 
aan de randen van de geometrie de invloed (tav vervormingen 
en spanningen) van de bouwkuip minimaal zou moeten zijn. 

Belendingen 
Ook belendende bebouwing dient meegenomen te worden in 
het model. Deze hebben immers invloed op de te bouwen 
bouwkuip. Op de dimensies en belastingen van het specifieke 
geval van de parkeergarage, wordt ingegaan in paragraaf 8.4.4. 

Kademuur 
Ook de gracht en de kademuur van het entrepotdok moeten in 
het model worden verwerkt. Deze worden verder beschreven in 
paragraaf 8.4 .5. 

Grondkeringen bouwkuip 
De grondkering van de bouwkuip van de parkeergarage zal 
bestaan uit diepwanden. Hiervan worden materiaaleigen
schappen bepaald in paragraaf 8.4.6. In deze paragraaf wordt 
tevens de modellering van de folie besproken. 

figuurB.2. modelleringsaspecten 

Het complete model wordt daarna opgebouwd uit de hierboven besproken aspecten. 
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Dimensies 

In Appendix 3.2.1. zijn door middel van de trial-and-error methode, in grote lijnen de dimensies van het 
model bepaald. In het ontwerp heeft de bouwkuip van de parkeergarage een breedte van 54 meter. 
In het Plaxis model moeten ook de belendende bebouwing en de gracht worden meegenomen. Aon 
de zijde van de gracht, loopt het model tot halverwege deze gracht, zodat symmetrie wordt 
bevorderd. Aon de and ere zijde, wordt de gehele belendende bebouwing bij het model betrokken 
alsook 15 meter grond aan de andere kant van de belendingen. Dit is noodzakelijk om er voor te 
zorgen dot er ter plaatse van de randen van het model geen noemenswaardige spanningen 
aanwezig zijn. 

Het model zal opgedeeld worden in 2 helften, zodat de calcula1·ietijd van de model geminimaliseerd 
wordt en het mogelijk is een fijnere mesh toe te passen. Hierdoor wordt het model nauwkeuriger. Deze 
scheidingslijn tussen de twee helften ligt exact op de helft van de bouwkuip. Aangezien de bouwkuip 
vrijwel symmetrisch is, vormt dit geen probleem. 
Naderhand zal de output gecontroleerd worden op symmetrie. Vervormingen en spanningen van 
beide helften moeten gelijkwaardig zijn. Deze analyse volgt in Paragraaf 8.5.3 

In figuur 8.3 zijn de twee modellen getoond met de bijbehorende dimensies. 

54 m 

110 m 
figuur 8.3. Dimensies van de twee Plaxismodellen 

Belendende bebouwing 

De belendende bebouwing naast het terrein van de parkeergarage, is onder andere het gebouw 
van de roofdierengalerij van Artis. Dit gebouw is tevens representatief voor de overige bebouwing 
longs de Plantage Doklaan. Van dit gebouw zijn ook de meeste gegevens bekend, zodat deze 
gebruikt zullen worden voor het bepalen van de aanwezige belastingen. 
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figuur 8.4. Roofdierengalerij (n) 

In figuur 8.4 staan bouwtekeningen van de roofdierengalerij uit omstreeks 1858, welke afkomstig zijn 
van de digitale beeldbank van Amsterdam . Uit deze tekeningen volt op te maken hoe de fundering 
van de roofdierengalerij er waarschijnlijk uit ziet. In figuur 8.5 is te zien hoe een typische Amsterdamse 
paalfundering is opgebouwd. Deze tekeningen worden gebruikt om de belendende bebouwing van 
de parkeergarage te modelleren. 

De . .\.msti::rdam .. c JJUWFundrr:ln~. 
-i:. "'-.u ,....,.. d-.J ~~ .,~ ..... MH'f rs~-. ... -. 

-· 

figuur 8.5. Typische Amsterdams paalfundering (n) 

De opgemetselde fundering loopt door tot ongeveer 2 meter onder het maaiveld. Dit is mede om er 
voor te zorgen dat de houten palen zich volledig onder het grondwater bevinden en niet kunnen 
gaan rotten. Het gebouw is ongeveer 12 meter breed en stoat hoogstwaarschijnlijk op 4 rijen 
funderingspalen. De palenrijen staan dus ongeveer 3 meter hart-op-hart. De hart-op-hart afstand van 
de palen onderling, in de lengterichting van het gebouw, is circa 1 meter en ze hebben een 
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geschatte diameter van 200 mm. Ze rijken tot een diepte van 13,5 m - NAP, de draagkrachtige laag 
op deze locatie . 

Proefmodel/en 
Na enkele proefmodellen in Plaxis (zie Appendix 3.2.3) blijkt echter dot de paalfundering niet 
voldoende waarheidsgetrouw is gemodelleerd. Aangezien de paalfundering al aanwezig is en 
voldoet in de huidige situatie, is het niet noodzakelijk de palen zelf te analyseren. Het goat enkel om 
de invloed die de bouwkuip heeft op belendende bebouwing. Het is dus ook mogelijk de 
paalfundering te modelleren als slechts een belasting op de paalpunt. Zo hoeft er geen 
'plate' element gemodelleerd te worden. Een groot nadeel van een 'plate' element is namelijk dot dit 
een 2-dimensionaal element is, terwijl een paalfundering beter gemodelleerd kan worden als een 1-
dimensionaal element. De eigenschappen van een 'plate' element komen niet overeen met die van 
funderingspalen. De ruimte die aanwezig is tussen de palen, zijn in een 'plate' e lement niet aanwezig . 
Ook de aangebrachte interface is dus niet realistisch. De grond tussen die palen is namelijk wel 
grotendeels aan elkaar gekoppeld en ook grondwater kan zich tussen de palen door verplaatsen . 
Ter oplossing zal de palenfundering van de belendende bebouwing worden gemodelleerd als een 
belasting ter plaatse van de paalpunten (zie figuur 8.6). 

figuur 8.6. 

Belostingen 
Gezien het proefmodel niet voldoende realistisch 
was, wordt zijn voorgaand berekende EA en El zijn 
dus in het model niet van toepassing. Enkel de 
belastingen op de paalpunten zijn van belong. 
De belastingen die rusten op de paalfundering, zijn 
berekend in Appendix 3.1. Hierbij wordt uitgegaan 
van een simpel gebouw met stenen muren en 
houten vloeren en een pannendak. Het gebouw 
blijkt een gewicht te hebben van ongeveer 120 
kN/m. Hierboven is reeds geconstateerd dot het 
gebouw uit 4 palenrijen bestaat. Per palenrij komt 
dit dus overeen met een belasting van 30 kN/m. 
Deze waarde kan als een puntlast worden 
ingevoerd in het Plaxis-model zoals beschreven in 
paragraaf 8.2. l . 

Modellering van de belendende bebouwing 

Materiaaleigenschappen Kademuur 

Hoe de kademuur van het entrepotdok er precies uitziet, blijkt onduidelijk . Na contact met de 
gemeente Amsterdam, blijkt dot in het archief van de gemeente weinig is terug te vinden over de 
betreffende kadeconstructie. Het archief bevat wel bouwtekeningen van andere grachten in 
Amsterdam. De bouwtekening in figuur 8.7 is van het entrepotdok in een ander deel van de stad. In 
dit project wordt aangenomen dot deze tekening redelijk representatief is voor de kademuur longs 
het bouwterrein. 
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figuur 8.7. Bouwtekening kademuur (n) 

Het betreft hier een gemetselde keerwand met een gemiddelde dikte van zo'n 2 meter. Deze stoat 
op een houten plateau, met daaronder houten heipalen. Dit houten plateau heeft een breedte van 
4,5 meter en bestaat uit houten balken en een plankenvloer. Al het hout bevindt zich onder de 
grondwaterstand, zodat rotting wordt tegengegaan . Het principe van de kademuurconstructie is 
weergegeven in figuur 8.8. De horizontale gronddruk tegen de gemetselde muur, resulteert in een 
moment linksom om punt A. De zwaartekracht van de grand die bovenop het plateau rust, zorgt voor 
een tegengesteld moment, zodat het kantelen van de kademuur (om punt A) wordt voorkomen. De 
verticale krachten (Qv) warden opgenomen door de paalfundering. 

figuur8.8. Schets werking kademuur 

Van de funderingspalen onder het plateau wordt aangenomen dot deze dezelfde parameters 
hebben als de funderingspalen die zijn bepaald in paragraaf 8.4.4. Deze palen staan tevens op een 
diepte van 13,5 meter - NAP, op de eerste zandlaag. 

Ook over de diepte van de gracht is onduidelijkheid. Op de website van de gemeente Amsterdam is 
te vinden dot de gemiddelde diepte van de grachten 2,4 meter is . In het model zal aangenomen 
warden dot de gracht een diepte heeft van 2,5 meter ten opzichte van de grondwaterstand. De 
zijkanten van de gracht zijn minder diep, zoals zichtbaar is op figuur 8.7. 

In App. 3.2.4. wordt de mogelijkheid bekeken de kademuur te modelleren zoals afgebeeld in figuur 
8.9. Als alternatief wordt de kademuur gemodelleerd als een damwand met gelijkende vervormingen. 
Het goat immers niet om de exacte vervorming van de kademuur, moor vooral in de invloed van de 
bouwkuip ter plaatse van deze kademuur. Doordat de verplaatsingen tijdens de calculatie no de 
beginsituatie weer op nul warden gezet, verdwijnt de invloed van de kademuur op zijn omliggende 
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grond. Uiteraard blijven wel de spanningen gehandhaafd. In App. 3.2.4. wordt dit uitgebreider 
besproken. 

figuur 8. 9. 
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In App. 3.2.4. wordt de conclusie getrokken dot een 
'damwand model' niet geschikt is om de kademuur te 
modelleren. De vervorming zijn niet te vergelijken met het 
gedrag van de kadeconstructie in de realiteit. In het totale 
model van de parkeergarage zal daarom het 'gemetselde 
keerwand model' worden toegepast, zoals deze is 
weergegeven in figuur 8.9. 
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Eigenschappen bouwkuipconstructie 

Grondkering 
In het ontwerp wordt uitgegaan van een diepwand van 1300 mm dik. Onderstaande waardes 
kunnen worden ingevoerd in de 'material sets' van de 'plates'. 
Voor de elasticiteitsmodulus van de betonnen diepwand die te worden ingevoerd de 
elasticiteitsmoduls van gescheurd beton. 

Betonkwaliteit: 865 
d = 1300mm 

E',, = 38500N I mm2 

Kruipcoefficient volgens tabel 12.55 uit tabellenboek (25): 
tp=l,95 

a= = I =041 
1 + x tp 1+x1, 95 ' 

E,e" = tpE '" = 0, 41 ·38500 = 15785N I mm
2 

A= 1300000mm2 

I= 1831·108 mm4 

EA= 20521·103 kN 

EI= 2890· 103 kNm 2 

Folie 
De folie zal niet worden uitgevoerd als een object in Plaxis. De folie is namelijk ook geen constructief 
onderdeel van de bouwkuip. Het heeft slechts een waterkerende functie. Het is dus voldoende om de 
folie te modelleren door middel van een verlaagde grondwaterstand binnen de grenzen van de 
grondkering. 
Ter plaatse van de folie wordt een interface (zie paragraaf 8.2.4) aangebracht, om aan te geven dot 
de grondlagen boven en onder de folie niet met elkaar in contact zijn en in horizontale richting in 
zekere mate vrij van elkaar kunnen bewegen. 

Verankering 
In eerste instantie is gekeken of het mogelijk is de bouwkuip zonder verankeringmethodes toe te 
passen. In Appendix 3.3.3 wordt hier verder op ingegaan . Hieruit blijkt dot de bouwkuip zonder 
stempelconstructie niet mogelijk is . De stempelconstructie wordt verderop besproken. 

Ballastgrond 
In fase 4(zie paragraaf 8.4.8) wordt het ballastgrond aangebracht op de folie. Om dit te modelleren 
worden de materiaaleigenschappen van de betreffende 'soilclusters' vervangen voor de 
eigenschappen van de ballastgrond. Deze waarden zijn bepaald in paragraaf 7.3. 

Fundering Parkeergarage 

De interne constructie van de parkeergarage draagt op enkele funderingsstroken, zoals is beschreven 
in paragraaf 5.7. Deze funderingsstroken hebben de took de krachten uit de kolommen over te 
dragen op de onderliggende grond. In dit geval het ballastzand. Doordat 
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In Appendix 3.2.5. wordt de oppervlaktebelasting bepaald die op de strookfundering rust. Deze 
belasting wordt afgeleid van de belasting die de kolommen te verduren krijgen, zoals reeds bepaald 

is in Appendix l .5. De oppervlaktebelasting resulteert in q = I 25kN I m 2 

Deze waarde kan ingevoerd worden in het plaxismodel. Voor de buitenste kolommen geldt 
nagenoeg dezelfde belasting, gezien de fundering de halve breedte heeft. 

De funderingsstroken zijn gemodelleerd als 'plates' met de volgende eigenschappen 
B=4000mm 

h=500mm 

A= 2,0m2 

I= >{2 bh3 = >{24000·5003 =4166667·104 mm4 

E = 31000N /mm 2 

AE = 62 · 106 kN 

El = I, 29·1015 Nmm 2 

q = 125kN I m2 

Fasering 

In hoofdstuk 5.3 is reeds ingegaan op de aspecten van de uitvoering. Hierin is onder ander de 
bouwvolgorde van de uitvoering van het on twerp aan bod gekomen. Deze bouwvolgorde heeft als 
leidraad gediend bij het bepalen van de maatgevende fases van het plaxis-model. Hieronder wordt 
uitgelegd over welke fases een plaxis-analyse zal worden gemaakt. In het programme Plaxis zijn nog 
enkele tussenfases aangebracht. Deze zijn nodig om de berekeningen te bevorderen. Zo wordt het 
model in 2 stappen afgegraven. Tevens wordt de fundering in 2 stappen berekend. 

Fase 1: Huidige situatie met belendende bebouwing 

' AO 

figuur 8. 70 
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Deze situatie wordt gezien als beginsituatie. De kademuur van het entrepotdok en de 
belendende bebouwing inclusief zijn belastingen zijn reeds aanwezig in dit stadium. 
Ontstane vervormingen van deze fase worden no berekening weer op nul gezet, zodat 
de huidige situatie wordt gecreeerd. 

Fose 7, geometrie 
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Fase 2: Grondkering 

figuur 8. 12. 

In deze fase worden de grondkeringen aangebracht. Dimensies worden overgenomen 
uit het ontwerp. Later kan eventueel met de dimensies gevarieerd worden. Ook de 
interface rond de grondkering wordt ingeschakeld. 

Fase 2, geometrie 

Fase 3, geometrie 
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Fase 5: Folie + ballastzand 

figuur8.13. 

Het ballastzand wordt toegevoegd tot een niveau van 6,0 m - NAP. Ter laatse van de 
grondkeringen, wordt wederom een interface aangebracht. De folie wordt 
gemodelleerd door het plaatsen van een interface op de aanlegdiepte van de folie 

Fase 4, geometrie 

Fase 6: Polderpeil 

-f " 

figuur814. 
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De bouwkuip is leeggepompt tot het polderpeil (6,5 m - NAP). Dit wordt gemodelleerd 
door enkel het grondwaterpeil aan te passen. De bouwkuip is nu gereed. 

ae •• 

... • 

Fase 5, waterpressures 
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Fase 7 en 8: Fundering I Gebruikssituatie 

figuur8. 75. 

Nulsituatie 

De strookfundering met bijbehorende belastingen wordt aangebracht in het model. 
Deze fase is ook wel de gebruiksfase waarin de maximale belastingen van het 
bouwwerk zijn meegenomen. 

Fose 6. geometrie 

In sommige gevallen is het aan te raden de vervormingen van een fase weer op nul te zetten, 
alvorens de zettingen van de volgende fase warden bepaald. In dit geval is dat nadat de 
belastingen aan het model zijn toegevoegd welke reeds bestaan in de huidige situatie. De huidige 
situatie wordt immers als 'nulsituatie' beschouwd. De spanningen in het model blijven wel intact. 

Compleet model 

Nadat voor alle onderdelen van het model is bepaald hoe deze gemodelleerd gaan warden, kunnen 
alle onderdelen warden samengevoegd in een enkel model. De bouwkuip van dit project blijkt 
dusdanig groat, dat een model van het geheel te groat zou warden. Namelijk ongeveer 50 meter 
hoog en 110 meter breed . In dat geval zouden berekeningen erg long duren. Aangezien het model 
grotendeels symmetrisch is, zal het model warden opgedeeld in twee helften. In figuur 8.16 is te zien 
dat de twee helften samen een geheel vormen van de gehele situa'tie. 

figuur 8.16. De twee oporte Ploxis model/en vormen somen het model van de gehele bouwkuip 
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8.4 Output analyse 

Output Plaxis 

Selectieve Output-tabel 

In de vorige paragraaf is het Plaxis-model samengesteld. Met een druk op de knop, worden nu de 
calculaties uitgevoerd. De berekening van het model, leidt tot een grote hoeveelheid output. Om 
deze informatiestroom te kunnen analyseren, wordt eerst bepaald welke resultaten we eig

1
enlijk 

zoeken. Het is namelijk niet noodzakelijk de verplaatsingen en spanningen in ieder punt in het model 
te weten. We zijn voornamelijk ge'interesseerd in enkele referentiepunten die ons meer vertellen over 
het functioneren van de bouwkuip. Ook zullen afbeeldingen van verplaatsingen en spanningen veel 
zeggen over het gedrag van de bodem. Deze gezamenlijke output is overzichtelijk neergezet in de 
output-tabel. De tabel is te vinden in Bijlage L. l. In de volgende paragrafen zal aan de hand van 
deze tabel een conclusie kunnen worden getrokken. 

Referentiepunten 
In figuur 8.17 zijn enkele referentiepunten weergegeven, die van belong zijn bij het analyseren van de 
output van de Plaxisberekening. Ter plaatse van deze co6rdinaten worden de waardes bekeken van 
verplaatsingen en spanningen. Zo wordt er gekeken naar de knooppunten op en direct naast de 
grondkeringen. Hier worden de grootste verplaatsingen verwacht. Ook worden er punten op de 
fundering aanschouwd. Deze punten zijn immers van belong voor het uiteindelijk bouwwerk op die 
fundering. Aon de hand van al deze waardes, kunnen maxim ale zettingen en rotaties worden 
vastgesteld, welke daarna geanalyseerd kunnen worden. 

AB CD 

figuur 8. 7 7. Referentiepunten 

De bovenstaande referentiepunten A t/m L, corresponderen met de volgende coordinaten in het 
Plaxis model (zie figuur 8.18). Zo kunnen die juiste waardes bij de juiste referentiepunten worden 
gezocht. 
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Referentiepunt Knooppunt X coordinaten Y coordinaten 
A 0001 +25,500 +l.0 
B 0038 +26,375 + 1.0 
c 0158 +31,625 +l,O 
D 0165 +32,500 +l,O 
E 1097 +34,500 -6,5 
F 1575 +47,500 -6,5 
G 4590 + 13,000 -6,5 
H 4267 +26,000 -6,5 
I 4729 +27,000 + l,O 
J 4724 +27,946 + l,O 
K 4219 +34,041 +l.0 
L 3463 +45,850 +l.0 

figuur 8. 18. Tobe/ referentiepunten 

Fas es 
Tijdens de berekening in Plaxis Calculate is er gebruik gemaakt van maarliefst 8 fases (zie paragraaf 
8.3.9). Uiteindelijk zijn er echter slechts 3 fases maatgevend voor de constructie. De andere fases zijn 
gebruikt voor het inzicht in de berekening en voor het bevorderen van een juiste calculatie. Bij het 
analyseren van de output, kunnen de overige fases echter buiten beschouwing worden gelaten. 
De maatgevende fases zijn: 

• Fase 4: Gehele ontgraving 
• Fase 6: Polderpeil 
• Fase 8: Ggebruiksfase 

De Output-tabel 
De uiteindelijke output-tabel zal dus beperkt worden tot 12 referentiepunten en 3 bouwfases. Hierdoor 
wordt de informatiestroom beperkt en het geheel inzichtelijker gemaakt. De output-tabel is te vinden 
in Bijlage L. l. Hierin worden de translaties weergegeven van de betreffende referentiepunten. Ook de 
maximale buigende momenten van de grondkering zijn terug te vinden in de tabel. Tevens wordt de 
stempelkracht weergegeven. 

Plaxis plots 

Als onderdeel van de output, genereert Plaxis verschillende plots. Er worden bijvoorbeeld plots 
gegenereerd van de vervormingen, rekken en spanningen in het model. Hierdoor wordt zichtbaar 
waar eventuele knelpunten zitten of hoe het model vervormt. Deze plots zijn van belong voor het 
analyseren van het model, zowel tijdens als no het modelleringsproces. 

Model Plots 
In Bijlage L vinden we een hele reeks plots van de verplaatsingen, rekken en spanningen in de grond. 
Deze afbeeldingen geven een duidelijk beeld van wot er gaande is in de bepaalde fase en helpen 
vooral bij het inzicht in het gedrag van de grond. 

• Deformed Mesh: Zettingen, verplaatsingen en Rotaties zijn duidelijk zichtbaar. De kanttekening 
moet worden geplaatst dot deze plot word opgeschaald, zodat de translaties goed zichtbaar 
zijn. 

• Displacements: Zowel de totale, horizontale en verticale verplaatsingen aangegeven door 
middel van pijlen. 

• Increments: Bijkomende verplaatsingen voor de laatste calculatie-stap 
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• Total Strains: de rekken in de grond 
• Stresses: de spanningen in de grond 

Plastische punten 
Plaxis produceert ook een plot met alle plastic points, ofwel plastische punten. Deze plot is te vinden in 
Bijlage L.3 
Een plastisch punt houdt in dot op dit punt in het model de spanningen zich in een plastische stoat 
bevinden. Het model zal door de aanwezige belastingen blijvend vervormen op deze punten. Bij het 
beschouwen van deze plastische punten goat het voornamelijk om de ontwikkeling van deze punten 
gedurende het bouwproces. Tijdens iedere fase zal de 'plastic points plot' verschillen. 

Momententijnen 
Om de grondkeringen te kunnen dimensioneren, is het van belong te weten welke Momentenlijn er 
ontstaat in dit element. Deze momentenlijnen verschillen per fase. Hierbij worden enkel de fases in 
beschouwing genomen zoals eerder beschreven in deze paragraaf. Fase 6 is de maatgevende fase. 
In deze fase wordt namelijk het polderpeil gerealiseerd. 
Ook is er een verschil te verwachten tussen het linker en het rechter model. De maatgevende zijde zal 
gebruikt worden om de diepwanden longs de gehele bouwkuip te dimensioneren. Hierbij goat het 
zowel om de dikte van de diepwand als om de wapening. 
In Bijlage L.4 zijn de buigende momenten weergegeven voor de verschillende fases. 

Analyse criteria 

Anatysecriteria 
[DJ 

De hiervoor besproken output zal moeten worden geanalyseerd om te controleren de constructie 
voldoet aan de gestelde eisen en de werkelijke situatie zo goed mogelijk benaderd. De belangrijkste 
criteria waar naar gekeken moet word en zijn: 

• Rationale Output: Ten eerste moet er in het algemeen gekeken worden of de output van 
Plaxis logische resultaten geeft. Kloppen de resultaten met het verwachtingspatroon van 
het model? Zijn er excessieve spanningen of deformaties in de resultaten te zien? Situaties 
die niet overeenkomen met de werkelijkheid, zijn waarschijnlijk verkeerd gemodelleerd en 
moeten opnieuw worden bekeken en eventueel aangepast. Dit aspect behoort tevens tot 
het modellerings-proces, waarbij door middel een iteratieproces het uiteindelijke model 
wordt ontwikkeld. (Het model wordt verbeterd door het herhaaldelijk aanbrengen van 
veranderingen naar aanleiding van de berekende resultaten) 

• Afmetingen Geometrie: Ten tweede is het belangrijk dot de grenzen van het model goed 
gekozen zijn. Aon de rand van het model, mogen er geen (relatief) grote deformaties of 
spanningen te zien zijn, evenals plastische punten. Dit zou er namelijk op wijzen dot het 
model te klein is, en een groter kader moet don worden gekozen. Dit geldt echter niet 
voor een eventuele symmetrie-as. Bij het huidige model is dit de grens tussen het linker en 
het rechter gedeelte zoals te zien in figuur 8.17. Ter plaatse van de symmetrie-as dient wel 
te worden gecontroleerd dot het verloop van verplaatsingen en spanningen aan de ene 
kant van de as, globaal overeenkomt met de resultaten van de andere kant van de 
symmetrie-as. 

• Bezwijken: lndien het model bezwijkt, wordt dit aangegeven door Plaxis in de 
calculatiefase. Een eventueel bezwijken moet geanalyseerd worden, opdat verbeteringen 
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kunnen worden gemaakt aan het model. Dit moet worden herhaald totdat het model niet 
meer bezwijkt. 
Het outputprogramma kan in geval van bezwjjken aantonen waar het model bezwijkt. Dit 
wordt zichtbaar in de plots van de incremental displacements en van de shear stresses. 

• Plastische Zones: Plaxis geeft ook plots weer waarin te zien is hoeveel en waar zich 
plastische punten bevinden. Belangrijk hierbij is dot deze plastische punten zich niet 
bevinden in de buurt van de grenzen van het model. Dit geldt niet voor de symmetrie-as. 

lndien het model op een of enkele van deze punten niet correct is, wordt het model hierop 
aangepast totdat het model zo realistisch mogelijk is. Telkens wanneer het model is aangepast, begint 
de analyse weer van begin of aan. 

Vervormingseisen 

De voorwaarden waaraan het model moet voldoen, zijn onder andere bepaald in diverse NEN
normen. 

Maximale translatie l :300 
Maximale rotatie l :500 

Vervormingseis: w,e1 ::::; 0, 15m 

Het model wordt aan deze eisen gecontroleerd in paragraaf 8.5.4 

Analyse 

De analyse van het plaxismodel gebeurt zowel tijdens als no het modelleren in Plaxis. De analyse 
tijdens het berekeningsproces houdt voornamelijk in dot het model wordt gecontroleerd op 
benadering van de realiteit. De resultaten van de eindige-elementen berekeningen hebben namelijk 
pas betekenis als het model de werkelijke situatie goed weergeeft. Bij deze tussentijdse analyses 
kunnen fouten in het model aan het licht komen waarna het model aangepast kan worden. Deze 
analyses worden voornamelijk gemaakt tijdens het modelleren van de proefmodellen. Dit proces is 
beschreven in Appendix 3.2. 

In deze paragraaf wordt echter voornamelijk ingegaan op de analyse van het uiteindelijke model, 
zoals deze in paragraaf 8.3 is beschreven . De resultaten hiervan zijn te vinden in Bijlage L. Het 
berekeningsprogramma Plaxis levert een diverse output. Enkele belangrijke aspecten van deze output 
zijn: 
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Deformed Mesh 
Per fase wordt een deformed mesh weergegeven in Bijlage L.2, zowel voor het linker als voor het 
rechter model. Op deze afbeeldingen is goed zichtbaar hoe het model veNormt en waar zich 
eventuele problemen voordoen . 
Zo is in deze bijlage te zien dot de verticale veNormingen aan de linkerzijde van de bouwkuip relatief 
het grootst zijn . Tevens zien we in de uitgravingsfase, fase 4, dot de bodem van de bouwkuip opzwelt. 
In de outputtabel (Bijlage L. l) zijn de waardes opgenomen van de verzakkingen van de 
referentiepunten. 
Voornamelijk ter plaatse van de belendende bebouwing moet bepaald worden of de grond niet te 
veel verzakt. De eisen die worden gesteld aan deze veNorming zijn reeds genoemd in de vorige 
paragraaf. Berekeningen in Appendix 3.4 laten zien dot de veNorming van de grond beperkt blijven. 
De verzakking zal dus geen schade toebrengen aan de belendende bebouwing. 
De verzakking ter plaatse van de fundering van de interne construc l'ie in de bouwkuip dient ook 
beperkt te blijven. Hierbij is echter niet zozeer de totale verzakking, moor voornamelijk de verzakking 
tijdens de bouwfase van de interne constructie en de gebruikersfase van belong. Vandaar dot in de 
output-tabel ook de veNormingsverschillen tussen fase 6 en fase 8 worden getoond. Deze waardes 
worden in Appendix 3.4 gebruikt om aan te tonen dot ook hier de veNormingen binnen de grenzen 
blijven . 

Plastische punten 
De plastische punten die ontstaan in het model zijn zichtbaar in de output-plots in bijlage L.3. Aon de 
hand van deze afbeeldingen is te zien dot er zich reeds plastische punten bevinden in het 
beginstadium. Aangezien de huidige situatie voldoet, kunnen deze plastische punten genegeerd 
worden . In geen van de fases is er een ophoping van plastische punten te vinden. Dit duidt dus niet 
op enig bezwijkgedrag . 
Tijdens het modelleringsproces zoals beschreven in de proefmodellen in Appendix 3, zijn wel plastische 
punten geconstateerd die een probleemgebied aanduidden. Deze probleemgebieden zijn tijdens 
het proces aangepast. 

Momentenlijnen 
In Bijlage L.4 is of te lezen dot de momentenlijnen in fase 6 (polderpeilfase) maatgevend zijn . In de 
rechterhelft van het model worden de grootste buigende momenten verwac ht in de grondkering . 

M max;/= 1,88· 103 kNm/ m 

Mmax;r =2,10 ·103kNm/m 
Bij vergelijking van het maximaal buigend moment in de linker- en rec hterhelft van het model, blijkt 
dot deze relatief weinig van elkaar verschillen (l 0 %). Dit geeft aan dot het model inderdaad 
grotendeels symmetrisch is. 
De waardes voor de buigende momenten kunnen worden gebruikt in de berekening voor de 
dimensionering van de diepwand. Deze berekeningen worden gemaakt in Appendix 3.3 

Strutforce 
In de output-tabel, die is weergegeven in Bijlage L. l, worden ook de stempelkrachten aangegeven. 
De stempelkrachten blijken maximaal in fase 6. Dit is de fase waarin het polderpeil wordt gerealiseerd. 
De krac hten zijn wederom het grootst in de rechter helft van het model, moor het verschil is beperkt 
(7%). 

Fww ;I = 411, 6kN Im 

Fsrruu = 442, lkN Im 

Deze maximale stempelkrachten gelden per meter lengte van de bouwkuip. In Appendix 3.3 wordt 
nader ingegaan op de dimensionering van de stempels. 
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8.5 Dimensionering en controle 

Bouwkuipwanden 

Aon de hand van de resultaten en bevindingen van de Eindige-elementen analyse, zijn de 
grondkeringen gedimensioneerd. In Appendix 3.3. l is zowel de variant van een combiwand als een 
van een betonnen diepwand berekend . In de Eindige-Elementen Analyse is echter gebleken dot een 
betonnen diepwand beter in stoat is de vervormingen te beheersen. Het beperken van de 
vervormingen is voornamelijk belangrijk in verband met de interferentie met de belendende 
bebouwing. 

Stem pelconstructie 

De output van Plaxis bevat de maximale stempelkrachten (strutforce) die kunnen optreden. Deze 
waardes zijn in Appendix 3.3.3. gebruikt voor het dimensioneren van de stempelconstructie. Deze 
berekeningen resulteren in de volgende dimensies: 
Buisprofiel: 8l3x12 hart-op-hart 5 meter 
In figuur 8.19 is een impressie gegeven van de stempelconstructie. 

figuur 8. 7 9. Stempelconstructie 

Controle belendingen 

In Appendix 4.1 zijn de verzakkingen van de belendende bebouwing gecontroleerd aan de eisen. 
Hiertoe worden de waardes uit de output-tabel (Bijlage L. l) gebruikt. Zowel de translatie als de rotatie 
van de grond ter plaatse van de belendingen zijn beschouwd. 

Controle Fundering inbouwconstructie 

In Appendix 4.2 zijn de verzakkingen van de fundering van de inbouwconstructie gecontroleerd aan 
de eisen. Hiertoe word en de waardes uit de output-tabel (Bijlage L. l) gebruikt. Zowel de translatie als 
de rotatie van de funderingsstroken zijn beschouwd. 
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8.6 Conclusie Eindige Elementen Analyse 

Het vervaardigde Eindige Elementen model is een goed benadering van de werkelijk situatie . Hierbij 
moet de kanttekening worden gemaakt dot de werkelijke situatie kan afwijken van het model. Het 
grondprofiel is gebaseerd op enkele plaatselijke metingen en kan eventueel plaatselijk afwijken. 
Eventuele afwijkingen worden niet meegenomen in het model . 

De output van het model bestaat uit vervormingen, spanningen, momentenlijnen en 
stempelkrachten. Deze waardes zijn gebruikt voor het dimensioneren van de bouwkuipelementen. Uit 
de bevindingen in de vorige paragraaf blijkt dot de dimensies van de diverse elementen, zoals de 
betonnen diepwanden en de stempelconstructie, relatief groot zijn. 
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9 Conclusie 

9.1 Conclusie 

De doelstelling van dit afstudeerproject luidde: 

Het maken van een technisch constructief verantwoord ontwerp, gebruik makend van een 
folieconstructie, voor de ondergrondse parkeergarage van Artis gelet op de randvoorwaarden zoals 
de naastgelegen gracht en de belendende bebouwing. 

De onderliggende vraag van deze doelstelling is: 
In hoeverre is het mogelijk folieconstrudies toe te passen in gesloten bouwkuipen met relatief grote 
afmetingen. 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is eerst onderzoek gedaan naar folieconstructies in het 
algemeen, en damwandpolders in het bijzonder. Om een dergelijke folieconstructie beter onder de 
loep te nemen, is ervoor gekozen een concreet ontwerp te maken volgens dit principe. Dit concrete 
ontwerp is een parkeergarage voor Artis in Amsterdam . Het definitieve functionele ontwerp voldoet 
aan de gestelde eisen. Tijdens het ontwerpen van de parkeergarage en zijn bouwkuip, zijn de 
specifieke beperkingen en mogelijkheden van folieconstructies aan het licht gekomen. 

Het grootste voordeel van een folieconstructie zijn de loge kosten . Dit voordeel is echter enkel van 
toepassing indien diverse factoren gunstig zijn. Een overzicht van enkele van deze factoren: 

• Beperkte hoogte van het grondwater 
• Beperkte benodigde diepte van de bodem van de bouwkuip 
• Voldoende ruimte voor verankering van de grondkering 
• Voldoende stijve grondopbouw 

De nadelen schuilen voornamelijk in de grote risico's die slecht inzichtelijk en moeilijk te beperken zijn. 
Zo wordt de folie onder water geplaatst en is controle op de uitvoering daardoor moeilijk. 

Deze voor- en nadelen gelden niet zozeer voor grootschalige bouwkuipen, moor zijn van toepassing 
op alle damwandpolders. Bij grootschalige bouwkuipen is echter de invloed van de factoren en de 
r1isico's veel groter. Ook gaan er grotere bedragen mee gemoeid om eventuele fouten te corrigeren. 

De bouwkuip van de parkeergarage is berekend door middel van handberekeningen en Eindige
Elementen-Analyse. Deze berekeningen resulteerden in de afmetingen voor de bouwkuip en zijn 
constructieve elementen . Hieruit bleek de grondwaterstand op de locatie dermate hoog, dot de 
aanlegdiepte van de folie relatief diep is. Dit geeft voornamelijk uitvoeringstechnische moeilijkheden. 
Voor het ontwerp van de parkeergarage was het wellicht gunstig geweest een derde bouwlaag toe 
te passen. Dit werd echter beperkt door de (on)mogelijkheden van de folieconstructie. 
Ook bleek het onder andere noodzakelijk een dikke diepwand toe te passen in plaats van de voor 
een folieconstructie gebruikelijke damwand . Het grootste voordeel van het kiezen voor een 
foliconstruc-tie goat hiermee verloren. Het toepassen van een diepwand is namelijk veel duurder don 
een conventionele damwand. 
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9.2 Reflectie 

Diepte diepwand 

In de eindfase van het project bleken er enkele onvolkomenheden te zijn. 
Zo is de benodigde diepte van de grondkering berekend aan de hand van 
de aanname dot zijdelingse verankering niet nodig zou zijn. De 
vervormingen bleken echter zodanig groot dot grondkering zonder 
zijdelingse verankering niet mogelijk is gebleken. lndien er wel zijdelingse 
verankering wordt toegepast. zal een kortere grondkering kunnen voldoen 
aan het momentenevenwicht. De stempels werken in dit geval mee met 
het 'passieve moment'. De momentenlijn van de grondkering zal er don 
uitzien als afgebeeld in figuur 9.1. 

Door middel van enkele globale berekeningen is gebleken dot een 
diepwand met een lengte van 22 m voldoet in deze situatie. Deze 
berekeningen zijn gebaseerd op de berekeningen in Appendix 2.2. moor 
zullen niet worden opgenomen in het verslag. Het Plaxismodel is naar 
aanleiding hieNan aangepast en doorgerekend (zie figuur 9.2). De 
buigende momenten in de diepwand zijn naar schatting zo'n 10 % groter 
don in het eerder beschreven model in het rapport. Hieruit kan de conclusie 
worden getrokken dot de afwijking van de overige resultaten (bv 
veNormingen en spanningen) ook beperkt zal blijven. 

figuur 9. I: momentenlijn diepwand met stempels 

figuur 9.2: gecorrigeerde ptaxismodel, linker he/ft 

Uitvoeringsvolgorde Bouwkuip 

In het rapport is onvoldoende duidelijk aan bod gekomen dot er tijdens de uitvoeringsvolgorde ook 
stempels toegepast moeten worden. Dit komt doordat in een eerder stadium geen 
stempelconstruclie was voorzien. Ook de afbeeldingen van de uitvoeNolgorde tonen geen stempels 
terwijl deze wel aanwezig zijn. 
De stempelconstructie bemoeilijkt de uitvoering. Zo kan de folie niet eenvoudig worden uitgerold 
naast de bouwkuip. In plaats daaNan zal de folie, drijvend op het water, onder de stempels door 
moeten word en gelegd. 
Verder is onvoldoende duidelijk naar voren gekomen dot de folie in eerste instantie tot aan het 
niveau van de stempels zal reiken. Zodra de bouwkuip gereed is en het polderpeil is aangebracht, 
wordt de folie op moat gesneden en kan de klemconstructie worden aangebracht. 

Pagina 108 



Constructief ontwerp parkeergarage Artis 

9.3 Actuele stand van zaken 

Gedurende de loop van dit afstudeerproject is stand van zaken gewijzigd bij de werkelijk plannen met 
betrekking tot de parkeergarage bij Artis. Het plan is momenteel geschorst. De reden hiervoor is dot er 
in het huidige ontwerp van Artis niet wordt wordt voldaan aan de vooraf gestelde eisen. 
Tevens is het nog niet gelukt de financien rond te krijgen, waardoor het project nog niet naar een 
volgende niveau getild kan worden. Wei stoat de ondergrondse parkeergarage nog steeds op de 
planning en deze zal er in de toekomst waarschijnlijk wel komen . 

9.4 Aanbevelingen 

Het afstudeerproject concentreert zich voornamelijk op de constructieve kant van folieconstructies. Bij 
een eventuele afweging om te kiezen voor een folieconstructie, spelen echter ook uitvoering en 
kosten een grote rol. In eventueel nader onderzoek zouden deze aspecten kunnen worden bekeken 
ten aanzien van damwandpolders. Deze vakgebieden lagen echter niet binnen mijn bereik om hier 
dieper op in te goon in dit rapport. 
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Constructieve Appendix 

Constructieberekeningen 

Deze appendix bevat de constructieberekeningen van het rapport: 'Ontwerp Folieconstructie 
Ondergrondse Parkeergarage Artis'. 
In de berekeningen worden controles uitgevoerd van de gekozen constructieve elementen en 
dimensies. 

Constructieve Appendix l bevat berekeningen van de inbouw constructie, welke is beschreven in 
Hoofdstuk 5. 
Constructieve Appendix 2 bevat berekeningen betreffende de bouwkuip van de parkeergarage. Het 
ontwerp van de bouwkuip is reeds beschreven in Hoofdstuk 6. 
Construc'tieve Appendix 3 toont het modelleringsproces waardoor het Plaxis-model tot stand is 
gekomen zoals beschreven in hoofdstuk 8. Tevens worden enkele elementen van de bouwkuip 
berekend. 

Mijn werkmethode 

De meeste berekeningen in Appendix l en 2 zijn tot stand gekomen met behulp van excelsheets. 
Formules die gebruikt worden in de komende paragrafen heb ik in Microsoft excel ingevoerd. Zo kan 
een berekening eenvoudig meerdere malen worden uitgevoerd. Op deze manier is er 'gespeeld' 
met de variabelen . In de eerste plaats om inzicht te krijgen in de diverse berekeningsmethoden. 
Hierdoor heb ik een beter gevoel gekregen voor de invloed van de diverse variabelen. Door middel 
van optimalisatie zijn uiteindelijk de afmetingen van bijvoorbeeld de liggers bepaald. 

Deze afmetingen zijn in de komende paragrafen gebruikt als 'startwaarden' voor de 
controleberekeningen. De uiteindelijke controle kon nu worden uitgevoerd, als mede de bepaling 
van bijvoorbeeld de hoeveelheid wapening. 

Tijdens het modelleren van het Eindige Elementen model is stap voor stap bijgehouden welke 
beslissingen zijn genomen. Dit proces is verkort beschreven in Appendix 3. 
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1 CA Construc"tieberkeningen lnbouw 

In hoofdstuk 5 van het rapport is het ontwerp van de inbouwconstructie aan bod gekomen. De 
keuzes die in dot hoofdstuk zijn gemaakt, worden ondersteund door de berekeningen die zijn 
gemaakt in appendix l. 

1. l Belastingen 

Ten behoeve van het bepalen van de dimensies van voornamelijk de inbouwconstructie, dienen eerst 
de belastingen te worden bepaald. In het beginstadium, voor het schatten van de dimensies, is 
gebruik gemaakt van grove aannames van de belastingen. Om echter tot een optimaal ontwerp te 
komen, is het van belong de belastingen uitermate nauwkeurig vast te stellen. 
De belastingen op de diverse constructieonderdelen worden onderverdeeld in permanente en 
veranderlijke belastingen, met elk hun eigen veiligheidsfactoren. Deze veiligheidsfactoren zullen 
verschillen per situatie. 
De belastingen zullen worden berekend volgens f\IEN 6702. 

Permanente Belastingen 

Tijdens het ontwerp zijn er schattingen gemaakt van de dimensies. Deze dimensies zullen worden 
gebruikt voor het bepalen van het eigen gewicht van de constructieelementen. 

De hart op hart moat van de liggers is 8660mm. Dit is bepaald in paragraaf 5.2 
p =d·y rep 

• Tussenvloer 

Constructie materiaal afmetingen volumegewicht belasting belasting 

dee I bxh of d (mm) y (kN/m3) Prep (kN/m2) Prep,I (kN/m) 
Liggers Gewapend beton 450x550 24 6,0 
Vloer Gewapend beton 300 24 7,2 62,6 
Afwerkinq 0,23 2,0 
Totaal 550 7,4 70,6 

• Dakconstructie 

Constructie materiaal afmetingen volumegewicht be lasting belasting 

dee I d (mm) y (kl\J/m3) Prep (kN/m2) Prep,I (kN/m) 
Grondpakket zand 300 16 4,8 41,8 
Liggers Gewapend beton 700x800 24 13,0 
Vloer Gewapend beton 350 24 8,4 73,l 
Afwerkinq 0,23 2,0 
rTotaal 1100 13,4 129,9 
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Veranderlijke belasting 

De functie van het gebouw is een parkeergarage. De tussenvloer moet dus berekend zijn op de 
belasting van de auto's. Op deze tussenvloer zullen zich geen touringcarbussen bevinden en de 
belasting zal dus beperkt zijn tot voertuigen tot 2500 kg. 

Q,.P = 2, OkN I m 2 

Qrep;I = 2, 0. 8, 7 = 17, 4kN Im 

If/= 0, 7 

Bovenop de parkeergarage zal de dierentuin van Artis warden uitgebreid . Voor de dakconstructie 
geldt de volgende veranderlijke belasting. Deze waarde is voorgeschreven in Eurocode l NEN-EN-
1991-1-16.3.4. 

Q ,ep = 5, OkN I m2 

Q,e,,;1 = 5, 0 · 8, 7 = 43, 5kN Im 

If/= 0, 25 

De dakconstructie heeft ook te maken met sneeuwbelasting 

Q,ep;m = 0,8 · 0, 7 = 0,56kN I m 2 

Qrtp;>nJ = 0, 56 · 8, 7 = 4, 9kN Im 

If/= 0 
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Belastingcombinaties 

Nu zal de ontwerpbelasting moeten worden bepaald. Hiervoor zullen belastingcombinaties gemaakt 
worden. De grootste belasting van de diverse combinaties zal maotgevend zijn en zol worden 
gebruikt ten einde de constructie van het gebouw te berekenen en te controleren. 

• Tussenvloer - vloer 

l: UGT Alleen permanente belastingen 
- 4 2 

qd:iv i = Y1.
11

JJ ·P"T' = 1,35·7, = lO,OkN Im 

2: UGT Permanente belasting + extreme veranderljjke belasting 

qd J, 1 = Yi .1:. r. ·P,..p +r1,,,.11 ·Q,,.p =l,2·7,4+1,5·2,0= I l,9kN lrn
2 

Maatgeven lfr
11 

= 11, 9kN Im~ 

3: Bruikbaorheidsgrenstoestand 

qd:1v3 = Yr .g.u · P,.,P + Yr.q.u · Q,-ep =I, O· 7,4+1,0 · 2,0=9,4kNI111" 

• Tussenvloer - ligger 

l: UGT Alleen permanente belastingen 

qd;tll =Yi .. ~ ... · P,"p:i = 1, 35 · 70, 6 = 95, 3kN Im 

2: UGT Permanente belasting + extreme veranderlijke belasting 

qd:112 =Yr. , 11 • P,.,p:1 + Y1 .q.11 ·Q,.ep:l=1, 2· 70,6+ 1,5·17,4=l10,8kN Im 

Maatgeven q d:it = 110, 8kN Im 

3: Bruikbaorheidsgrenstoestand 

qd;t!J = rf.g,11 • P,.L'p;I + Yr.q.11 . Qrep;I = 1, 0. 70, 6+1, 0·17 ,4 = 88, OkN Im 

• Dakconstructie - vloer 

l : UGT Alleen permanente belastingen 

qd :d..i = Y1 .g.,, ·Prep =I, 35·13, 4=18, 09kN I 111
2 

2: UGT Permanente belasting + extreme veranderl1ijke belasting 

qd:dv2 = Y1 .8,11 • P,.e,, + Y1 .q. 11 • Q,.ep =I, 2·13, 4 + l, 5 · 5, 0 = 23, 6kN I m
2 

3: UGT Permanente belasting + momentane veranderlijke belasting + extreme sneeuwbelasting 

q":""' = Y1 .g.u · P,,/J + Y1 .q. 11 ·If/· Q,ep + Y1 ,q,,, • Q,.ep =I, 2·13,4+ 1,5 ·O, 25·5,0+1,5·0,56=18,8kN I 111
2 
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4: Bruikboarheidsgrenstoestand 

qd;dr~ = Y1. JJ • P"" + r1 ,,J, · Q,..P = 1,0·13,4+ 1,0 ·5,0=I8,4kNI111: 

• Dakconstructie - ligger 

l: UGT Alleen permanente belastingen 

qd;dti = Yr.g.J, · P rep :J = 1, 35·129, 9 = 175, 4kN Im 

2: UGT Permanente belasting + extreme veranderljjke belasting 

qd;d/2=Y1. ·11 . P,q>/ + r, (/ II. Qrep:I = 1, 2·129, 9+1,5. 43,5 = 221 ,lkN Im 

3: UGT Permanente belasting + momentane veranderlijke belasting + extreme sneeuwbelasting 

qd;dr3 = Yr . ~ , 11 · P,.,1':1 + Y1.,
111 

·If/· Qrcp:t + Y1,q, 11 • Q,,p:i = 1, 2·129, 9+1,5 · 0, 25 · 43,5 +I, 5 · 4, 9 = 179,5kN Im 

Maatgeven qd;dJ = 221, lkN Im 

4: Bruikbaarheidsgrenstoestand 

qd:dt4 = Y1.g, ,, · P,.:p:t + Y1.,
1
.11 · Qrep;l = 1, 0·129, 9+1, 0 · 43, 5 = l 73,4kN Im 

Samenvattend 

Sterkte berekeningen ter controle van de inbouwconstructie dienen te worden gemaakt met 
onderstaande ontwerpbelastingen. 

U't t t t d 1 ers e qrens oes an B 'kb rh 'd ru1 aa e1 t t d sqrens oes an 

qd;tv = l l, 9kN I m
2 

qd:ivb = 9, 4kN I m
2 

qd:it = 110, 8kN Im. qd;itb = 88, OkN I rn 

qd;dv = 23, 6kN I m2 qd;dvb = 18,4kN I me. 

qd:dt = 221,lkN Im qd·dtb = 173, 4kN Im 
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1.2 Vloeren 

1.2. l Eigenschappen alle vloeren 

Afmetingen bepaald door middel van optimalisatie door middel van excelsheets. 

Betonkwaliteit B25 

Wapening FeB 500 -7 f,. = 435N I mm2 

Er wordt uitgegaan van milieuklasse l (droog) 
De betondekking wordt bepaald aan de hand van (Tabel 44 VBC) 
Betondekking: c=25mm (dekking op de beugelwapening) 

als <A ,hw is 032 of groter, don betondekking verhogen. 0 32 -7 c= l ,5x32=48mm (dekking op de 

hoofdwapening) 

1.2.2 Tussenvloeren 

• Eigenschappen 

/ 

figuur App. I . Overspanning vloeren tussenverdieping 

l110h = 8660mm 

bw =lOOOmm 

a 1 = a2 = 200mm 

/ 

.- I 

In paragraaf 6.5 is reeds berekend dot de overspanning van de vloeren gelijk is aan de hart-op-hart 
moat van de kolommen minus de breedte van de ligger. De overspanning wordt nu: 

L = lhoh -bw = 8660-1000 = 7660mm 

l = L+ a1 + a 2 = 7660+ 200+ 200 = 7860mm 
2 2 

d =250mm 

h = d +Yi <A ,hw +<A ,hit + C = 250+12, 5 + 8 + 25 ""' 300mm 
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• Veldwapening 

Tabellen voor momentcoefficienten zijn niet toepasbaar, omdat het hier goat om een parkeergarage 
met een grate veranderlijke belasting. De situatie voldoet niet aan de voorwaarden voor het gebruik 
van de tabellen. Om aan de vei llige kant te blijven, wordt in eerste instantie uitgegaan van een enkel 
veld. 

qd·iv = 11, 9kN Im 

Mu;iv = Ys qd;tf = Ys · 11, 9 · 7,86
2 

= 91, 9kNm 

M" - 91, 9 = 1470 
bed 2 1, 0 · 0, 252 

% =0,36 

Volgens tabellen 8 en 9 (zie figuur App. l 0 en figuur App. 11) 

UJO;max = 1, 38 

%;min = 0, 15 -7 % = 0, 36 voldoet 

A =ill · b · d · 104 = 0 36·1 0 · 0 25·104 = 900mm 2 Im 
s 0 ' ' ' 

Kiezen wapening: 

016 -150 -7 A,= 1340mm2 Im 

Benutte capaciteit: 67% 

Verdeelwapening: 20% van de berekende hoofdwapening 

As =0,20·900=180mm2 Im 

08 - 250 -7 A,= 201mm2 Im 

• Controle scheurwijdte 

Mrep 
(5' --·! s - s 

Mii 

M rep = Ys qrep/
2 = Ys · 9, 4 · 7, 862 = 72, 6kNm 

M11 = As;aanw ·Md= 1930400 ·91,9=137kNm 
As;hen 

C5' = 
72

'
6 

· 435 = 231N I mm2 

s 108, 1 

Volgens tabel l 3a (figuur App. 12) geldt 
Maximale <A,,, = 22mm 

Voorheen gekozen wapening voldoet. 
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• Steunpuntswapening 

In dit geval is het veiliger om te kiezen voor een schematisatie met 3 velden (zie figuur App.2). Deze 
constructie is don ook ingevoerd in Matrixframe om zo tot de krachtsverdeling te komen. Voor verdere 
resultaten zie bijlage H. 

7~:.52-73.52 

-5:3.62 

figuur App.2. Momentenlijn v/oervelden. 

Uit de berekeningen van Matrix Frame volgen deze resultaten. 

Mveld =58,6kNm 

M,,P = 73,5kNm 

V =56,lkN 

M,,P = 73, 5kNm 

Mu = 73, 5 = 1176 
bd 2 l,0·0,252 

% =0,28 

A, = % · b · d · 104 = 0, 28 · 1, 0 · 0, 25 · 104 = 700mm 2 Im 

Kiezen wapening: 

016- 250 -7 A, =804mm2 Im 

Benutte capaciteit: 87% 

Verdeelwapening: 20% van de berekende hoofdwapening 

A, =0,20·700=140mm2 Im 

08 - 250 -7 As= 20lmm2 Im 

• Dwarskracht 

-73.52-73.52 

58.81 

Ook hier wordt gekozen de dwarskracht te bepalen door middel van een schematisatie met 3 
velden. 

Ter plaatse van de steunpunten geldt een dwarskracht van V = 56, lkN 
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T = Vd;tt = 56100 = O 22 
d bd 1000. 250 ' 

Volgens tabellen 18 en 19 uit vis en sagel (zie figuur App.13 en figuur App.14) geldt: 

r 1 =0,46N I mm2 

T2 = 3,0N I mm 2 

rd < r1 -7 er hoeft geen dwarskrachtwapening toegepast te worden. 

• Wapening 

Hoofdwapening onderin: 
Verdeelwapening onderin: 

016 - 150 
08 - 250 

Hoofdwapening bovenin: 016 - 250 
Verdeelwapening bovenin: 08 - 250 

---- -~=== 

I== 

figuur App.3. Wapening langsdoorsnede 
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1.2.3 Dakvloeren 

• Eigenschappen 

/ 

figuur App.4. Overspanning vloeren tussenverdieping 

lhoh = 8660mm 

bw = 1500mm 

a
1 
= a2 = 200mm 

/ 

In paragraaf 5.4 is reeds berekend dot de overspanning van de vloeren gelijk is aan de hart-op-hart 
moat van de kolommen minus de breedte van de ligger. De overspanning wordt nu: 

L = l111111 -bw=8660-1500 = 7160mm 

l = L+ a1 +a2 =7160+ 200+ 200 =7360mm 
2 2 

d =300mm 

h = d + Ji <A ,hw + <A ,br;J +c = 300+ 12,5+8+ 25::::: 350mm 

• Veldwapening 

qd ;dv = 23, 6kN Im 

M ,,;dv = Ys qd;d/ = Ys ·23,6· 7,36
2

=159,8kNm 

M" = 159,8 =l 776 
bd2 10·032 

c ' ' 

% =0,44 

Volgens tabellen 8 en 9 (zie figuur App.10 en figuur App.11) 

mo·max =1,38 

%;min = 0, 15 7 % = 0, 44 voldoet 

A, = % · b · d · 104 = 0, 44 · l, 0 · 0, 3 · 104 = 1320mm 2 Im 

Kiezen wapening: 
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020 - 150 -7 A,= 2094mm2 Im 

Benutte capaciteit: 63% 

Verdeelwapening: 20% van de berekende hoofdwapening 

A, =0,20·1320=264mm2 Im 

010 - 250 -7 A, =314mm2 Im 

• Controle scheurwijdte 

- Mrep J 
(J ---· 

s M s 
It 

Mrep =fBqrep[2 =fB·lS,4·7,362 =124,6kNm 

Mu= AAs;aanw. Md = 2094·159 8 = 253 5kNm 
1320 , , 

s;hen 

a- = 
124

'
6 

.435 = 214N lmm2 

s 253,5 

Volgens tabel l 3a (figuur App. 12) geldt 

minimale r/Jkm = 23mm 

Voorheen gekozen wapening voldoet. 

• Steunpuntswapening 

Ook in dit geval is het veiliger om te kiezen voor een schematisatie met 3 velden (zie figuur App.5). 
Deze constructie is ingevoerd in Matrixframe om zo tot de krachtsverdeling te komen. Voor verdere 
resultaten zie bijlage H. 

figuur App.5. Momentenlijn vloervelden dakconstructie 

Uit de berekeningen van Matrix Frame volgen deze resultaten. 

Mveld =l 16,3kNm 

M"" = 145,SkNm 

V = ll l,3kN 
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M, ,P = 145,8kNm 

M 11 = 145,8 = 1620 
bd 2 l,0 ·0,32 

% =0,40 

As =% ·b ·d · l04 =0,40 ·1,0·0,3·104 =1200mm2 Im 

Kiezen wapening : 

016-150 -7 As =1340mm2 Im 

Benutte capaciteit: 90% 

Verdeelwapening : 20% van de berekende hoofdwapening 

A"= 0, 20·1200 = 240mm2 Im 

010-250 -7 A, =314mm2 1m 

• Dwarskracht 

Ook hier wordt gekozen de dwarskracht te bepalen door middel van een schematisatie met 3 
velden. 

Ter plaatse van de steunpunten geldt een dwarskracht van V = 111, 3kN 

r = vd;1/ = 111300 = 0 37 
d bd 1000. 300 , 

Volgens tabellen 18 en 19 uit vis en sage! (zie figuur App.13 en figuur App.14) geldt: 

r, = 0,46N I mm2 

r 2 = 3,0N I mm2 

rd < r 1 -7 er hoeft geen dwarskrachtwapening toegepast te warden . 

• Wapening 

Hoofdwapening onderin : 
Verdeelwapening onderin : 

020 - 150 
010 - 250 

Hoofdwapening bovenin: 016 - 150 
Verdeelwapening bovenin: 01 O - 250 
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--..,.---

figuur App.6. Wapening langsdoorsnede 
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1.3 Liggers 

Eigenschappen alle liggers 

Afmetingen bepaald door middel van schatting. Voldoet niet aan conventionele verhoudingen. 

Betonkwaliteit B25 

Wapening FeB 500 -7 j~ = 435N I mm2 

Er wordt uitgegaan van milieuklasse l (droog) 
De betondekking wordt bepaald aan de hand van (Tabel 44 VBC) 
Betondekking: c=25mm (dekking op de beugelwapening) 

als <A""' is 032 of groter, don betondekking verhogen. 0 32 -7 c= l ,5x32=48mm (dekking op de 

hoofdwapening) 

1.3.2 Liggers tussenvloer 

• Afmetingen 

/ / 

figuur App. 7. Overspanning ligger tussenvloer 

/ 

/ 

figuur App.8. Ooorsnede ligger 

l = 13300mm 

b =IOOOmm 

h=850mm 

/ 

/ 

~-j_ 

/ / 

Uitgaande van een hoofdwapening van 25 mm diameter. 

d = h-(,Yi <A.hw + <A .bgl + c) = 850-(12,5 +8+ 25):::::: 800mm 

J.E. klein Gebbink - s0492033 
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Er kan gebruik worden gemaakt van een meewerkende breedte van de breedplaatvloer. Na de 
aanstorting van de breedplaatvloeren en de liggers, is er namelijk sprake van een samenwerkend 
geheel. {15, biz. 103) 

Symbolen: (zie ook figuur App.9) 

bw = Ribbreedte van de balk 

b, ,2 = 0, ll:::; 0, SL, 1112 Breedte van de meewerkende flensdelen, gemeten vanuit de dagzijden 

van de rib 
l = Theoretische overspanning van de balk volgens VBC art. 9.2 of tweemaal de 

lengte van de uitkraging 
L1 2 = De dagmaat, gemeten loodrecht op de overspanningrichting van de balk 

en betrekking hebbende op de aangrenzende plaatdelen, behorende bij 
bl respectievelijk b2 

figuur App.9. Meewerkende breedte(75, biz 704) 

bw =lOOOmm 

b1 = b2 = 0, ll = 0, 1 · 13300 = 1330mm 

l = 13300mm 

L=7700mm 

O,SL = 3850mm 

1330 < 3850 
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be= 1000+ 1330+ 1330 = 3660mm 

• Controle momenten 

qd ;ii = 110, 8kN Im 

M 11 ;11 =Ysqd;i/=Ys·110,8·13,32 = 2450kNm 

M" = 2450 = 1046 
bed 2 3, 66 · 0, 802 

% =0,25 

B l.5 B 25 B 35 

FeB 220 0,26 0,34 0,41 
FeB 400 0,15 0,19 0,23 
FeB 500 0,12 0,15 0,18 

B 45 B 55 

0,48 0,56 
0,27 0,31 
0,2 1 0,24 

figuur App. 70. Tobe/ 8 uit Vis en Sagel: Minimum wapeningspercentage (15, biz 55) 

B 15 B25 B 35 B45 B 55 

Fe13 220 2,55 4,25 5,95 7,65 9,35 
FeB 400 1,14 1,91 2,67 3,43 4,20 
FeB 500 0,83 1,38 l ,94 2,49 3,05 

B65 

0,63 
0,35 
0,27 

B 65 

11,05 
4,96 
3,60 

figuur App. 7 7. Tobe/ 9 uit Vis en Sagel: Maximum wapeningspercentage ( 15. biz 57) 

Uit bovenstaande figuren volgt: 

WO;max = 1, 38 

Wo;rnin = 0, 15 7 % = 0, 25 is akkoord 

A_,. = % · b · d · 104 = 0, 25 · 3, 66·0,8·104 = 7320mm2 

Kiezen wapening: 

20x 025 7 As = 9820mm2 

Benutte capaciteit: 75% 

Controleren of de hoogte van de betondrukzone xu binnen de flens volt. De waarde van kx wordt 

bepaald aan de hand van tabel 10 uit Vis en Sagel (75). 

Uit % = 0, 25 volgt k, = 0, 096 

x
11

=k,·d=0,096·0,8 = 76,8mm 

De flensdikte in 350 mm, dus xu volt binnen de flens. 

• Controle scheurwijdte 
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Mrep 
<J •. =-·J, " M . 

II 

M rep= Ys qrep[2 =Ys·88·13,32 =1946kNm 

M,, = As;aan w ·M = 9820 ·2450=3287kNm 
As;lm1 d 7320 

<J = 
1946 

·435=258N lmm2 

s 3287 

milieuklasse 

Zonder Met 
voorspanstaal voorspanstaal 

1 
2 1 

3,4 en 5 2 
- 3,4 en 5 

100 125 

50 40 
37 30 
25 20 
12 10 

crsiaal 

N/mm2 

135 200 
33 25 
25 19 
17 13 
8 6 

figuur App. 12. Maximaal toelaatbare gemiddelde kenmiddellijn in mm (15) 

Volgens tabel l 3a (zie figuur App. 12) geldt 

maxi male <Am = 20mm 
Voorheen gekozen wapening voldoet niet! 

26x 025 -7 A, = 12766mm2 

= As;aanw · M = 12766 · 2450 = 4273kNm 
M,, d 7320 

A s;he11 

<J = 
1946 

· 435 = l 98N I mm2 

s 4273 

maximale <Am = 25mm 
-7 voldoet 

Benutte capaciteit= 58 % 

• Toevallig inklemmingsmoment 

M std ;tl = )1:;' · M u ;tl = )1:;' · 2450 = 817 kNm 

M,, 

b d 2 
e 

817 = 349 
3,66 ·0,82 

lVa = 0,08 

250 300 
20 17 
15 13 
10 8 
5 4 

W0;min ge\dt niet in het geval van een toevallig inklemmingsmoment. 

A s = lVa · b · d · 104 = 0, 08 · 3, 66·0,8·104 = 2342mm2 

Kiezen wapening: 

5x 025 -7 A, = 2455mm2 
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• Controle Dwarskracht 

qd ·it = l l0,8kN Im 

V ,d;it =Ji qd) =Ji· l l 0, 8 · 13, 3 = 736, 82kN 

r = vd ;it = 736820 = 0 25 
d bd 3660·800 ' 

sterkteklasse 

B 15 
B 25 
B 35 
B45 
B 55 
B 65 

0,36 
0,46 
0,56 
0.66 
0,76 
0,86 

figuur App. 13. waarden voor r, = 0, 4 h (15, biz 117) 

sterkteklasse 

Bl5 
B25 
B35 
B45 
B55 
865 

1,8 
3,0 
4,2 
5,4 
6,6 
7,8 

figuur App. 14. waarden voor r
2 

( 15, biz 1 17) 

Volgens tabellen 18 en 19 uit vis en sagel (zie figuur App. 13 en figuur App. 14) geldt: 

r
1
=0,46N I mm2 

r 2 = 3,0N I mm2 

rd < i-1 ~ er hoeft geen dwarskrachtwapening toegepast te worden. 

Verdeelwapening in de vorm van beugels 
Verdeelwapening in de liggers: 20% van berekende hoofdwapening 

A,= 0, 2· 7320=1464mm2 Im 

1464 
Be~gels werken aan twee zijden: A = -- = 732mm2 Im 

5 2 
De breedte van de beugels (y) mag volgens NEN 6720 (art. 9. 11.4.4.) niet groter zijn don 500 mm. 
Daarom is het noodzakelijk ook halverwege de breedte van de balk een beugelstaaf toe te passen. 
Nu onstaan er dus 3 beugelstaven (zie figuur App. 15) 

A = 
1464 

= 488mm2 Im 
' 3 

Wapening: Rond l 0 - 150 

. - L .. _ y 

figuur App.15. afstand beugelwapening in breedterichting (16, biz 117) 
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• Wapening 

Hoofdwapening: 9x3 rond 25 

Gezien er een grote hoeveelheid wapening in de ligger dient te komen, is het mogelijk de wapening 
te bundelen. Maximaal in bundels van 3 staven. (zie figuur App.16) 

Bovenwapening: 
Beugels: 
Flankwapening: 

----

-- --

....... 

5x rond 25 
rond 10 - 150 
2x2 rond 20 

figuur App. 16. Wapening tussenligger 

-

figuur App. 17. detail wapening tussenligger 
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figuur App. 18. Langsdoorsnede Jigger 

J.E. klein Gebbink - s0492033 
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1.3.3 Liggers dakconstructie 

• Eigenschappen 

/ 

figuur App. 19. Overspanning ligger dakconstructie 

/ 

_r 

/ 

figuur App.20. Doorsnede Jigger 

l = 13300mm 

b = lSOOmm 

h = 1200mm 

/ 

/ 

/ / 

Uitgaande van een wapeningsdiameter van 25 mm 

d = h - (Yz rA ,hw + rA ,hgt + c) = 1200 - (12, 5 + 8 + 25) = l l SOmm 

/ 

' 

Ook bij de dakliggers kan gebruik worden gemaakt van een meewerkende breedte van de 
breedplaatvloer, zoals ook bij de tussenliggers (zie paragraaf 1.3.2) 

bw = 1500mm 

b1 = b2 = 0, ll = 0, l · 13300 = l 330mm 

l = 13300mm 

L=7700mm 

O,SL = 3850mm 

be =1500+1330+1330=4160mm 

• Controle momenten 
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qddt = 221,lkN Im 

Mu;dl = Ys qd;d/ = Ys · 22l,l·13, 3
2 

= 4889kNm 

M 11 = 4889 = 889 
bed 2 4,16·1,152 

% =0,21 
Volgens tabellen 8 en 9 (figuur App. l 0 en figuur App. 11) 

{UO;max = 1, 38 

UJO;min = 0, 15 -7 % = 0, 21 is akkoord 

A,=% ·b· d · 104 = 0, 21 ·4,16· l,15·104 =10046mm2 

Kiezen wapening: 

2lx025 -7 A, =103llmm2 

Benutte capaciteit: 97% 

Controleren of de hoogte van de betondrukzone x
11 

binnen de flens volt. De waarde van kx wordt 

bepaald aan de hand van tabel 10 uit Vis en Sagel (15). 
Uit % =0,21 volgt kx =0,081 

X
11 

=kx ·d =0,081·1,15 =92,7mm 

De flensdikte in 350 mm, dus x
11 

volt binnen de flens. 

• Controle scheurwijdte 

Mrep 
(j =-·! s s 

M" 
M = 11q !2 = 11.173 4·13 32 =3834kNm 

rep 18 rep /8 ' ' 

= As;aanw · M = l03 l l · 4889 = 5018kNm 
M" A,.,,"" d 10046 

(5' = 
3834 

· 435 = 332N I mm2 

s 5018 

Volgens tabel l 3a (figuur App. 12) geldt 

maximale <Am= 15mm 

Voorheen gekozen wapening voldoet niet! 

Meer wapening aanbrengen 

34x 025 -7 As= 16694mm2 
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M = A s;aanw · M = 16694 · 4889 = 8 I 24kNm 
11 

A ,;hen d I 0046 

CJ = 3834 
· 435 = 205N I mm 2 

' 8t24 
maximale r/Jkm = 25mm 

-7 voldoet 

Benutte capaciteit= 60 % 

• Toevallig inklemmingsmoment 

M,,d;dt =Y:,·M,,:dt =Y:,·4889=1630kNm 

M,, = 1630 = 296 
bed 2 4, 16 · l,152 

% =0,07 

llla:nun geldt niet in het geval van een toevallig inklemmingsmoment. 

A,=% ·b ·d · 104 = 0,07 ·4,16· l,15· 104 
= 3349mm2 

Kiezen wapening: 

7x 025 -7 As= 3437mm2 

• Controle Dwarskracht 

q d·dt = 221, lkN Im 

V sd;it = Yz qd ;) = Yz · 221, I· 13,3=1470,3kN 

T = Vd ;it = l470000 = O 31 
d bd 4160·1150 ' 

Volgens tabellen 18 en 19 uit vis en sagel (zie figuur App. 13 en figuur App. 14) geldt: 

r, = 0,46N I mm2 

r 2 = 3,0N I mm2 

rd < r, -7 er hoeft geen dwarskrachtwapening toegepast te worden. 

Verdeelwapening in de vorm van beugels 
Verdeelwapening in de liggers: 20% van berekende hoofdwapening 

A_,. = 0, 2·10046 = 2009mm2 
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l\Jet zoals in paragraaf 5.2.2. is het ook hier noodzakelijk halverwege de breedte van de ligger extra 
beugelstaven toe te passen. Deze ligger is breder don de ligger van de tussenvloeren, waardoor het 
noodzakelijk is zelfs 2 extra beugelstaven toe te passen (zie figuur 5.#) 

2009 2 
A =--=502mm Im 

.I 4 

Wapening: 010 - 150 

• Wapening 

Hoofdwapening: 34x 025 

Gezien er een grate hoeveelheid wapening in de ligger dient te komen, is het mogelijk de wapening 
te bundelen. Maximaal in bundels van 3 staven. (zie figuur App.21) 

Bovenwapening: 
Beugels: 
Flankwapening: 

...... 

7x 025 
010 - 150 
2x2 020 

figuur App.2 7. Wapening dak/igger 
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1.4 Voorgespannen liggers 

lAl Liggers tussenvloer 

• Eigenschappen 

/ 

figuur App.22. Voorgesponnen Jigger. 

Ligger met meewerkende breedte van de vloer. 

l = l3300mm 

qd ;dlb = 88, OkN Im 

Md =Ysql 2 =Ys·88,0·13,32 =l946kNm 

Voor betonkwaliteit B55 geldt: 

f '" = 33N I mm
2 

fb = l,90N lmm2 

t:.fb = 33 +I, 90 = 34, 90N I mm2 

Afmetingen: 
b=400mm 

h=850mm 

h1 =300mm 

b. = 2·0,1·13300 + b = 3060mm 

A1,1 = h · b = 300 · 3060 = 9 l 8000mm 2 

Ah 2 = h · b = (850- 300) · 400 = 220000mm2 

Ah = Ah1 + Ah2 = 918000+220000=1138000mm2 
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/ / 

figuur App.23. Doorsnede voorgespannen Jigger 

• Voorspankracht 

' 
' 

De voorspankracht Fp kan warden bepaald door te berekenen welke opwaartse kracht (q) de 
voorgespannen strengen moeten leveren om de neerwaartse belasting op te vangen. 

= 918000·700+220000·275 =6 l 8mm 
1138000 

z,,
0 

= 618mm 

z,,,, = h- z,,
0 
= 850-618 = 232mm 

f Y = Lfeig + Ay2 

leig,t = fi_bh 3 =fl_· 3060 · 3003 = 688500·104 
mm

4 

leig,2 = fi_bh 3 =fl_· 400 · 5503 
= 554583·104 mm4 

I y = (688500 · l 04 + 918000 · 822
) + (554583·104 + 220000 · 3432

) 

= 4448622·104 mm4 

W:,, = ~ = 4448622·10
4 

= 72003 · l 03 mm3 

() 618 z,'° 

k = W0 = 72003000 = 63mm 
" A,, 1180500 

f = Zw +kb - C = 618 + 63-90 = 59 lmm 
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8F f 8·F ·591 
q = _P_ = P = 88 OkN Im 

L2 1332 , , 

~ FP =3292kN 

• Voorspanwapening 

Materiaal: FeP 1860 

De maximale spanningen van het voorspanstaal zijn bepaald aan de hand van tabel 2.5 uit het 
dictaat 'voorgespannen beton ' (18) . Deze tabel is bijgevoegd in bijlage G. 

CJP
0

=1465N I mm2 

a p; = l350N I mm2 

a pw = 0,8 · ap; = 0,8· 1350=1080N I mm2 

FP = 3292·103 = 3048mm2 
Apw =- 1080 

a pw 

Gebruik makend van strengen met een doorsnede van 15,?mm. Deze hebben elk een oppervlak van 

Ap;ts,7 = 150mm
2 

Aantal minimaal benodigde strengen: 

Aw 3048 
aantal =-P-=--z 21 

Ap;IS ,7 150 

AP = 21·l50=3150mm2 

Fpi =AP · (Jpi =3150·1350=4253kN 

= 8FPJ = 8· 4253 ·591= 113 ?kN Im 
qp, 12 13,32 , 

M p; = Ys qP/ = Ys ·ll3,7·13,32 =2514kNm 

Fpw = AP · a pw = 315 0 · 1080 = 3402kN 

~ = 8FPJ = 8 · 3402 · 591 = 90 9kN Im 
qpw 12 13,32 ' 

M pw = Ys qp,/ = Ys ·90, 9 ·13,32 = 201 lkNm 

Md= 1946kNm 

M p; > M d 

M pw > M d 

Dus hier zou sprake zijn van volledige overspanning . 

CA - Pagina 30 



Ontwerp Folieconstructie ondergrondse parkeergarage Artis - Constructieve Appendix 

• Betonspanningen 

Eigen gewicht ligger 
qei1: =Ah· 25=1138000 · 25 = 28,5kN Im 

M eig =iql2 =t ·28,5 ·13,32 =629,lkNm 

eP = f-k" = 591-63 = 528mm 

Fp; + F p; ·eP -Meig 
(J"b =--

Ah YV;,iJ 

4253·103 4253·103 ·528-629,1·106 

(]" =- + =-3,7+8,4=4,7N/mm2 

" 113 8. 103 191617 · 103 

F F . ·e -M . (]" = _ __E}._ _ p1 p e1g 
" A h 

(]" = 
0 

4253 ·103 

1138 ·103 
4253 ·10

3
·528-629,1·10

6 
=-3 7 _ 22 5 =_26 2Nlmm 2 

72003 · 103 
' ' ' 

f' b < (]" < f b 

-33<(]" < +1, 90 
Dit geldt niet voor (]""en (]"

0 
. De situatie voldoet dus niet en er is geen volledige voorspanning mogelijk. 

• Gedeeltelijke voorspanning 

Een voorspanning van 50% 

De waarde voor q P is afkomstig uit paragraaf 5. l . 

M = M perm = Ys q)2 

qp = 70,6kN Im 

M =Ya· 70, 6·13,32 = 1561kNm 

(]" =- 4253·10
3 

+ 4253·10
3 

·528-1561 ·10
6 

=-O 2N lmm2 

" 113 8 · 1 03 19161 7 · 103 
' 

(]" = 4253 ·10
3 

+ 4253·10
3

·528-1561 ·10
6 

=-l 3 2Nlmm 2 

() 1138 ·103 72003·103 
' 

f ·,, < (]" < fb 

-33 < (]" < +1,90 
Voldoet 
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• Eindsituatie 

Bii de eindsituatie geldt: 
M =1946kNm 

a=- 4253 · 10
3 

+ 4253·10
3

·528-1946·10
6 
=-2 2Nlmm2 

" 1 13 8 · 103 191617 · I 03 
' 

a=- 4253·10
3 

+ 4253·10
3

·528-1946·10
6 
=-7 9N/mm2 

() 1138·103 72003·103 
' 

f'h <a< .~, 

-33 <a< +1,90 
Voldoet 

• Uiteindelijke voorspanwapening: 

Strenqdiameter 15,7 
Materiaal FeP 1860 
Oppervlakte streng 150 
Aantal strenqen 21 
Aantal strenqen per buis 22 
Aantal buizen l 
Diameter omhullinqsbuis 100 
Voorspankracht 3292 

1.4.2 Liggers dakconstructie 

• Eigenschappen 

/ 

figuur App.24. Voorgesponnen Jigger. 

mm 

mm2 

mm 
kN 

Ligger met meewerkende breedte van de vloer. 
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l = 13300mm 

qd·dth = 173, 4kN Im 

Md = Ys ql 2 = Ys · 173, 4·13, 32 = 3834kNm 

Voor betonkwaliteit B55 geldt: 

f ·,, = 33N I mm2 

J;, = l, 90N I mm2 

l).J;, = 33+1, 90 = 34, 90N I mm2 

Afmetingen: 
b=500mm 

h = l 150mm 

hr= 350mm 

be = 2 · 0, I · 13300 + b = 3 l 60mm 

A,,1 =h·b=350· 3160 = l 106000mm2 

A,,2 = h · b = (l 150- 350) · 500 = 400000mm2 

A,, = A,,1 + A"2 = 1106000 + 400000 = 1506000mm2 

figuur App.25. Doorsnede voorgespannen Jigger 

• Voorspankracht 

De voorspankracht Fp kan worden bepaald door te berekenen welke opwaartse kracht (q) de 
voorgespannen strengen moeten leveren om de neerwaartse belasting op te vangen. 
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z = LA,,,; . y = Ahl . y, +Ahl . Y2 
"' A A h h 

= 110600 · 97 5 + 400000 · 400 = 822mm 

1506000 
zb =822mm 

(} 

z,," = h - z,,
0 

= 1150 - 822 = 328mm 

/ y = L / eig + A y2 

l eig, I =fibh3 =f2·3160·3503 =1129042·104mm4 

l eig. 2 =fibh3 =fi·500·8003 = 2133333 ·l04mm4 

l y = (1129042·104+1106000·1532
) + (2133333 · l 04 + 400000 · 4222

) 

= 12974759·104mm4 

W = }y_ = 12974759 ·104 = 157791 ·103 mm3 
bo 822 

zbo 

k = w;, = 157791000 =l05mm 

b A,, 1506000 

f = Zw + k,, -c = 822+ 105-90 = 837mm 

8F f 8·F ·837 
q = _P_ = P = 173 4kN Im 

l 2 1332 
' , 

• Voorspanwapening 

Materiaal: FeP 1860 
De maximale spanningen van het voorspanstaal zijn bepaald aan de hand van tabel 2.5 uit het 
dictaat 'voorgespannen beton' (18). Deze tabel is bijgevoegd in bijlage G. 

CYP" = 1465N I mm2 

CYp; = 1350N I mm
2 

CYpw = 0,8 ·CY pi= 0,8 ·1350=1080N I mm2 

A = FP = 4580·103 = 424lmm2 
pw CYp w } 080 

Gebruik makend van strengen met een doorsnede van l 5,7mm. Deze hebben elk een oppervlak van 
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Ap; Is.7 = l 50mm
2 

Aantal minimaal benodigde strengen: 

Aw 4241 
aantal = _P_ = -- ::::: 29 

Ap; IS,7 150 

A" = 29·150 = 4350mm2 

Fpi =AP' ()pi= 4350·1350 = 5873kN 

= 8FPJ = 8· 5873. 837 = 222 3kN Im 
q,,, l 2 1332 , 

' 
M p; = Ys qp/ = Ys ·222,3 ·13,32 =4916kNm 

Fpw =AP · <:Tpw = 4350 · l 080 = 4698kN 

~ = 8FPJ = 8 ·4698·837= 177,8kN Im 
qpw [2 13 32 

' 
MP"' = Ys qp) 2 = Ys ·l77,8·13,32 = 3932kNm 

M d =3834kNm 

Mp; >Md 

M pw >Md 
Dus hier zou sprake zijn van volledige overspanning. 

• Betonspanningen 

Eigen gewicht ligger 
qeig =A,,·25=1506000·25=37,7kN/m 

M";~ =iql2 =t ·37,7·13,32 =832,5kNm 

eP = f-k,, = 837-105 =732mm 

CT = - Fpi + Fpi . e/l - M eig 
b Li w 

' 'b hb 

CJ = _ 5873 ·10
3

+5873 ·10
3

·732-832,5 ·10
6 

= 49N 1 mm2 

b 1506 ·103 395907 ·103 
, 
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= - Fpi + FJ!i • e p - M eiK 
Cl{) 

A,, liV,,o 

er =- 5873·10
3 

+ 5873·10
3 

·732-832,5 ·10
6 
=-25 9N /mm2 

0 1506·103 157791·103 
, 

f ·,, < Cl < f,, 

-33<0"<+1,90 

Dit geldt niet voor er,, en cr
0

. De situatie voldoet dus niet en er is geen volledige voorspanning mogelijk. 

• Gedeeltelijke voorspanning 

Een voorspanning van 50% 

De waarde voor q" is afkomstig uit paragraaf 5. l. 

M = M perm = Ys qp/2 

q" = 129,9kN Im 

M = Ys · 129, 9·13,32 = 2872kNm 

O" =- 5873·10
3 

+ 5873·10
3 

·732-2872·10
6 

=-O 3N /mm2 
,, 1506·103 395907·103 

' 

er =- 5873 ·10
3 

_ 5873·10
3 

·732-832,5·10
6 

=-l 2 9N /mm2 
{) 1506·103 157791·103 

' 

!',,<Cl< f,, 

-33 < O" < +l,90 
Voldoet 

• Eindsituatie 

Bij de eindsituatie geldt: 
M = 3834kNm 

O" =-5873·10
3 

+5873·10
3

·732-3834·10
6 

=-2 7 N/mm2 
,, 1506 ·103 395907·103 

' 

er = - 5873·10
3 

_5873 ·10
3

·732-3834·10
6 

=-69N/mm2 
(I 1506 · l 03 157791·l03 

' 

f ·,, < O" < f ,, 

- 33 < Cl< + 1, 90 
Voldoet 

CA - Pagina 36 



Ontwerp Fo/ieconstructie ondergrondse parkeergarage Artis - Constructieve Appendix 

• Uiteindelijke voorspanwapening: 

Strengdiameter 15,7 mm 
Materiaal FeP 1860 
Oppervlakte streng 150 mm2 
Aantal strenQen 29 
Aantal strenaen per buis 19 
Aantal buizen 2 
Diameter omhullinQsbuis 100 mm 
Voorspankracht 4580 kN 
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1.5 Kolommen 

Eigenschappen alle kolommen 

Alie kolommen krijgen gelijke afmetingen om uitvoeringstechnische redenen. 
Kniklengte wordt bepaald aan de hand van de aanname dot de kop van de kolom is ingeklemd. De 
voet van de kolom werkt als een veer, moor in deze fase van het ontwerp wordt uitgegaan van een 
scharnier. Wat betreft de knikberekening is dit aan de veilige kant, dus geoorloofd. 

(. = l 12 = 2800 I J2 = I 980mm 

Betonkwaliteit B35 

Wapening FeB 500 ~ f. = 435N I mm2 

Er wordt uitgegaan van milieuklasse l (droog) 
De betondekking wordt bepaald aan de hand van (Tobe! 44 VBC) 
Betondekking: c==25mm (dekking op de beugelwapening) 

als r/>k .hw is 032 of groter, don betondekking verhogen. 0 32 ~ c== l ,5x32==48mm (dekking op de 

hoofdwapening) 

Kolomberekeningen 

De kolommen worden belast volgens het schema van figuur App.26. 

Kolommen -1 

Via liggers van het dak: 

qd ;dl = 221, lkN Im 

F; = Yz ql = Yz · 221, I· 15, 5 = 1713, 5kN 

Kolommen -2 

Via liggers van de tussenvloer: 
qd ;ii = l 10,8kN Im 

F2 = Yz ql= Yz· 110,8· 15,5 = 858, 7kN 

Via boogconstructie: 

qd ;hoog = 221, lkN Im 

F3 = Yzql =Ji· 221,1·26 = 2874,3kN 
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I 
l 

figuur App.26. schematisering kolommen 

Normaalkracht in de (onderste) kolom: 

• I 

N = F; + F2 + F3 =1713,5 +858, 7 + 2874,3 = 5446,5kN 

• Controle op druk 

d =600mm 

A,, = Jrr
2 =Jr· 3002 = 282743mm2 

a= N = 5446· 103 =19 3N lmm2 
A 282743 ' 

835 

f '" = 21N I mm
2 

(j < f'b 

Voldoet 

• Controle op knik 

~ I , J 

-j . 

2e orde effect hoeft niet meegenomen te worden indien wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarde: 

l, ,;/~:: 
E = il .J03 f '= 11 ·103 ·35=11667Nlmm2 

f 13 ck / 3 

(El )d = E/ 
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le= ll 2 = 2800/ J2 =I 980mm 

V'~ 
l 980 = l 1667. Yi2 bh

3 

5446500 

bhJ = l 980
2

. 5446500·l2=220·108 
l 1667 

b = h = \/220 · 108 = 385mm 

l 
figuur App.27. doorsnede kolom 

Hieraan voldoet een doorsnede van 600mm diameter (ziefiguur App.27) 
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1.6 Overspanningsconstructie Busvide 

Ter verduidelijking, het ontwerp voor de overspanningsconstructie van de busvide is reeds beschreven 
in paragraaf 5. 7 van het rapport. 

Eenvoudige betonnen ligger 

Volgens paragraaf App. l .1.4. geldt voor deze ligger de volgende belastingen 
Uiterste grenstoestand: qc1;r1t = 221, lkN Im 

Bruikbaarheids grenstoestand: qd;dlb = 173, 4kN Im 

,11 

figuur App.28. Schemotisotie Jigger 

r 
/ / / 

figuur App.29. Doorsnede ligger. inclusief meewerkende breedte 

q = 221, lkN Im 

l = 26,6m 

b = 1500m 

b1 = b2 = 0, l · l = 0, l · 26600 = 2660mm 

be = 2·2660+1500 = 6820m 

h = 1200m 

d=ll40m 

B35 -FeB500 

J.E. klein Gebbink - s0492033 
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M = )iql2 = Ys·221,1·26,62 =19555kNm 

M = 19555 = 2206 
bd 2 6,82·1,142 

%=0,55 

aJO;rnin = 0, 18 

aJO;max = 1, 94 

A, =CVo·h·d·l04 =0,55·6,82 ·1,14·10000=42761mm2 

%=0,55 

kx=0,213 

x =k ·d=0,213·1,14=0,243mm 
II X 

Dit volt binnen de flensdikte van 400 mm 

Veldmoment: A, = 4276lmm2 -7 35 040 A,= 43995mm2 

Te grote dichtheid van de wapening. Hierdoor kan beton niet voldoende doordringen. Dus op zoek 
naar een andere oplossing. 
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Voorgespannen ljgger 

lndien een voorgespannen ligger wordt toegepast, zal de volgende schematisatie aan de orde zijn. 

4888.BD 
0.0C 

15167.46 15 167.46 

2449 93 

figuur App.30. Schematisatie Voorgespannen Jigger. 

• De eigenschappen van de ligger 

/ 

figuur App.31. Voorgespannen Jigger. 

l = 26600mm 

qd;dtb = 173,4kN Im 

Md =Jlsql 2 =Ys·l73,4·26,62 =15336kNm 

Voor betonkwaliteit B55 geldt: 

f '" =33N lmm
2 

J;, = 1, 90N I mm2 

!iJ;, = 33+1, 90 = 34, 90N I mm2 

Schatten afmetingen. 

W =!!___= 15336 =439 4·106mm3 
!if 34,9 ' 

b =IOOOmm 

w = Yt,bh 2 =X,·1000· h2 =439,4·106 

--7 h =I 650mm 

J.E. klein Gebbink - s0492033 

v 
195515 19 1S i 67.46i 5167.46 

0.()( 
4888.60 

·2449. 93 
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b = lOOOmm 

h = 1650mm 

A"= h ·b = 1000·1650=1650000mm2 

figuur App.32. Doorsnede voorgespannen Jigger 

• Voorspankracht 

De voorspankracht Fp kan worden bepaald door te berekenen welke opwaartse kracht (q) de 
voorgespannen strengen moeten leveren om de neerwaartse belasting op te vangen. 

1650 
z =--=825mm 

w 2 

k" =~h=~·l650=275mm 

f = Zw + kh - c = 825 + 27 5 - 90 = 101 Omm 

8FJ 8·F ·1010 
q =-1-= P = 173 4kN Im 

L2 26 62 
' 

' 
~ FP = 15185kN 

• Voorspanwapening 

Materiaal: FeP 1860 
De maximale spanningen van het voorspanstaal zijn bepaald aan de hand van tabel 2.5 uit het 
dictaat 'voorgespannen beton' (18). Deze tabel is bijgevoegd in bijlage G. 
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(Jpo = 1465N I mm2 

CJp; = 1350N I mm2 

CJ""" = 0,8 ·CJ pi= 0,8·1350=1080N I mm
2 

A =-F_P = 15185·103 =14060mm2 
0

• 1080 {JJ>W 

Gebruik makend van strengen met een doorsnede van l 5,7mm. Deze hebben elk een oppervlak van 

Ap;JS,? = 150mm
2 

Aantal minimaal benodigde s'trengen: 

A w 14060 
aantal = _ P_ = --= 95 

Ap;is.1 150 

AP= 95 ·150=14250mm2 

Fpi =AP . (Jpi = 14250·1350 =I 9238kN 

= 8Fpf = 8·19238 ·1010 = 220kN Im 
q pl 12 26 62 , 

M p; = )lg qp/ = Ys ·220 ·26,62 = 19458kNm 

Fpw =AP· CJpw = 14250 · 1080=15390kN 

-7 =8Fpf =8·15390·1010=l?6kN/m 
q pw 12 26, 62 

M P .. = )lg qP,f = Ys ·l76 ·26,62 =15566kNm 

M d =l5336 

M p; <Md 

M P .. <Md 
Dus hier zou sprake zijn van volledige overspanning . 

• Betonspanningen 

Eigen gewicht ligger 
qeig =A"· 25=1650000 · 25 = 41, 25kN Im 

M . = .!. q/2 = .!. · 41 25 · 26 62 = 3648kNm 
e1g 8 8 ' ' 
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er =f-k" =1010-275=735mm 

CJ = - Fr; ± Fp; . er - M eifi 

Ah W,, 

Cl= 19238 ·10
3

+19238 ·10
3 

·735-3648 ·10
6 

=-11,7±23,1 
1650·103 453750·103 

CJ" = -11, 7+23,1=+1 l,4N I mm2 

CJ
0 

=-11,7-23,1=-34,8N/mm2 

!',, < () < f,, 

Dit geldt niet voor CJ,, en CJ
0

• De situatie voldoet dus niet en er is geen volledige voorspanning mogelijk. 

• Gedeeltelijke voorspanning 

Een voorspanning van 50% 

De waarde voor q P is afkomstig uit paragraaf 5. l . 

M -M - i1 q 12 
- perm - /8 p 

qr= 129, 9kN Im 

M = Ys · 129, 9· 26,62 = l l489kNm 

()= - 19238 ·10
3 

+19238 · l0
3

·735-11489·10
6 

=-117±5,8 
1650 · I 03 453750 ·103 

' 

CJ,, =-ll,7+5,8=-5,9N/mm2 

CJ
0 

= - I I, 7 - 5, 8 = -17, 5 NI mm2 

f'h < () < f,, 
Voldoet 

• Eindsituatie 

Bij de eindsituatie geldt: 
M = 15336kNm 

CJ=_ 19238 ·10
3 

+ 19238 · I 0
3 

· 735-15336 · I 0
6 

= - I l 7 ± 2 6 
1650 ·103 453750 ·103 

' ' 

CJ,, =-11, 7-2,6 =-14,3N I mm2 

CJ
0 

=-11, 7 +2,6 =-9, IN I mm2 

CA - Pagina 46 



Ontwerp Folieconstructie ondergrondse parkeergarage Artis - Constructieve Appendix 

f' h < (j < 1;, 
Voldoet 

• Uiteindelijke voorspanwapening: 

Strengdiameter 15,7 
Materiaal FeP 1860 
Oppervlakte streng 150 
Aantal strenqen 95 
Aantal strenqen per buis 19 
Aantal buizen 5 
Diameter omhullinqsbuis 100 
Afstand buizen h.o.h. 205 
Voorspankracht 19238 

J.E. klein Gebbink - s0492033 
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2 CA Berekeningen bouwkuipconstructie 

2.1 Verticaal Evenwicht 

Gegevens 

Om het globale verticale evenwicht van de folie te berekenen, wordt gebruik gemaakt van de 
formule zoals beschreven in paragraaf 2.3. 

dd·rd+(P-A)·r,, ~Y;r·(<po-A)·Yw (5) 

Ym 
In paragraaf 2.3 warden ook de diverse termen uitgelegd. Hiertoe zijn de volgende gegevens 
benodigd: 

Tiidens de bouw 

dd = 0,5 m 

p = -6 ,5 m tov l\JAP 

</Jrr = -0,3 m tov NAP 

</Jo = -0,3 m tov NAP 

rd = 16,0 kN/m3 

Yn = 19,0 kN/m3 

Yw = 10,0 kN/m3 

Y1 = 1.0 

Ym = l.l 

De waardes voor dd en P zijn afhankelijk van de diepte van de parkeerkelder en zijn naar aanleiding 

van de tekeningen bepaald. Deze waardes zijn tevens terug te lezen in figuur App.33. 
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Bodem bouwkuip 

Folie 

figuur App.33. Maatgeving folieconstructie 

Evenwichtsvergelijking 

Zoals reeds beschreven in paragraaf 2.3, wordt bij de evenwichtsvergelijking gebruik gemaakt van de 
formule van de NEN 6740. 

d . v +(P-A)-v 
d I d I n ~ Yr . (<po - A)- Yw 

Ym 

0,5 ·16,0+(-6,5-A)-19,0 ~ l O· (-O 3-A)·lO O 
l l ' ' ' 
' 

8-123,5-19,0A ~-3 O-IO OA 
l l , ' 
' 

-105-l 7,3A ~ -3,0-10,0A 

-7,3A ~ 102 

7,3A ::;-102 

A::; -102 
7,3 

A::; -14, Om m tov NAP 

Dus voldoet als A = 14,0m - NAP 
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Controle resterende korreldruk 

Ter hoogte van de folie dient een resterende korreldruk te zijn van minimaal 5 kN I m 2
. Hiertoe moet 

gerekend worden met de werkelijk optredende gewichten en waterdrukken. 
a = d · v + (P- A)· v - (m - A)· v v d Id In Y'o I w 

av= 0,5·16+ (-6,5+14) · 19-(-0,3+ 14) · 10=13,5kN I m 2 

av ~5kN/m2 

13,5 > 5 
Dus voldoet 

2.2 Horizontaal Evenwicht 

In deze paragraaf wordt het horizontale evenwicht van de bouwkuip handmatig gecontroleerd. De 
grondkering van de bouwkuip moet voor dit horizontale evenwicht zorgen. Er zijn verschillende fases in 
het bouwproces die maatgevend kunnen zjjn voor het bepalen van het evenwicht. Vandaar dot 
deze situaties worden bekeken. Zo zal er eerst worden gekeken naar de situatie waarbij de bouwkuip 
volledig is ontgraven. Daarna komt de situatie aan bod, waarbij het ballastzand en het polderpeil zijn 
aangebracht. 
Deze berekening zijn gemaakt in het beginstadium van het ontwerp, waarbij grondparameters nog 
niet bekend waren. Er is daarom gerekend met een homogeen grondpakket. 

Grondbelastingen bij volledige ontgraving 

Het goat hierbij om de situatie waarbij de bouwkuip volledig ontgraven is. Hierbij stoat het grondwater 
binnen de bouwkuip nog gelijk aan de grondwaterstand buiten de bouwkuip. Er wordt gerekend met 
een grondlaag tot het niveau van de folie. De ballastlaag bevat namelijk enkel geroerde grond en is 
dus niet in stoat mee te werken in het horizontale evenwicht. 
Het grondwaterpeil in de bouwkuip in onderstaande figuren is nog niet verlaagd tot het polderpell. De 
effectieve spanningen zijn echter gelijk aan de getekende situatie. 

• Gegevens 

Maaiveld 
Grondwaterstand 
Ontgravingsdiepte 

mv = + l m NAP 
Om NAP 

-14,0 m NAP 
Lengte damwand 30 meter. 
Tot een diepte van -29,0 m NAP 

'1i = lm 

h2 = 29m 

~ =15m 

h4 =15m 

J.E. klein Gebbink - s0492033 
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I I 

\ \ 

(J )I I 

figuur App.34. Verticale grondbelasting 
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Voor de dichtheid van het ballast zand is uitgegaan van veilige waarden. Deze keuze wordt ook 
aangeraden in het Handboek Fo/ieconstructies (10, biz 42). In de NEN 6740 worden welliswaar hogere 
waarden gehanteerd, moor deze waarden zijn slechts realiseerbaar indien sprake is van aanleggen 
' in den droge'. Dit is bij dit project niet het geval , er is gekozen voor uitvoering 'in den natte ', zodat 
wordt gekozen voor de veiligere waarden van het Handboek Folieconstructies. 

De dichtheid van respectievelijk: het grondwater, droge grond en verzadigde grond. 

rw = lOkN I m3 

rd = l6kN lm3 

r,, = l9kN I m3 

• Grondspanningen 

Op een diepte van -29 m NAP gelden de volgende grondspanningen: 

a w a =hi · rw = 29 · l 0 = 290kN I m
2 

agr :a =~·rd+ h2 · r,, = l · 16+29·19 = 567 kN I m
2 

aw:p =hi · rw = 29 · l 0 = l 90kN I m
2 

a gr :p =(hi- ~)· rw +~ · r,, = 13,5·10+ 15,5·19 = 429,5kN I m 2 

De maximale effectieve spanningen Chet gearceerde gebied in figuur App.34) 

a eff:a = a gr :a - a w;a = 567 - 290 = 277 kN I m
2 

a eff;p = a cr:p -aw;p = 429,5 - 290 = l 39,5kN I m 2 

Horizontale gronddrukcoefficienten 

Ka=l/3 

Kp=3 

Horizontale gronddruk is afgebeeld in onderstaande figuur 

T 
I .,. 

l \ 

J 
a ,, 
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figuur App.35. Horizonta/e effectieve grondspanningen 

Effectieve horizontale gronddruk 

<Jeff;h;a = K0 • <J~ff;a = l I 3 · 277 = 92, 3kN I m
2 

<Jeff ;h;p =KP· <Jeff;p = 3·139,5 = 4 l 8,5kN I m
2 

Bij het controleren van het horizontale evenwicht van de grondkering, wordt gerekend met een 
veiligheidsfactor van 1.5. 

(J~!J ;h ; p > l, 5 · (Jeff ;h;a 

418,5>138,5 
~ voldoet 

• Moment grondkering 

Het moment zal warden bepaald ten opzichte van de onderkant van de damwand. 

Ma = ""
3
M ai = ""

3 
(fa; ·a ) L...1 L...1 01 

Om M te berekenen zullen eerst de krachten F en de bijbehorende arm a moeten warden bepaald 
(zie figuur App.36) 

- Fol 
r ,. 

----j I, Fa2 

Fa3 1 \ 
Fpl I 

' I 

L \J 
l 

ff· a,,· 
1---

0; a 

figuur App.36. Krachten t.b. v. moment om onderkant grondkering 

Bij het bepalen van het momentenevenwicht, dient te warden gerekend met een veiligheidsfactor 
van 1,5. Dit leidt tot de volgende gronddrukcoetficienten: 

K = 
113 

=0 22 
0 l 5 ' 

' 
3 

K =-=2 
p 1,5 
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Krachten linksom 
Fa 1 = Yz · o-a 1 · h, ·Ka = Yz · l 6 · l · 0, 22 = l, 8kN Im 

Fa 2 = o-a 1 ·~·Ka = 16 · 29 · 0, 22 = l 02, lkN Im 

Fa3 =(Yz·(O-a3 -O-a2 -O-a1)·h2)·Ka =(Yz·(567-290-l6)·29)·0,22 

= Yz · 26 l · 29 · 0, 22 = (7989, 5 - 4205) · 0, 22 = 832, 6kN Im 

Arm van de krachten linksom 
a = t.. + 11 t.. = 29 + 11 = 29 11 m al ''L 13 ''1 IJ 13 
a = 11 t.. = 11 · 29 = 14 Sm a2 12''"2 12 ' 

Krachten rechtsom 
F = 11.(0- -o- )·t.. ·K = il.(429 5-290)·15 5·2=2l62kN/m pl 12 pl p2 "3 p 12 ' ' 

Arm van de krachten rechtsom 
a = 11 · t.. = 11 · 15 5 = 5 2m p I 13 "3 13 ' ' 

IVlomenten 

Ma= Fa 1 · aa 1 + Fa 2 · aa 2 + Fa 3·aa3=1,8· 29,Y:;+102, l · 14,5 +832,6 ·9, 7 = 9580kNm/ m 

MP =FP 1 ·ap 1 =2I62·5,2=lll72kNm/m 

Mp >M0 

Dit betekent dot er een momentenevenwicht bestaat. Verankering is in dit geval niet noodzakelijk. 
Hoe groot de vervorming van de damwand is, zal nader moeten worden bekeken met behulp van 
het computerprogramma Plaxis. 

Grondbelastingen Polderpeil 

Het goat hierbij om de situatie waarbij de 
bouwkuip gereed is. Hierbij stoat het 
grondwater binnen de bouwkuip op 
polderpeil (6,5 m - NAP). Er wordt gerekend 
met een grondlaag tot het niveau van 
uiteindelijke bodem van de bouwkuip. 

• Gegevens 

Maaiveld 
Grondwaterstand rechts 
Grondwaterstand links 
Ontgravingsdiepte 

mv = + l m NAP 
Om NAP 

-6,5 m NAP 
-6,0 m NAP 

Lengte damwand 30 meter. 
Tot een diepte van -29,0 m NAP 
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~=Im 

I~= 29m 

!; = 22,5m 

h4 =7m 

h5 = 0,5m 

rw = IOkN lm3 

rd= 16kN /m3 

r,, = l 9kN I m3 

• Grondspanningen 

Op een diepte van -29 m NAP gelden de volgende grondspanningen: 

(jw;a = h2 · rw = 29· 10 = 290kN I m2 

(jgr;a =~·rd+~· r,, = l · 16+29· 19 =567kN I m2 

(jw;p = ~ · rw = 22,5·10 = 225kN I m2 

(jgr;p = h5 ·rd+~· rn = 0,5·16+ 22,5·19 = 435,5kN I m2 

(jff·a = (j ·a - (j .
0 

= 567 - 290 = 277 kN I m2 
e , gr, w, 

(j~ff;p = (jgr;p - (j w;p = 435, 5 - 225 = 210, 5kN Im 2 

Horizontale gronddrukcoetficienten 

K
0

=1/3 

K =3 p 

h 1 

a r, 
figuur App.38. Horizontale effectieve grondspanningen 
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Effectieve horizontale gronddruk 

CJ'eff;h;a = K 0 • CJ'eff;a = I I 3 · 277 = 92, 3kN I m
2 

(J'efff)1·p =KP . (J'efff"·p = 3. 210, 5 = 631, 5kN I m
2 

.J , ' .) ' 

Bij het controleren van het horizontale evenwicht van de grondkering, wordt gerekend met een 
veiligheidsfactor van 1 ,5. 

(J'eff;h;p > J, 5 · (J'eff;h;a 

631,5>138,5 
-7 voldoet 

• Moment grondkering 

Het moment zal warden bepaald ten opzichte van de onderkant van de damwand. 

M = M = ·a L 3 2::3 
p I pi I (f pi pi) 

Om M te berekenen zullen eerst de krachten F en de bijbehorende arm a moeten warden bepaald 
(zie figuur App.36) 

figuur App. 39. Krach ten t.b. v. moment om onderkant grondkering 

Bij het bepalen van het momentenevenwicht, dient te warden gerekend met een veiligheidsfactor 
van 1,5. Dit leidt tot de volgende gronddrukcoefficienten: 

K = 
113 

=0 22 
0 1 5 ' 

' 
3 

K =-=2 
p 1,5 
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Krachten linksom 
F = 11

2 · a · t. · K = 11
2 · l 6 · l · 0 22 = l 8kN Im a l 12 al ''1 a 12 ' ' 

F02 = aa1 ·fl,· K0 = l 6 · 29 · 0, 22 = l 02, lkN Im 

F = ( 11. (a - a - a. ) · h ) · K = ( 11 · (567 - 290- l 6) · 29) · O 22 a3 12 aJ a2 al 2 a 12 ' 

=,Yi ·261·29·0,22 = 832,6kN Im 

Arm van de krachten linksom 

aal = h2 +Yi 1li = 29 +Yi= 29 Yim 
a02 =Yi I?,= /i · 29 = l4,5m 

aa3 = Y.i h2 =Y.i·29=9,7m 

Krachten rechtsom 
F = 112 ·a · h · K = 11

2 • 8 · 0 5 · 2 = 4kN Im p l /2 pl 5 p /2 ' 

FP 2 =O"P1 ·~·KP =8·22,5·2=360kN Im 

FP3 =<Yi · (o-P 3 -o-P2 -o-P1) • ~) • K,, =Yi· (435,5-225-8) · 22,5 · 2 

= Yi · 202,5 · 22,5 · 2 = 4556, 3kN Im 

Arm van de krachten rechtsom 
a pl = ~ +Yi· h5 = 22, 5 + Yi · 0, 5 = 22, 7 m 

aP 2 =Yi·~ =Yi·22,5=ll,3m 

aP 3 =Yi·~= Yi· 22,5 = 7,5m 

Momenten 

M 0 = F01 · a01 + F02 · a02 + F0 3 · a0 3 = 1, 8 · 29/j+l02,l·14, 5 + 832, 6 · 9, 7 = 9609kNm Im 

M P= FP1 • aP1 + FP 2 • aP 2 + FP 3 • aP3 = 4· 22, 7 + 360· l l,3+4556,3· 7,5 = 3833lkNm/ m 

Mp >Ma 
Dit betekent dot er een momentenevenwicht bestaat. Verankering is in dit geval niet noodzakelijk. 
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3 CA Modellering Plaxis 

3.1 Belendende Bebouwing 

Gegevens 

Afmetingen: Breedte circa 12 m 
Hoogte dakgoot: 3 m 
Hoogte gebouw: circa 5,5 m 

Elementen bekeken over een lengte van l meter 

l . Stenen muren (steens) 
2. 2 Houten vloeren (begone grond en zolder) 
3. Pannendak (inc gordingen etc) 

Aanname belastingen 

Oppervlakte = 6 m2 
Oppervlakte = 2 x 12 m2 
Oppervlakte = 13 m2 

Hiertoe zijn enkele aannames gemaakt volgens tabel 5.5 van tobellenboek (16) 

Permanente belastingen: 

Opp Prep(kl\l/m2) 
Muren 6 3,8 
Vloeren 2 x 12 0,3 
dak 13 0,65 

Veranderlijke belastingen: 

Opp Qrep(kN/m2) 
Baa vloer 12 2,5 
Zolder vloer 12 0,7 
dak 13 0,56 (sneeuw) 

Combinatie: 

q(xl,2) q (xl,5) 
Baa vloer 4,3 45 
Zolder vloer 4,3 12,6 
muren 27,4 
dak 10,l 10,9 
totaal 

Belasting op de fundering 

Uitgaan van: 
Totale gebouw = 120 kN/m 
Is gelijk aan een lijnlast van q = l O kN/m2 
Of diverse puntlasten van in totaal 120 kN 

J.E. klein Gebbink - s0492033 

(kN/m) q d (xl ,2) 
22,8 27,4 
2 x 3,6 2 x 4,3 
8,45 l 0, l 

(kN/m) q d (xl ,5) 
30 45 
8,4 12,6 
7,28 10,9 

Od (kN/m) 
49,3 
16,9 
27,4 
21 
115 

CA - Pagina 59 

(nJ 



Ontwerp Folieconstructie ondergrondse parkeergarage Artis - Constructieve Appendix 

3.2 Proefmodellen Plaxis 

Tijdens het ontwikkelen van het Plaxis-model, moeten veel keuzes worden gemaakt. De diverse 
onderdelen van het model worden eerst per geval bekeken. Zo kan bijvoorbeeld specifiek gekeken 
worden naar het modelleren van de paalfundering. In zo'n geval wordt er een klein model 
samengesteld, waarin alleen de paalfundering aan bod komt. Er worden diverse varianten 
gemodelleerd en vergeleken. Daarna wordt er een keuze gemaakt welke variant uiteindelijk gebruikt 
goat worden in het uiteindelijk model. Hierbij wordt gekeken hoe realistisch de variant is, in hoeverre 
de variant eenvoudig te modelleren is, en of de grootte van verplaatsirigen en spanningen realistisch 
is. 
In de volgende paragrafen zullen de diverse onderdelen van het model worden onderverdeeld in 
aparte deelproblemen. Per onderdeel zal worden bekeken hoe het onderdeel gemodelleerd zal 
moeten worden in het complete model. 

Bij ieder proefmodel wordt gekeken naar 'vreemde' reacties om zo problemen te elimineren. Zo 
kunnen plaatselijk grote spanningen of onrealistische vervormingen duiden op een slechte opbouw 
van het model. Door middel van de trial-and-error methode wordt vervolgens het model aangepast. 
totdat een geschikt en realistisch1 model ontstaat. 

Dimensies 2d model 

De grenzen van het Plaxis model moeten worden vastgesteld. 
Dit gebeurd aan de hand van enkele proefmodellen. Deze 
worden vergeleken, waarna een afwegen wordt gemaakt. Het 
model mag niet te klein zijn. Als niet het complete 
invloedsgebied in het model is verwerkt, zal Plaxis geen 
betrouwbare resultaten produceren. lndien het model echter te 
groot is, zijn er onnodig veel elementen die de 
computerberekening moeten ondergaan. Dit zal onnodig extra 
tijd kosten. Ook wordt de output don onnodig gecompliceerd. 
Het is dus zaak de juiste afmetingen te vinden voor het model. 

(0) 

figuur App.40. Modelleringsaspect: Dimensies 

De afmetingen van het model zijn correct, indien de grenzen (artificial boudaries) van het model 
onverstoord zijn. Dit geldt echter niet voor de symmetrie-as. De resultaten van de verschillende 
proefmodel-varianten zullen bekeken worden op de volgende aspecten: 

• T er plaatse van de boundaries mogen slechts in beperkte mate plastische punten aanwezig 
zijn. 

• Ter plaatse van de boundaries moeten de richtingen van de principal stresses nagenoeg 
horizontaal ofwel verticaal zijn. 

• Verticale verplaatsingen ter plaatse van de verticale boundaries dienen beperkt te blijven. 

In eerste instantie is gewerkt met een model van 40 meter diep en 105 meter breed. De eerste 
resultaten lieten echter meteen zien dot dit niet voldoende is. In figuur App.41 is te zien dot er ter 
plaatse van de grenzen van het model de richting van de principal stresses niet volledig verticaal zljn. 
In een volgende variant werd gekozen voor een diepte van 50 meter en een breedte van 110 meter. 
De plot van de principal stresses (figuur App.42) toont nu nagenoeg loodrechte spanningen. 
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figuur App.41. Principal stress directions: model 40 m diep 
figuur App.42. Principal stress directions; model 50 m diep 

In figuur App.43 is een plot weergegeven van de verticale vervormingen in het model. Hierin is te zien 
dot aan de zijkant. de verticale grens van het model. de veNormingen stabiliseren. Zowel in de 
beginfase als in de eindfase. Dit geeft aan dot er voldoende afstand 1is gehouden rondom de 
constructies. 

Vertical displacements (Uy) Vertical displacements (Uy) 

figuur App.43. Vertical displacements in de eerste tase (links) en de laatste fase (rechts) 

Al snel is de keuze gemaakt het model op te splitsen in 2 helften. Hierdoor blijft het aantal elementen 
per model beperkt. Het voordeel hiervan is dot er een fijnere mesh kan worden toegepast en de 
resulaten daardoor nauwkeuriger zijn. Doordat het model minder elementen bevat. zal de 
computerberekening ook minder tijd in beslag nemen. 
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Overgang1 Bodemprofielen 

.... ..._. (••t·q) 
btt-~~'1 6 .'l:i l.'l"n~~ 

Halverweg,e de doorsnede van het grondprofiel, bevindt zich 
de overgang van twee verschillende bodemprofielen. Deze 
overgang kan op diverse manieren gemodelleerd worden. 
Hier zijn 3 varianten vergeleken. 
- Verticaal (zie figuur App.44) 
- Onder een hoek van 45 graden 
- Onder een hoek van 30 graden (zie figuur App.45) 

Uiteindelijk zullen ontstane zetting verder in het model niet 
bepalend zijn, gezien deze zettingen als nulsituatie 
beschouwd zullen worden. Het goat er vooral om, dot de 
spanning niet te groot zijn, want deze zullen wel' een rol 
spelen in verdere fases . 

figuur App.44. Shear stresses bij overgang bodemprofielen, verticaal 

- --·< ... '·q) 
h"-"' W; -<1 ~J5 ~1','m" 

In de output plots van Plaxis is te zien dot de shear stresses 
(o'xv) bij de verticale overgang het grootst zijn (zie figuur 
App.44). Bij een overgang van 30 graden, zijn de shear 
stresses circa 30 % afgenomen. Ook worden de spanningen 
in dot model geleidelijker opgebouwd. De resultaten van het 
model onder een hoek van 45 graden. ljjken sterk op de 
resultaten van het model onder een hoek van 30 graden. 

figuur App.45. Shear stresses bij overgang bodemprofielen, 30 graden 

Tijdens het proces van het modelleren van een plaxis model, is besloten dot de constructie 
gemodelleerd goat worden als twee aparte helften. De scheiding1 tussen deze twee aparte modellen 
zal liggen ter plaatse van de overgang van de bodemprofielen. Er zal zich dus in het model geen 
overgang bevinden. Dit probleem is hiermee opgelost. Ook in de praktijk zal dit geen problemen 
opleveren. aangezien dezelfde situatie op dit moment ook voldoet aan de omstandigheden. 

Belendingen 

In paragraaf 8.3.4 is besproken hoe de belendende 
bebouwing is opgebouwd en welke fundering zich hieronder 
bevindt. 

In eerste instantie is de belendende bebouwing gemodelleerd 
als een paalfundering met met daarop per pool de 
bovenbelasting (welke is berekend in Appendix 3. l). De 
paalfundering is hierbij gemodelleerd als "plates" in Plaxis (zie 
figuur App.46.a). De materiaaleigenschappen die daarbij worden ingevoerd zijn bepaald aan de 
hand van de aannames die zijn gemaakt in paragraaf 8.3.4. De materiaaleigenschappen van de 
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palen moeten warden omgerekend naar 2-dimensionale elementen. Moor aangezien er per meter l 
pool stoat, zijn deze elgenschappen gelijk aan die van l pool. 

De parameters voor de paalfundering: 
d = 200mm 

r= IOOmm 

h.o.h. = I OOOmm 

A= Kr
2 = 3 l4l6mnl 

I = ~ Kd~ = 78540 · I 04 mm~ 

E = 8000N I 111111 ~ 

EA =25l327kN 

EI =628kNm~ 
De waarden voor EA en El dienen ingevoerd te worden in Plaxis in de 'material sets' van de 'plates'. 

Na enkele proefmodellen in Plaxis blijkt echter dot de paalfundering niet vo'tdoende 
waarheidsgetrouw is gemodelleerd . Aangezien de paalfundering al aanwezig is en voldoet in de 
huidige situatie, is het niet noodzakelijk de palen zelf te analyseren. Het goat enkel om de invloed die 
de bouwkuip heeft op belendende bebouwing. Het is dus ook mogelijk de paalfundering te 
modelleren als slechts een belasting op de paalpunt (zie figuur App.46.b). Zo hoeft er geen 
'plate' element gemodelleerd te warden. Een groat nadeel van een 'plate' element is namelijk dot dit 
een 2-dimensionaal element is, terwijl een paalfundering beter gemodelleerd kan worden als een 1-
dimensionaal element. De eigenschappen van een 'plate' element komen niet overeen met die van 
funderingspalen. De ruimte die aanwezig is tussen de palen, zijn in een 'plate' element niet aanwezig. 
Ook de aangebrachte interface is dus niet realistisch. De grand' tussen die palen is namelijk wel 
grotendeels aan elkaar gekoppeld en ook grondwater kan zich tussen de palen door verplaatsen. 

Vatical di1Plecemenl• (Uy) 

E:tbeme Uy -3,6&-10 .J: m 

figuur App.46. a) Gemode/leerd a/s 'plates ' 

--cement• (Uy) 
Extreme Uy-3, 1r10 ·3 m 

b) Gemodelleerd ats puntlasten 

Ter oplossing zal de paalfundering van de belendende bebouwing gemodelleerd worden als 
puntbelastingen ter plaatse van de paalpunten (zie figuur 8.6 in het verslag). De voorgaand 
berekende EA en El zijn dus in het model niet van toepassing. Enkel de belastingen op de paalpunten 
zijn van belong. Deze belastingen zijn gelijk aan de bovenbelasting van het vorige model. 
De resultaten tonen dot dit model vrijwel hetzelfde veNormingspatroon heeft als het vorige model. 
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Kademuur 

Over de kademuur zijn nog veel onduidelijkheden. Zoals in 
Paragraaf 8.4.5 beschreven bestaat de kademuur 
hoogstwaarschijnllJk uit een gemetselde keerwand op een 
houten plateau met houten funderingspalen. 
In de eerste plaxismodellen met een gemetselde keerwand. 
ontstaan er echter problemen met de stabiliteit. Wellicht is het 
een goede optie de keerwand in het model te vervangen door 
een damwand met benaderende vervormingseigenschappen. 

Er zullen twee modellaties worden vergeleken. 
gemetselde keerwand model 
damwand model 

Gemetselde keerwand model 

In eerste instantie is een model ontwikkeld dot veel overeenkomsten heeft met de oorspronkelijke 
constructie van de kademuur. Het model van de kademuur wordt in dot geval samengesteld uit drie 
verschillende onderdelen. De gemetselde keerwand, de houten palen en het houten plateau, zoals in 
de constructie getoond in afbeelding 8.5 (#)in het verslag. 

De parameters van zowel de palen als het plateau zijn gelijkgesteld aan de parameters voor de 
paalfundering van de belending, welke reeds zijn gegeven in App 3.2.3. De paalfundering is 
samengesteld door l 0 palenrijen, met een hart-op-hart afstand van een halve meter. De palen reiken 
tot een diepte van 13,5 meter onder NAP. Hier bevindt zich de eerste zandlaag waarop tevens de 
belendingen zijn gefundeerd. Hoogstwaarschijnlijk komt dit overeen met de werkelijk lengte van de 
palen onder de kademuur. 
De parameters voor de gemetselde kademuur zijn bepaald aan de hand van de geschatte 
afmetingen in Paragraaf 8.4.5. en enkele aannames. De volgende materiaaleigenschappen kunnen 
worden toegekend aan het model: 

d =2000mm 

E = 8000N I mm:> 

A = 2000000mm" 

I= 1667·108 mm4 

EA = l 6000000kN 

El = I 333600kNm2 

Output 
In eerste instantie leidden de calculaties in Plaxis tot grote vervorrningen of bezwijkt zelfs. In figuur 
App.47 is te zien hoe een van de eerste modellen reeds bezwijkt in fase l . Nadat echter het 
grondmodel verbeterd is (zie paragraaf #), zijn de resultaten van het model realistisch en naar 
verwachting. In de plots van de output is duidelijk te zien dot vervormingen van de grand direct naast 
de kademuur erg beperkt zijn . Dit komt doordat het plateau de verticale krachten verdeelt en zo 
vervormingen beperkt. 

In het proefmodel blijkt de kademuur constructie nog voornamelijk horizontale vervormingen 
ondergaat. Dit probleem is verholpen door een schuine funderingspaal toe te voegen aan het model. 
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Dit is tevens olgens de constructie in afbeelding 8.5 (# ). Hiema zijn o ak de horizontale veNormingen 
onder controle. 

Nodeel van d it model is zijn complexiteit door de vele elementen. De computer-berekeningen duren 
daardoor relatief long. Dit in tegenstelling tot een 'damwand model'. Dit zou een reden kunnen zijn 
om het a lternatieve 'damwand model' toe te passen. 

/!t~~m&IW!· -figuur App.47. Deformaties van een 'gemetselde keerwand model' in een vroeg ontwerpstadium. 

~ttJtal~-~ ~~1 (1 1 "11 
~-~"~ llll lU.OO !re) 

figuur App.48. Deformaties van 'gemetselde keerwand model' in het uiteinde/ijke model. 

Damwand model 

Een alternatief voor voorgaand model is de kademuur te modelleren als een enkele damwand. Het 
type damwand wordt gekozen door de output te vergelijken met de output van het voorgaande 
model. De veNormingen ter plaatse van de bovenkant van de keerconstructies moeten grotendeels 
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overeenkomen. Zo wordt toegezien op een rationeel model. Na enkele probeer-modellen, blijkt dit 
echter let zo eenvoudig als gedacht. Het model reageert compleet anders dan voorgaand model. 

AZ 18 
b = 630111111 

h = 380111111 

d = 9, 5111111 

E = 21 OOOON I m111
2 

A = 15000111111 2 

I = 34200 ·104 
111111-1 

EA = 3 I 50000kN 

EI = 71820kNm2 

/ 

figuur App.49. Deformaties van 'damwand moder ineen vroeg ontwerpstadium 

figuur App.50. Deformaties van 'damwand model' in het uiteindelijke model. 

Bending moments 

/ 

In de output van het uiteindelijke model is de momentenlijn te bekijken (zie figuur App.51 ). Hierin wordt 
aangegeven dat de kademuur een maxima al bu igend moment heeft van M = 91, 8kNm Im 

T er controle: 
AZ 18 
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W = 1800 ·I 0·1 nun-' Im 

M max = W · .f = 1800 · l 03 
· 240 = 43 2kNm Im 

~ voldoet 

!vi< M m:u 

De sterkte is hierbij gewaarborgd. 
De output van Plaxis toont echter dot de stijfheid van de damwand niet volstaat. In diverse plots en in 
de tabel met vervormingen worden de vervormingen van de keerwand weergegeven. 
Reeds in de eerste fase van het model (de beginfase) zijn de maximale vervormingen als volgt: 
u, = 69,4mm 

uY = 2,6mm 

figuur App.51. Bending Moments kademuur damwandmodel 
figuur App.52. Total displacements kademuur damwandmodel 

Conclusie 

Uit de resultaten van Plaxis blijkt dot het 'damwand model' totaal anders vervormt don het 
'gemetselde keerwand model'. De twee modellen zijn moeilijk met elkaar te vergelijken. Het is 
daardoor niet te verwachten dot het 'damwand model' een realistische modellering is van de 
kademuur. In het totale model van de parkeergarage zal daarom het 'gemetselde keerwand model' 
worden toegepast. Hierdoor zal het model complexer worden en de calculaties zullen longer duren. 

Modellering Strookfundering 

Be/asting 
In Appendix 1.5. zijn de normaalkrachten in de kolommen berekend. Deze krachten kunnen worden 
overgenomen, aangezien dit de enige belasting is die de fundering moet verwerken. Voor de 
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fundering kan gebruik gemaakt warden van de b ruikbamheids grenstoestand. Dit is een 
puntbelasting van N = 4280, JkN 

De kolommen staan op een hart-op-hart afstand van 8,6 m. De puntlast kan dus omgerekend warden 
naar een Ujnlast van ongeveer 500 kN/m. Aangezien de fundering· 4 meter breed is, geldt een 
oppervlakte-belasting van 125kN/m2. 
q = 4280, 1/8,66= 494, 2"" 500kN I 111 

q = 5001 4 = I 25kN / 111
2 

Deze waarde kan ingevoerd warden in het plaxismodel. Voor de buitenste kolommen geldt 
nagenoeg dezelfde belasting, gezien de fundering de halve !breedte heeft. 

figuur App.53. modellering van de strookfundering 

De funderingsstroken zijn gemodelleerd als 'plates' met de volgende eigenschappen 
B=4000mm 

h = 500mm. 

A= 2,01112 

I = !(2 bh3 = !(2 4000 · 5003 = 4166667·104 mm4 

E = 3 IOOON I rnm2 

AE = 62 · l 06 kN 
14 ? El=l2,9·10 Nmm-

figuur App.54. Fundering: Total deformations 
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De funderingsstroken aan de buitenste zijde zijn de 
helft van de breedte. Hiervoor geldt: 
B=2000mm 

h=500mm 

AE = 31 · 106 kN 

EI= 6, 45 ·1014 Nnim2 

Deze smallere funderingsstroken krijgen tevens een 
gehalveerde belasting te verwerken, zodat de 
ingevoerde Hjnlast gelijk blijft aan de voorgaand 
ingevoerde funderingsstroken. Ook hier kan dus een 
lijnlast van 125 kN:/m2 warden ingevoerd. 
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3.3 Dimensionering Bouwkuipelementen 

Grondkering 

Het programma Plaxis Output is in 
stoat om van de grondkeringen een 
momentenlijn te genereren. Hierdoor 
wordt zichtbaar aan welke krachten 
de grondkeringen warden 
blootgesteld. De momentenlijn geeft 
weer hoe groot de maximale 
momenten op de grondkering zijn. 
Belangrijker nog zijn de veNormingen van de grondkeringen. Deze 
zullen waarschijnlijk maatgevend zijn, aangezien deze invloed hebben 
op veNormingen van de omliggende grond. In het kader te voorkomen 
dot de belendingen teveel goon verzakken, zullen de veNormingen 
van de grondkeringen danig moeten worden beperkt. 
Volgens de momentenlijnen (zie figuur App.55 en Bijlage L.4) is het 
maximale moment in de grondkeringen Mmax = 2,10 x 1Q3 kNm/m. Dit 
maximum wordt behaald in fase 6. de fase waarin het polderpeil wordt 
gerealiseerd. 

figuur App.55. Momentenlijn Grondkering rechter diepwand fase 6 

Combiwand 
Om alsnog in te goon op het alternatief. een combiwand, is er een berekening gemaakt om te zien 
bij welke dimensies deze zou voldoen. 

Mysd =2,lO·l03 kNm/m 

M yud > Mysd 

M '"d > 2, l0· 103 
kNml m 

M y11d = Ir" . w, = 235 . WY 

235 . WY > 2, lO · 109 

w)' > 8936 · 103 mm3 

Hieraan voldoet onder andere het profiel: HZ 975A - 24 I AZ 26 

Diep wand 
Zoals eerder bepaald , zullen de grondkeringen worden uitgevoerd als diepwanden. Nu de maximale 
momenten in de grondkering bekend zijn. kan de diepwand definitief worden berekend. 

Ten eerste zal een controle worden uitgevoerd aan de hand van de geschatte afmetingen van de 
diepwand. 
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h = 1300mm 

b=IOOOmm 

L = 30000m111 

A= 1300000111111 2 

c = 35111111 

Geschatte wapening 
Hoofdwapening 20. dwarswapening 12 
wap = 12 + ~ · 20 = 22mm 

d = h-c- H:ap = 1300-35-22=1243mm 

Het maximale veldmoment was reeds vastgesteld op Mmax = 2.10 x 103 kNm/m 

M 2.10· 10
1 

1 
-" = - , = I 359kN Im-
bd 2 1.0 ·I. 243-

Volgens tabel GTB 11.4 geldt: 
% =0,33 

Nu kan de minimaal benodigde wapening worden bepaald 

As=% ·b·d · 104 =0,33 ·1,0 -1,243 -104 = 4102mm2 

De wapening zou als volgt kunnen worden gerealiseerd: 

Hoofdwapening: 0 25 - l 00 mm (As = 4909mm2
) 

Dwarswapening: 0 25- 100 mm CA, = 4909mm2
) 

Dit geldt echter alleen ter hoogte van het maximale moment. De wapening wordt toegepast aan de 
bouwkuipzijde van de diepwand. De rest van de diepwand kan volstaan met minder wapening. 
In figuur App.55 is te zien dat het onderste gedeelte van de diepwand een negatief moment te 
verduren krijgt. 
Hiervoor geldt Mmox = l .20 x l 03 kNm/m 
De wapening van de rest van de diepwand wordt bepaald aan de hand van de grootte van dit 
negatieve moment. 

M,, = 1,20 - 10~ =7??kN/m2 

bd 2 1,0- l, 2432 

Volgens tabel GTB 11 .4 geldt: 
% =0,19 

Nu kan de minimaal benodigde wapening worden bepaald 

A, = % ·b · d -104 =0,19 -1,0-1, 243 -104 = 2362mm2 

De wapening zou als volgt kunnen worden gerealiseerd: 

Hoofdwapening: 0 20 - 125 mm CA, = 2512mm2
) 

Dwarswapening: 0 20 - 125 mm (A, = 2512mm2
) 
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Fundering 

In Appendix 3.2.5 is de maximale belasting bepaald die op de fu11dering rust. Deze belasting op de 
funderingsstrook is 125 kN/m2. Nu wordt een eenvoudige berekening gemaakt voor de 
strookfundering. 

Wapening: 

q = l25kN I me 

lvt = ~ q( = X ·L25·2,02 =250kNm 

d ""' 460111111 

M ,, - l SO = 295kN I m 2 

bd 2 
- 4,0·0,462 

% =0,07 

UJO-min = Q, J 7 

A, =mu·b·d·lO~ =0,17· 4,0·0,46·104 =3128mm2 

Dit komt overeen met 28 wapeningsstaven van 12 mm dik. 

Stempelconstructie 

De stempels die word en toegepast tijdens de bouw, zijn reeds beschreven in paragraaf #. De 
krachten die zij te verwerken krijgen, zijn tevens of te leiden uit de berekeningen van Plaxis. Door in de 
verschillende fases de 'strutforce' te bekijken, zal duidelijk worden welke fase maatgevend is en welke 
krachten daarbij horen. Het blijkt dot fase 6 maatgevend is. In deze fase is het polderpeil 
aangebracht en is de bouwkuip gereed. In het model voor de rechterhelft blijken de 'strutforces' 
ietwat groter don in de linker helft. Hieronder zal een stempelconstructie worden berekend met deze 
maatgevende waardes. 

F,,mr:t = 423,SkN Im 

F'irut:I = 442, lkN Im 

F1;max ~ I I 
r 

figuur App.56. Schematisatie stempe/s 

l,,,ic = 27, Om 

N = F; + Fr = 423, 8 + 442, J "" 866kN Im 

Stel: h.o.h. stempels is 3 m 

Ncsd = 3 · 866 = 2598kN 

J.E. klein Gebbink - s0492033 

1 
Fr;max 

54 m 
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Buisprofiel: 71 1x12 mm 
d, = 7 1 Imm 

lj = 355, 5111111 

t =I 2mm 

d 2 = 687mm 

r, = 343, 5mm 
, ] 1 2 2 

A= lflj- -Jrr~- = Jr355,5- -Jr343,5 = 26352mm 

W =_I Jr(d,-1 -d; ) =_I Jr(7 I 14 -6874) = 4529 · lOJ mm' 
32 d, 32 711 

I =-1 7r(d 4 -d~) = 7r(
7 l l

4

-
6874

) =160991·104mm4 
64 I - 64 

i = [l = 160991 · l 0.\ = 24 7 
VA 26352 

A= /hue = 27 · lOl = 109 
247 

l01uc = 0,57 

Nwd =A· f = 26352 · 235 = 6193kN 

Unity Check: _N_,_··'"- = 
2598 

= 0 64 ~ Voldoet 
mhwNrnd 0,66·6193 ' 

De stempelconstructie zoals deze er uit zal zien met buisprofiel 71 lxl2 mm 

figuur App.57. Stempelconstructie 

Dit is een behoorlijk forse constructie. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de grote overspanning. 
Een slankere stempelconstructie is mogelijk indien de kniklengte wordt verkleind. 

Hoh 5 m: 

Ncsd = 5 · 866 = 4330kN 
Buisprofiel: 813xl2 
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d1 = 8 I 3mm 

1j = 406, 5 111111 

t = l 2mm 

d2 = 789111111 

r2 = 394, 5111111 

A = 1Tlj
2 

- ffr2
2 = ff406, 52 

- ff394, 52 = 30197 mm 2 

W =_I ff( di~ -d; ) =_I ff(8 l 34 - 7894) = 5959·1 a3 mnr' 

32 d, 32 813 

I =-1 Jr(d~ -d4
) = 7r(3 l3

4 
-

7394
) =242235·104mm4 

64 I l 64 

i= [l = VA 
242235 · l 0

4 
= 283 

30197 

A= k = 27·10' =96 
l 283 

cq.>11(' =0,66 

N""' =A· f = 30197 · 235 = 7096kN 

= 4330 = 0 92 
(j)b11 • .N«11d 0, 66. 7096 ' 
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3.4 Controleberekeningen 

Controle interferentie belendende bebouwing 

Maatgevende fase: phase 8 (gebruikersfase) 

Betreft referentiepunten Ken L. Afstand tussen Ken L bedraagt 12 meter. 

L 

figuur App.58. De locotie van Ken Lin het ploxismodel 

In de tabel in figuur App.59 worden de translaties weergegeven van de referentiepunten K en L. Deze 
waardes zijn afkomstig uit de ouputtabel in Bijlage L. l 

K L /::,, 

Ux -24,9 -15,7 9,2 mm 
Uy -26,3 -17,7 8,6 mm 

figuur App.59. Tobe/ van de tronsloties van referentiepunten Ken L (in mm) 

I= 12 000 mm 

K 

5 K' 

Ux=24,9 mm 

figuur App.60. Tronsloties Ken L (sc ale factor: 100) 

Controle translatie 26.3 : 12000 = l :456 < l :300 -) voldoet 

Controle relatieve rotatie 8.6: 12000 = 1:1395 < 1:500 -) voldoet 
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Controle fundering parkeergarage 

Maatgevende fase: phase 8 (gebruikersfase) 
Betre~referentiepunten E, F, Gen H 

CD 

figuur App.6 7. De /ocatie van E, F, G en Hin het plaxismodel 

In de tabel in figuur App.62 warden de translaties weergegeven van de referentiepunten E, F, Gen H. 
Deze waardes zijn afkomstig uit de ouputtabel in Bijlage L. l 

I E F G H 
I Totale vervorming Ux 26,3 12,3 -12,9 -28,8 mm 

Uy -48,5 -48,8 -44,0 -45,9 mm I Vervorming gebruiksfase 6Ux 0,8 -OA 0,5 -2,6 mm 
6Uy -29A -40,8 -38,8 -3 l,l mm 

figuur App.62. Tobe/ van de translaties van referentiepunten Ken L (in mm) 

In figuur App.63 zijn de translaties weergegeven van de fundering over de gehele breedte van de 
parkeergarage. In deze figuur is te zien dot punt F maatgevend is, betreffende de translatie. Voor de 
relatieve rotatie is de lijn tussen punt E en punt F maatgevend. Deze punten zijn uitvergroot in figuur 
App.64. 

1 ... 13300 1l)m 

E F 

E' 
F' 

figuur App.63. Translaties E, F. Gen H (op school; factor 700) 

E 
E 

" ai 
"' • ,., 
::J 

I < 13 300 mm 

E 

E' -
Ux=0,8 mm 

figuur App.64. Trans/aties E en F (op school; factor 100) 

J.E. klein Gebbink - s0492033 

1. 26 GOQ. mrn 

F 

F' . 

Ux = 0,4 mm 

s; 
" " 
""' co 
3 
3 

G ,,.H 

H' 
G' 
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Controle translatie maatgevend punt: F 
40,8 : 13300 = l :326 < l :300 -7 voldoet 

Controle relatieve rotatie Maatgevend: E-F (40,8-29,4= l l.4) 
i l A : 13300 = l: 1167 < l :500 -7 voldoet 

CA - Pagina 76 


