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De constructieve opgave in het kader van 
dit afstudeerproject was het uitwerken en 
berekenen van de karakteristieke elementen, 
die naar voren zijn gekomen in het ontwerp, 
waarbij, bij voorkeur, elementen met 
verschillende constructiematerialen zijn 
beschouwd. 

Het ontwerp is tot stand gekomen gedurende 
het eerste gedeelte van het afstudeerproject, 
namelijk het architectonische onderzoek en 
het daaropvolgende ontwerpproces.

Er is een kliniek voor kinderen met autisme 
ontworpen. De kliniek is ontworpen voor 
een locatie, gelegen aan de rand van de wijk 
Blixembosch, in het noorden van Eindhoven. 

Binnen het landschap is het ontwerp 
gepositioneerde als een houten sculptuur, 
welke zich afschermt van de naastgelegen 
boerderijcomplexen. Door te werken met 
niveauverschillen creëert het ontwerp 
tegelijkertijd haar eigen geborgen landschap 
en buitenruimten. 

De sculpturale vorm wordt gevormd 
door twee langwerpige, geschakelde 
bouwvolumes. Het ene volume biedt ruimte 
aan het behandelgebouw met de behandel-, 
kantoor en sportruimten. Daarnaast is er een 
volume waarin plaats is voor de verschillende 
wooneenheden.
 
In de technische uitwerking is het sculpturale 
karakter verder uitgediept. Dit heeft 
geresulteerd in een synergie waarbij de 
constructie deel uit maakt van de architectuur 
en omgekeerd. De constructie is opgebouwd 
uit dragende houtskeletbouwelementen, 
breedplaatvloerelementen en zichtbare 
houten spanten, welke de dakconstructie 
zullen dragen. Om het contrast met de 
sculptuur op te zoeken, zijn schuine stalen 
kolommen toegepast, welke de sculptuur ter 
plaatse van de overstekken of de verhoging 
dragen.

Bovenstaande constructieve elementen, 
zoals de houten spanten, de schuine stalen 
gevelkolommen en het verdiept aangelegde 
plein (feitelijk een betonnen kelderbak) 
bepalen het karakter en zijn de belangrijkste 
constructieve dragers binnen dit project. Dit 
zijn dan ook de elementen die in dit tweede 
deelrapport constructief veder uitgewerkt 
zijn.

Voordat de constructieve elementen zijn 
uitgewerkt, zijn de optredende belastingen 
en belastingcombinaties bepaald. Op 
basis hiervan zijn de interne krachten in de 
elementen bepaald, waarop de verschillende 
karakteristieke constructie elementen 
ontworpen en berekend zijn.

Dit rapport bevat het onderzoek en 
ontwerp waarmee de master Architecture, 
Building and Planning afgerond wordt. 
Dit afstudeerproject is uitgevoerd binnen 
twee leerstoelen, namelijk Architecture en 
Structural Design. Het individuele gedeelte 
van het project wordt beschreven in twee 
delen, waarvan dit het tweede deel is. In dit 
tweede deel wordt het project beschouwd 
dat uitgevoerd is voor de leerstoel 
Structural Design. Het eerste verslag (L. 
Verschuren, 2014) bevat de architectonisch 
uitwerking van dit project.
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Ter plaatse van de karakteristieke houten 
spanten in het behandelgebouw zijn de 
overspanning en hart-op-hart afstand 
relatief groot gekozen vanwege de gewenste 
ruimtelijkheid. Het dimensioneren van 
de spanten leidt dan ook, zonder verdere 
problemen, tot afmetingen die vrij fors zijn 
(240 x 700 mm). 

De optredende momenten bepalen het 
ontwerp van de momentvaste verbindingen. 
Bij verbindingen door middel van volle 
doorsnede vingerlassen en bij een hout-
op-staalverbinding wordt onvoldoende 
capaciteit gehaald om het moment op te 
kunnen nemen. Een hout-op-houtverbinding 
is ontworpen, waarbij de afmetingen van 
het spantbeen en de stijl ter plaatse van de 
verbinding toenemen, om zo voldoende 
ruimte te hebben om de grote hoeveelheid 
benodigde bouten te kunnen aanbrengen.

In de stalen kolommen van het woongebouw 
komt een relatief grote normaalkracht naast 
de dwarskracht en het optredend moment. 
Er dient dan ook ontworpen en getoetst 
te worden op de combinatie van buiging, 
dwarskracht en normaalkracht en ook op 
lokale instabiliteit. 

Omdat deze kolommen afdragen op de 
fundering, welke gevormd wordt door 
de keldervloer is het, gezien de grote 
normaalkracht, noodzakelijk op de betonnen 
vloer op pons te controleren. De benodigde 
ponswapening is hiervoor berekend. 
Aangezien ponswapening in principe 
vermeden dient te worden, is er een poer 

aangebracht, waardoor de vloer lokaal 600 
mm dik is, zodoende wordt bezwijken van 
de drukdiagonaal voorkomen en is eveneens 
geen ponswapening benodigd.

Verder zijn ook een aantal verbindingen 
van de stalen kolommen ontworpen, zoals 
de kolomvoet en verschillende ligger-
kolomverbindingen. 

Vanwege de keuze voor (rechthoekige) 
buisprofielen speelt de uitwerking van de 
verbindingen ook mee in de architectonische 
uitstraling. Naast de doorsnedecapaciteiten, 
de netto doorsnede, de optredende 
stuikkracht, de bouten en de lasverbindingen, 
zijn ook de buiswanden van de profielen 
getoetst op het bezwijken van de flens en de 
zijwand (het lijf).

Als laatste terugkomend op het verdiept 
aangeleggen van het complex. Aangezien 
de locatie nabij de rivier de Dommel ligt, 
is er sprake van een grondwaterstand op 
maximaal 500 mm onder het maaiveld.

Er is toch gekozen om een verdiepte 
pleinvloer op 1600 mm onder maaiveld aan 
te brengen, omdat uit sonderingen blijkt dat 
op iets meer dan anderhalve meter diepte 
een draagkrachtige laag aanwezig is, welke 
over voldoende draagkracht beschikt om een 
gebouw van enkele verdieping op te funderen 
door middel van een fundering op staal.

Er is een betonnen kelderbak aangelegd, 
welke dient als fundering op staal en welke 
tegelijkertijd waterdicht is. Om dit te 
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garanderen en ook het wapeningsstaal te 
beschermen is bepaald hoeveel wapening 
er minimaal in de vloer opgenomen moet 
worden. Hierbij is ook de noodzaak van 
dilataties beschouwd. Het is een aanzienlijke 
betonvloer, maar in verband met de kans 
op lekkages, is het zaak dilataties zoveel 
mogelijk te vermijden. Aangezien er als 
minimale wapening Ø16 – 150 mm is vereist, 
kunnen de spanningen die ontstaan ten 
gevolge van thermische uitzetting en krimp 
opgevangen worden met de minimale 
wapening.

Gezien het feit dat houtskeletbouw een 
lichte bouw methode is, is de resulterende 
kracht ten gevolge van de waterdruk en 
de neerwaartse permanente belasting, 
een opwaartse kracht, waardoor de 
toepassing van trekankers noodzakelijk 
is. De optredende trekkrachten in deze 
trekankers zorgen ervoor dat er veld- en 
kolommomenten optreden in zowel de 
boven- als onderzijde van de betonnen vloer. 
Er is ook beschouwd of, en hoeveel, wapening 
er bijgelegd moet worden, zodat de vloer 
deze momenten kan opnemen.

Net zoals bij de stalen kolommen, zorgen 
de trekkrachten in de trekankers ervoor dat 
er ponskrachten op de vloer werken. Deze 
zijn zodanig van grote dat ter plaatse van 
de trekankers ponswapening is vereist. Hier 
is echter slechts een beperkte hoeveelheid 
ponswapening nodig, welke geaccepteerd is.
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The structural design within the context 
of this thesis consist of the design and 
calculation of the typical elements that have 
emerged in the design. Where possible, 
elements from different structural materials 
are considered.

The design was developed during the first 
part of the thesis, namely the architectural 
research and the subsequent design process. 

A clinic for children with autism is designed. 
The clinic is designed for a location, situated 
on the outskirts of the district Blixembosch, in 
the north of Eindhoven.

The design is positioned as a wooden 
sculpture within the landscape design. The 
design shields itself from the neighboring 
farm complexes. Due to the different levels 
that are designed, the complex created at the 
same time its own salvaged landscape and 
outdoor spaces.

The sculptural shape is formed by two 
elongated, building volumes. The first volume 
accommodate the treatment building with 
the treatment, office and sports areas. The 
second building volume contains of several 
living units.

In this thesis, the structural design of the 
sculptural character is deepened. This has 
resulted in a synergy wherein the structure is 
part of the architecture, and vice versa. The 
bearing structure consists of load-bearing 
timber frame elements, wide-slab floors and 
wooden beams placed in sight. To create 
contrast with the sculpture, steel columns, 
placed under an angle, have been used, which 
carry the sculpture at the location of the 
cantilevers or where the sculpture is raised 
from the ground level.

The mentioned structural elements 
determine the character of the building and 
these are the main bearing supports for this 
project. Therefor these elements are designed 
in this report.

First the acting loads and load combinations 
are determined. On this basis, the internal 
forces off the elements are calculated, 
on which the various typical structural 
elements have been designed and have been 
calculated.

For the wooden portals in the treatment 
building, the span and center-to-center 
distance has been chosen relatively large 
for the desired architectural spaciousness. 

This report contains the research and the 
design for the graduation at the master 
Architecture, Building and Planning. This 
graduation project has been carried out 
for two mastertracks: Architecture and 
Structural Design. The individual part of 
the graduation project is disclosed in two 
parts, of which this is the second part. In 
this second part the project carried out 
for the mastertrack Structural Design is 
described. The first report (L. Verschuren, 
2014) contains the architectural design for 
this project. 
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Dimensioning the elements, therefore, leads 
to dimensions that are quite large (240 x 700 
mm)

The acting moments determine the design of 
the fixed connection. For the connection by 
means of full-finger joints, and the wood-
steel connection, insufficient capacity exist to 
withstand the acting moment. A wood-wood 
connection has been designed, in which the 
dimensions of column and beam increases, 
and the connection side of the member. So 
that enough space is created to place the 
large amount of required bolts.

The steel columns of the residential building 
are loaded with a relatively large normal 
force besides the acting shear force and the 
bending moment. Thus the design is checked 
for the combination of bending, shear and 
normal force and buckling.

Because these columns are placed on 
the foundation, which is formed by the 
basement-floor, it is necessary to check 
the concrete floor for punch, given the 
large normal force. The required punching 
reinforcement is calculated for this purpose. 
Since punching reinforcement, in principle, 
should be avoided, a local footing is designed, 
the footing is 600 mm thick. This thickness is 
chosen to prevent failure of the compression 
diagonal and to prevent the need for 
punching reinforcement.

In addition, also a number of connections 
of the steel columns are designed. Such as 
the column foot and several beam-column 
connections.

Since rectangular steel profiles are 
architectural chosen, the design of the 
connections influences the architectural 
appearance. In addition to the cross-section 
capacity, net section, the occurring stub 
force, bolts and welding, the tube walls of the 
steel profiles are also checked for failure due 
to the collapse of the flange and the side wall 
(the body).

Finally returning to the deepened laying of 
the complex. A groundwater level of 500 
mm below ground level is found, since the 
location is near the river De Dommel.

Nevertheless there is chose to create a 
deepened plaza floor at 1600 mm below 
ground level because of cone penetration 
tests indicate that just over 1,5 meters a load-
bearing layer is present, which has sufficient 
capacity to build a building of several floors 
by using a foundation footing.

A concrete floor is created, which serves 
as the foundation footing and at the same 
time is a water resistant layer. To ensure this 
and also to protect the reinforcing steel, the 
required reinforcement is determined. Also 
the need for dilatations is considered. It is 
a significant concrete floor, but with regard 
to the risk of water leaks, it is important to 
avoid dilatations as much possible. Since the 
minimum reinforcement required is Ø16 - 
150 mm, the acting stresses due to thermal 
expansion and shrinkage can be withstand 
with the minimum reinforcement.

Since the timber frame is a light construction 
method, the resulting force due to the 
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upwards water pressure and the downward 
permanent load, is a lifting force. Therefor 
the need for the use of tension anchors 
occurs. The acting tensile forces in the tension 
anchors result in field and column moments 
occurring in both the top and underside of the 
concrete floor. The required reinforcement to 
withstand these moments is also determined.

As with the steel columns, the tensile forces 
in the tension anchors cause punch forces 
to act on the floor. The required punching 
reinforcement is calculated, since the amount 
of punching reinforcement needed is only 
limited, the application is accepted.
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Dit afstudeerverslag vormt de afsluiting van 
mijn opleiding, waarbij ik me heb toegelegd 
op de afstudeerrichtingen Architecture en 
Structural Design, binnen de masteropleiding 
Architecture, Building and Planning aan de 
Technische Universiteit Eindhoven.

Na het collectieve onderzoek vanuit het 
afstudeeratelier, heeft mijn individuele 
onderzoek zich gericht op het ontwerp van 
een kliniek voor kinderen met autisme. Hierbij 
heb ik me verdiept in autisme, bestaande 
behandelhuizen en de architectonische 
vertaling van geborgenheid. Zodoende zijn 
goede en sterke uitgangspunten verkregen 
om voor deze kinderen een kliniek te 

ontwerpen die hen een veilige en beschermde 
leer- en leefomgeving kan bieden. Hierbij is 
ernaar gestreefd om in dit project onderzoek 
en ontwerp tot een geheel samen te brengen.

In het tweede deel van mijn afstuderen heb 
ik mij gericht op de constructieve uitwerking 
van dit ontwerp, dat in dit boekje toegelicht 
wordt.  Bij de uitwerking heb ik mezelf als 
doel gesteld om alle karakteristieke en 
maatgevende constructieve elementen door 
te rekenen en te dimensioneren, evenals de 
bijbehorende verbindingen.

Ik wil graag iedereen bedanken die mij 
gedurende dit gehele afstudeertraject op 
welke manier dan ook geholpen, gesteund 
en gemotiveerd hebben. In het bijzonder 
wil ik Steven nog extra bedanken voor zijn 
onvoorwaardelijke steun, zijn opbeurende en 
motiverende woorden en zijn inzet om me op 
alle mogelijke manieren te helpen.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Linda Verschuren
Eindhoven, december 2014

Voor u ligt het afstudeerverslag ‘Autisme in 
vorm en gedrag’. Dit afstudeerverslag is het 
resultaat van het ontwerpproject binnen 
het afstudeeratelier ‘Behavior in shape’ 
en de verdereindividuele constructieve 
uitwerking van het ontwerp onder 
begeleiding van dhr. ir. S.P. G. Moonen. 
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In dit hoofdstuk zal het doorgelopen 
afstudeerproject kort toegelicht worden. 
Hierbij zullen het gezamenlijke M3-
onderzoek, het individuele architectonische 
onderzoek en het ontwerpproces 
aangehaald worden. Vervolgens wordt 
de constructieve uitwerking ingeleid, wat 
in detail in dit boekje wordt toegelicht. 
Dit wordt ingeleid aan de hand van de 
doelstelling en opbouw van dit verslag.

0.1 Het afstudeerproject
Het onderwerp van het afstudeeratelier 
‘Behavior and Shape’ was gericht op menselijk 
gedrag en hoe dit gedrag te beïnvloeden is 
door middel van architectonische middelen en 
restricties. De focus lag hierbij voornamelijk op 
het controleren van gedrag en het fenomeen 
‘macht’. Ziekenhuizen en gevangenissen zijn 
daarbij bij uitstek geschikte gebouwfuncties, 
om de invloed van architectuur op het gedrag 
van mensen te onderzoeken en te toepassen 
in het ontwerp (Colenbrander, B.J.F., 2013).

Gedurende het gezamenlijke M3-onderzoek 
is de taxonomie ’Behavior in Shape’ (Bax, 
A.J.B., et.al., 2014) samengesteld met 
een klein dertigtal aan ziekenhuizen en 
gevangenissen, waarbij de karakteristieke 
correctieve, instructieve, ondersteunende en 
onderdrukkende (architectonische) elementen 
onderzocht en beschreven zijn. 

Vervolgens heeft het individuele onderzoek 
en het ontwerpproject zich gericht op het 
ontwikkelen van een kliniek voor kinderen 

met problemen in het autistisch spectrum. 
Hierbij was het hoofdzaak huisvesting en 
behandelruimten voor kinderen met autisme 
te creëren.

0.2 Het architectonisch ontwerp
In de ontworpen kliniek worden de 
kinderen (tijdelijk) opgenomen als thuis hun 
ontwikkeling stagneert en ze niet goed meer 
kunnen functioneren in het dagelijks leven. 
Door middel van trainingen en therapieën 
leren zij omgaan met hun beperking, met 
als doel dat ze na ongeveer 2 jaar weer thuis 
kunnen wonen. De omgeving en het gebouw 
zijn zodanig ontworpen dat ze het leerproces 
op een positieve wijze ondersteunen.

De kliniek is gelegen in Eindhoven. De  
rustige, landelijke locatie aan het Aanschot 
is gevonden in het noorden van Eindhoven, 
tussen de wijken Blixembosch Oost en 
West. Deze locatie heeft een gunstig 
ligging ten opzichte van een school voor 
speciaal onderwijs, openbaar vervoer en van 
omliggende ontsluitingswegen. 

0.3 Leeswijzer
Dit verslag van het afstudeerproject is 
het derde boekje dat behoort tot mijn 
afstudeertraject. Op de eerste plaats behoort 
hiertoe het gezamenlijke werk ’Behavior in 
Shape’ (Bax, A.J.B., et.al., 2014).

Het individuele project is uitgevoerd binnen 
twee leerstoelen, namelijk Architecture en 
Structural Design, daarom is het individuele 
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project in twee delen beschreven. Het eerste 
deel wordt gevormd door het boekje ’Autisme 
in vorm en gedrag; Architectonisch onderzoek 
autisme’ (Verschuren, L.A.P., 2014) en 
beschrijft het onderzoek, dat is gedaan voor 
de leerstoel Architecture.

Dit boekje ’Autisme in vorm en gedrag; 
Constructieve uitwerking van de ontworpen 
kliniek’ vormt het tweede deel en zal 
beschrijven hoe de het constructief ontwerp 
is uitgewerkt en doorgerekend, dit in het 
kader van de mastertrack Structural Design.

0.4 De constructieve uitwerking
De uitwerking van het constructieve ontwerp 
en de ondersteunende berekeningen, die 
in dit verslag beschreven worden, vormen 
de tweede fase van het afstudeerproject, 
welke begeleidt is door dhr. ir. S.P.G. (Faas) 
Moonen. Bij deze uitwerking zijn de meest 
interessante en representatieve delen van de 
dragende structuur in detail bestudeerd om 
tot een realistisch, haalbaar en betrouwbaar 
constructief ontwerp te komen.

Centraal in dit project staat het integraal 
ontwerpen. Het doel is dan ook dat de con-
structieve uitwerking het (architectonisch) 
ontwerp versterkt. Zo is door middel van 
een relatief eenvoudig constructie principe 
een uitdagend architectonisch ontwerp 
neergezet. Het karakter van de ontworpen 
houten sculptuur wordt daarin gesteund door 
de grotendeels houten draagstructuur, welke 
in de uitwerking tot in detail beschouwd is.

0.5 Opbouw
De constructieve uitwerking is ingedeeld 
in verschillende hoofdstukken. Het eerste 
hoofdstuk zal ingaan op de constructieve 
opzet van het gehele complex, hierbij 
wordt het principe van de draagstructuur 
en het stabiliteitsvoorziening besproken.
Vervolgens zal in het daarop volgende 
hoofdstuk aandacht besteedt worden aan 
de verwachte belastingen en maatgevende 
belastingcombinaties. 

In hoofdstuk drie, zullen, aan de hand van de 
maatgevende krachten, de houten spanten 
van het behandelgebouw gedimensioneerd 
worden. De stalen kolommen van het 
woongebouw worden daarna in hoofdstuk 
vier ontworpen en getoetst. Verder zal 
dieper worden ingegaan op de betonnen 
pleinvloer, welke onderhevig is aan opwaartse 
waterdruk. Hierbij wordt de noodzaak van 
trekanders, ponswapening en dilataties 
beschouwd. 

Vervolgens worden in hoofdstuk vijf 
verschillende verbindingen ontworpen en 
getoetst. Dit zijn zowel verbindingen die 
betrekking hebben op de houten spanten, 
als wel op de stalen kolommen. In het eerste 
geval gaat het om verschillende principes 
om een momentvaste houtverbinding te 
realiseren. Bij de stalen kolommen draait 
het om de ligger-kolomverbindingen en de 
kolomvoeten.
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In dit eerste hoofdstuk zal de constructieve 
opzet van het gehele complex toegelicht 
worden. Hierbij wordt er in de eerste 
plaats ingegaan op het principe van de 
draagstructuur, alvorens er dieper ingegaan 
zal worden op de stabiliteitsvoorzieningen.

1.1 Draagstructuur
Een belangrijk constructief 
uitgangspunt voor het hele ontwerp 
vormde de grondgesteldheid en de 
funderingsmogelijkheden. Al in een vroeg 
stadium was bekend dat de ondergrond 
gedurende de Middeleeuwen aanzienlijk 
is opgehoogd door het opbrengen van 
potstalmest. Dit heeft ertoe geleid dat de 
landbouwgronden en graslanden geleidelijk 
zijn opgehoogd en er dikke humushoudende 
bovengronden (en keergronden) zijn 
ontstaan (Gemeente Eindhoven 2013, p.11). 
Een humushoudende grond heeft weinig 
draagkracht en het was daarom belangrijk 
op welke hoogte de draagkrachtige lagen 
gelegen zijn.

Uit verkregen sonderingen (zie bijlage A) 
blijkt dat op ongeveer 1,3m onder maaiveld 
zich een draagkrachtige laag bevindt. Hier 
wordt een conusweerstand gevonden van 
meer dan 6 MPa. Deze laag is wisselend 
van dikte, maar zal voldoende zijn om er 
een gebouw van enkele verdiepingen op te 
kunnen funderen.

De meest voor de hand liggende manier om 
het gebouw te kunnen funderen was dan ook 
het verlaagd aanleggen van het maaiveld, 
om vervolgens een fundering op staal toe te 
kunnen passen. Door deze verlaging van het 

maaiveld is tevens de mogelijkheid ontstaan 
om het verdiepte, besloten plein aan te 
leggen, wat een belangrijk element in het 
architectonisch ontwerp van het complex is 
geworden.

Op basis van pijlbuisgegevens op nabij 
gelegen locaties kan de maximale 
grondwaterstand worden bepaald op circa 
0,5m onder (het niet-verlaagde) maaiveld. 
Hierdoor zal een opwaartse waterdruk 
op de bak werken, welke gecompenseerd 
moet worden om opdrijven te voorkomen. 
Vanwege de afmeting van de bak en geringe 
bebouwing ter plaatse van het centrale plein, 
is het lokaal niet mogelijk om de benodigde 
neerwaartse kracht  ter compensatie van de 
grondwaterdruk uit de massa van het gebouw 
te halen. Er zullen dan ook trekankers 
toegepast worden om het opdrijven van de 
bak te voorkomen.

De hoofddraagconstructie van 
de bebouwing is opgebouwd uit 
dragende houtskeletbouwelementen, 
breedplaatvloeren en houten dakspanten 
in het zicht, welke de dakconstructie zullen 
dragen. Door deze keuze versterkt de 
constructie het sculpturale karakter van het 
gebouw en gaat de constructie deel uitmaken 
van de architectuur.

Er is gekozen voor betonnen 
breedplaatvloeren, omdat de massa van 
het beton thermische voordelen biedt. 
Deze thermische massa maakt het namelijk 
mogelijk om een stabiel binnenklimaat te 
creëren. Dit is voordelig in combinatie met 
de vloerverwarming en -koeling die in deze 
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vloeren toegepast zal worden. Ook akoestisch 
kan met de massa directe geluidsoverdracht 
beperkt worden.

Door het toepassen van deze vloeren wordt 
eveneens massa aan het gebouw toegevoegd 
wat opdrijven van de bak voorkomt.

Ter plaatse van het schuine, opgetilde 
bouwvolume zijn stalen kolommen 
toegevoegd om het gebouw te dragen. Er is 
gekozen voor stalen kolommen omdat deze 
de momenten goed kunnen opnemen die 
ontstaan door de scheefstand waaronder 
ze komen te staan. Tevens zorgt dit voor 
praktisch uitvoerbare verbindingen, tussen 
de kolommen en stalen liggers, waarop de 
breedplaatelementen komen te liggen.

1.2 Stabiliteit
De stabiliteit van de constructie wordt 
gewaarborgd door verscheidene 
stabiliteitswanden. Horizontaal wordt 
schijfwerking verzorgd door de vloeren en 
de dakvloer. Ter plaatse van het opgetilde 
gedeelte wordt het eerste stuk van de helling 
dichtgezet, om de horizontale krachten naar 
de fundering te leiden. Hierdoor kan er ook 
meteen geen rommel meer onder dit nauwe 
gedeelte komen.
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Afbeelding 01| 
Constructieve plattegrond begane 
grondvloer van het gebouw
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Afbeelding 02| 
Constructieve plattegrond eerste 
verdiepingsvloer van het woongebouw



29|

0 m 150 m

NN



30|

Afbeelding 03| 
Constructieve plattegrond dakvloer 
van het woongebouw
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Afbeelding 04| 
Constructieve plattegrond eerste verdie-
pingsvloer van het behandelgebouw
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Afbeelding 05| 
Constructieve plattegrond dakvloer 
van het behandelgebouw
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2.0 BELASTINGEN
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Na de globale constructieve opzet zullen 
allereerst de optredende belastingen, zowel 
de permanente als variabele belastingen, 
en de maatgevende belastingcombinaties 
beschouwd worden, die in dit complex een 
rol spelen.

De belastingen op de draagstructuur 
bevatten zowel permanente als variabele 
belastingen. Permanente belastingen houden 
het eigen gewicht van de constructieve 
elementen, afwerkmaterialen, installaties, 
etc. Vloerbelastingen en sneeuwbelasting zijn 
voorbeelden van variabele belastingen. 

2.1 Permanente belastingen
Het gewicht van alle verschillende elementen  
(binnenmuren, geveldelen, dak, vloer, 
etc.) zijn gedefiniëerd om de belasting 
van de verschillende vloeren te bepalen. 
De uitgebreide bepaling is opgenomen in 
bijlage B, de resultaten zijn te vinden in 
onderstaande tabel.

2.1.1 Belasting ten gevolge van de 
grondwaterstand
Aangezien een groot deel van het complex 
verdiept (onder maaiveld = Peil) wordt 
aangelegd, dient rekening te worden 
gehouden met de mogelijke opwaartse kracht 
ten gevolge van de grondwaterstand. Er kan 
aangenomen worden dat, ter plaatse van 
de locatie, de hoogste grondwaterstand 0,5 
meter onder maaiveld is, zie afbeelding 06 
(pagina 38). Dit betekent dat de opwaartse 
belasting onder het plein (-1600 P) als volgt 
wordt bepaald (1600 - 500) • 10 = 11 kN/
m2. Het gedeelte onder de gymzaal ligt 
verder verdiept (-2300P). Hier bedraagt de 
opwaartse kracht (2300 - 500) • 10 = 18 kN/m2.

2.2 Variabele belastingen
Variabele belastingen zijn belastingen die 
variëren gedurende de levensduur van een 
gebouw, onderscheid kan gemaakt worden 
in  een variabele vloerbelasting, dakbelasting,  
sneeuwbelasting en windbelasting.

Element PG  in  [kN/m2]

Horizontaal Dak 0,88

Vloer, breedplaat 7,39

Houten spanten 1,67

Verticaal Gesloten HSB geveldelen 1,0

Transparante vliesgevel (stabalux 80 mm) 3,5

Balustrade 1,0

Tabel 01 | Massa van de verschillende elementen.



38|

2.2.1 Variabele vloerbelasting
Binnen het complex dienen verschillende 
waardes voor de variabele vloerbelasting 
aangehouden te worden, welke worden 
voorgeschreven in NEN-EN 1991-1-1, art. 
6.3.1.  Het behandel- gebouw bestaat 
voornamelijk uit kantoor-ruimte wat behoort 
tot categorie B met pQ=  2,5 kN/m2 en 
bijbehorende momentaanfactor ψ0 = 0,5. 
Voor de gymzaal dient categorie C4 met pQ=  
5,0 kN/m2 en bijbehorende momentaanfactor 
ψ0 = 0,4. De receptie/entree dient gerekend 
te worden als een categorie C1/C3 ruimte 
waarbij pQ=  4,0 kN/m2 en ψ0 = 0,4.

Voor het woongebouw geldt klasse A: 
Ruimten voor wonen en huishoudelijk 
gebruik, zoals kamers in woongebouwen, 
ziekenhuiskamers- en zalen, slaapkamers in 
hotels en tehuizen. Hier dient dus gerekend 
te worden met pQ=  1,75 kN/m2 met een 
momentaanfactor ψ0 = 0,4. Ter plaatse 
van de verkeersruimten en woonkamers 
zal de belasting groter zijn. Door overal in 
het woongebouw een vloerbelasting van 
pQ=  2,55 kN/m2 aan te houden, is de invoer 
vereenvoudigd en wordt tegelijkertijd het 
gewicht van de lichte scheidingswanden (pQ = 
0,8 kN/m2) meegenomen.

Variabele Belasting PQ  in  [kN/m2] ψ0 

Behandelgebouw/kantoren 2,50 kN/m2 0,4

Entree/receptie 4,00 kN/m2 0,4

Gymzaal 5,00 kN/m2 0,4

Woongebouw 2,55 kN/m2 0,4

Sneeuwbelasting (dak) 0,56 kN/m2 0,0

Windbelasting 0,61 kN/m2 0,0

Tabel 02 | Opgelegde veranderlijke belasting.

Afbeelding 06| Boven
Grondwaterstand gemeten door middel van peilbuis ter 
plaatse van de Dommel. Maaiveld ligt op 1824 mm.
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2.2.2 Sneeuwbelasting
De sneeuwbelasting is berekend aan de hand 
van NEN-EN 1991-1-3:  
s = µ1 •  Ce  •   Ct  •   sk 
s = 0,8  •  1,0  •   1,0  •   0,7 = 0,56 kN/m2

µ1 = 0,8  (dakhelling α = 12,5o)
Ce  = 1,0
Ct = 1,0
sk = 0,7 kN/m2

2.2.3 Windbelasting
De sneeuwbelasting is berekend aan de hand 
van NEN-EN 1991-1-4:  

Windsnelheid
vb = vb,0 •  cdir •  cseason

vb = 24,5 •  1,0 • 1,0

vb,0 = 24,5  (windgebied III)
cdir = 1,0
cseason = 1,0

Stuwdruk
ze = h = 5,2 m
z0 = 0,2 m
zmin = 4 m                   (windgebied III, onbebouwd)
zmax = 200 m

Volgens NEN-EN 1991-1-4, Tabel NB. 5. geldt:
qp(ze) = qp (5,2) = 0,55 kN/m2 

Bouwwerkfactor cscd

h < 50 m
h / b = 5,2 / 16,2 = 0,32 < 5
cd = 1,0
h = 5,2 m
zs = 0,6 •  h = 0,6 •  5,2 = 3,12 m

α = 0,67 + 0,05 ln (z0) = o,67 + 0,05 ln (0,2) = 
0,59

L(zs) = Lt •  (zs/zt)
 α

L(zs) = 300 •  (3,12/200) 0,59 = 25,8

lt = 300 m
zt = 200 m

B2 = 1 / (1 +0,9 ((b + h)/l(zs))
0,63 )

B2 = 1 / (1 +0,9 ((16,2 + 5,2)/34,8)0,63 ) = 0,56

b = 16,2 m
h = 5,2 m 
kl = 1,0

lv (zs) = σv / vm(zs) = kl / (c0(zs) •  ln (zs/z0))
lv (zs) = 1,0 / 1,0 •  3,12 •  ln (3,12/0,2)) = 0,12

cs = (1 + 7 •  lv (zs) • √B2) / ( 1+ 7 •  lv (zs) )
cs = (1 + 7 •  0,12 • √0,56) / ( 1+ 7 •  0,12) = 0,89

dus cs = 0,89 
waarmee cscd = 0,89 > 0,85           (ondergrens)

B2 = 1 is een veelvuldig gemaakte 
conservatieve keuze, waarbij cs = 1 en dus cscd 
= 1,0. Ook hier zal deze conservatieve waarde 
aangehouden worden.

De druk- en krachtcoëfficiënten
h = 5,2 m
b = 11,8 en b = 16,2 
5,2 < 11,8 en 5,2 < 16,2 oftewel h < b

Daarom is er sprake van een gelijke verdeling 
van de stuwdruk over de hoogte qp (z) = qp (ze)
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h / d = 5,2 / 11,8 = 0,44 en 5,2 / 16,2 = 0,32
h / d < 1,0

e = b of e = 2h   (kleinste waarde)
e = b = 82,9 m
e = 2h = 2 •  5,2 = 10,4 m

d = 11,8 en e = 10,4  waardoor e < d

Gevelfactoren:
Zone A   Cpe,10 = - 1,2
Zone B   Cpe,10 = - 0,8
Zone C   Cpe,10 = - 0,5
Zone D   Cpe,10 = + 0,8
Zone E   Cpe,10 = - 0,5

Dakfactoren:
Zone F   Cpe,10 = - 0,9
Zone G   Cpe,10 = - 0,8
Zone H   Cpe,10 = - 0,3
Zone I   Cpe,10 = - 0,4
Zone J   Cpe,10 = - 1,0

Vanwege het ontbreken van correlatie tussen 
winddrukken aan de loefzijde en lijzijde mag 
voor gebouwen met h / d < 1 de resulterende 
kracht vermenigvuldigd worden met 0,85

De wrijvingscoëfficiënten
Uitgegaan van zeer ruwe oppervlakken, 
bedraagt de wrijvingscoëfficiënt cfr = 0,04

De windbelasting
Aan de hand van bovenstaande informatie 
kunnen nu de belastingen op de verschillende 
gevels bij wind uit de verschillende richtingen 
bepaald worden: 
Pw,e = Cpe,10 • 0,85 • qp • hwerkend 

De windbelasting zal per richting opgebouwd 
zijn uit de volgende componenten:
A. Winddruk op de gevel
B. Windzuiging op de gevel
C. Windwrijving op de zijgevels
D. Windwrijving op dakvlak

Uiterste grenstoestand

Ψ0 UGT 01 UGT 02 UGT 03 UGT 04 UGT 05

Eigen gewicht - 1,35 1,20 1,20 1,20 1,20

Permanente belasting - 1,35 1,20 1,20 1,20 1,20

Variabele vloerbelasting 0,4 0,60 1,50 0,60 0,60 0,60

Variabele pleinbelasting 0,4 0,60 0,60 1,50 0,60 0,60

Variabele dakbelasting 0,0 1,50

Grondwater -

Wind 1 | zuidwest 0,0 1,50

Wind 2 | noordwest 0,0

Wind 3 | noordoost 0,0

Wind 4 | zuidoost 0,0

Tabel 03 | De verschillende belastingcombinaties die beschouwd zijn voor de uiterste grenstoestand (UGT).
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Uiterste grenstoestand

UGT 06 UGT 07 UGT 08 UGT 09 UGT 10 UGT 11 UGT 12 UGT 13 UGT 14 UGT 15

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

-1,50 1,50

1,50 -1,50 1,50

1,50 1,50

1,50 1,50

ΣH = 0  RAH + RBH = h1 qdruk

ΣMt.o.v B = 0 RAH • h2= 0,5h1
2 qdruk

  RAH = 1207 qdruk

  RBH = 2143 qdruk

ΣH = 0  RCH + RDH = h2 qzuiging

  RCH = RDH = 0,5h2 qzuiging 
  RCH = RDH = 2325 qzuiging

ΣH = 0  RBH,deel2 + RCH = h3 qdruk

  RBH,deel2 = RCH = 0,5h3 qdruk 
  RBH,deel2 = RCH = 1000 qdruk

ΣH = 0  RAH + RBH,deel1 = h1 qdruk

ΣMt.o.v B = 0 RAH • h2= 0,5h1
2 qdruk

  RAH = 343,9 qdruk

  RBH,deel1 = h1 qdruk - 343,9 qdruk

  RBH,deel1 = 1006 qdruk

  RBH = RBH,deel1 + RBH,deel2

  RBH = 2006 qdruk

Afbeelding 07| Boven
Bepaling van de meewerkende hoogte aan de 
hand van vereenvoudigd mechanica schema.



42|

Wat betreft de winddruk en windzuiging 
op de zijgevels en het dakvlak wordt 
verondersteld dat dit geen invloed heeft 
op de hoofdconstructie, alleen op de 
elementen zelf en dient dus door een gevel/
dakelementenproducent gecontroleerd te 
worden.

De werkende hoogte
Voordat de windbelasting per richting 
beschouwd kan worden, is eerst het 
mechanica schema bepaald, om de werkende 
gebouwhoogte te bepalen, zie afbeelding 
07 en 08. Voor andere windrichtingen dan 
de gegeven richting komen de werkende 
hoogtes overeen, de belasting qdruk zijn dan 
qzuiging omgekeerd.

Bruikbaarheidsgrenstoestand

Ψ0 BGT 01 BGT 02 BGT 03 BGT 04 BGT 05

Eigen gewicht - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Permanente belasting - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Variabele vloerbelasting 0,4 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4

Variabele pleinbelasting 0,4 1,0 0,4 0,4 0,4

Variabele dakbelasting 0,0 1,0

Grondwater -

Wind 1 | zuidwest 0,0 1,0 -1,0

Wind 2 | noordwest 0,0

Wind 3 | noordoost 0,0

Wind 4 | zuidoost 0,0

Tabel 04 | De verschillende belastingcombinaties die beschouwd zijn voor de bruikbaarheidsgrenstoestand (BGT).

ΣH = 0  REH,deel2 + RDH = h3 qzuiging

  REH,deel2 = RDH = 0,5h3 qzuiging

  REH,deel2 = RDH = 1000 qzuiging

ΣH = 0  RFH + REH,deel1 = h2 qzuiging

ΣMt.o.v E = 0 RFH • h2= 0,5h2
2 qzuiging

  RFH = 1325 qzuiging

  REH,deel1 = h2 qzuiging- RFH

  REH,deel1 = 1325 RFH

  REH = REH,deel1 + REH,deel2

  REH = 2325 RFH

Afbeelding 08| Boven
Het vervolg van de bepaling van de meewerkende hoogte 
aan de hand van vereenvoudigd mechanica schema.
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Wind zuidwest - behandelgebouw1

A. Winddruk op de gevel (lijnlast)
- Op dakrand t.p.v. ontbreken verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 2,14 = 0,80 kN/m
- Op dakrand t.p.v. verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 1,0 = 0,37 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 2,0 = 0,75 kN/m

B. Windzuiging op de gevel (lijnlast)
- Op dakrand t.p.v. ontbreken verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 2,325 = 0,54 kN/m
- Op dakrand t.p.v. verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 1,0 = 0,23 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 2,325 = 0,54 kN/m

C. Windwrijving op zijgevels (vlaklast)
   Pfr = 0,04 • 0,55 = 0,022 kN/m2

D. Windwrijving op dakvlak (lijnlast)
- Diepe gebouwdeel
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 16,6 = 0,37 kN/m
- Ondiepe gebouwdeel
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 12,4 = 0,27 kN/m

Op dezelfde manier is dit gedaan voor de 
andere windrichtingen, eveneens als voor 
het woongebouw. Deze berekeningen en 
resultaten zijn opgenomen in bijlage C.

2.3 Belastingcombinaties
De Eurocode onderscheidt een aantal 
verschillende belastingcombinaties voor de 
uiterste grenstoestand (UGT).

1,35 • Gk + 1,5 • Ψ0 • Qk,i  (1)
0,9 • Gk + 1,5 • Ψ0 • Qk,i  (2)
1,2 • Gk + 1,5 (Qk,1 + Ψ0 • Qk,i)  (3)
0,9 • Gk + 1,5 (Qk,1 + Ψ0 • Qk,i)  (4)

Bruikbaarheidsgrenstoestand

BGT 06 BGT 07 BGT 08 BGT 09 BGT 10 BGT 11 BGT 12 BGT 13 BGT 14

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

0,4 0,4 0,4 0,4

0,4 0,4 0,4 0,4

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1,0 -1,0

1,0 -1,0 1,0 -1,0

1,0

1,0

1 Opmerking: in dit geval wordt er gerekend met de conservatieve waarde van cscd = 1. Voor een 
gedetailleerdere berekening mag gerekend te worden met de bepaalde waarde cscd = 0,89.
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Belastingcombinaties (2) en (4) met een 
extreme windsituatie, welke een opwaartse 
belasting veroorzaakt, kunnen ervoor zorgen 
dat er lokaal trekkrachten optreden in de 
fundering. Daarom dienen deze combinaties 
gecontroleerd te worden.

Belastingcombinatie (1) of (3) is maatgevend 
voor het bepalen van de maximale krachten  
in de verschillende elementen. 

Voor het complex dienen dus de 
belastingcombinaties, zoals uitgewerkt 
in tabel 03, met de bijbehorende 
momentaanfactors (Ψextreem en Ψ0), 
gecontroleerd te worden. Over het algemeen 
is het daarbij niet nodig om 4 verschillende 
windrichtingen te beschouwen, maar volstaat 
het toepassen van 2 richtingen, welke 
tegengesteld (negatief) in de combinaties 
meegenomen worden.

In dit geval heeft het complex bij de 
verschillende windrichtingen een andere 
hoogte en zal er dus een (minimaal) verschil 
optreden. Door zowel de 4 richtingen als ook 
de tegengestelde richtingen mee te nemen, 
zal blijken of het daadwerkelijk nodig is om 
dit verschil te beschouwen.

Voor de bruikbaarheidsgrenstoestand geldt 
de volgende combinatie, om zodanig de 
maximale vervormingen van de elementen te 
kunnen bepalen.

1,0 • Gk + 1,0 (Qk,1 + Ψ0 • Qk,i)  (5)

Deze combinatie resulteert voor het complex 
in de volgende combinaties, zoals in tabel 04 
zijn uit te lezen.
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3.0 HOUTEN ELEMENTEN BEHANDELGEBOUW
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Aan de hand van het SCIA Model van 
het complex zijn in dit hoofdstuk de 
maatgevende krachten in de houten 
elementen en krachten. Aan de 
hand hiervan zijn deze elementen 
gedimensioneerd.

3.1 Gordingen
Bij bekende producenten als Linex, IsoBouw 
en De Groot Vroomshoop zijn er geen 
standaard gordingkapelementen welke een 
overspanning van 6 m kunnen overspannen. 
Er dienen dus gordingen toegepast te worden 
om de dakelementen te kunnen plaatsen. 
De afmetingen van de benodigde gordingen 
zijn daartoe met onderstaande berekening 
vastgesteld (aan de hand van NEN-EN 1995-
1-1).

Met de gordingen (houtsterkteklasse 
C182) op een hart-op-hart afstand van 600 
mm,  bedraagt het eigen gewicht van de 
dakelementen Pk  = 0,883 • 0,6 = 0,53 kN/m 
en de variabele dakbelasting bedraagt Qk,i  
= 1,0 • 0,6 = 0,6 kN/m, welke werkzaam 
is over maximaal 10 m2 (dit is dus alleen 
maatgevend boven de sneeuwbelasting voor 
de dakgordingen Qsneeuw  = 0,56 • 0,6 = 0,34 
kN/m,).

qd = 1,2 • Pk + 1,5 • Qk,i  =  
qd = 1,2 • 0,53 + 1,5 • 0,6 = 1,54 kN/m  

qrep = 1,0 • Pk + 1,0 • Qk,i  =  
qrep = 1,0 • 0,53 + 1,0 • 0,6 = 1,13 kN/m

MEd = 1/8 ql2 = 1/8 • 1,54 • 62 = 6,91 kNm

fm;0;d = kmod • fm;0;rep / γm 

fm;0;d = 0,8 • 18 / 1,3  = 11,1 N/mm2

met:

fm;0;rep = 18 (houtsterkteklasse C18)
γm = 1,3 (NEN-EN 1995-1-1, art. 2.4.1.)
kmod = 0,8 (middellange belasting duur)

Wben = MEd / fm;0;d 
Wben = 6,91 • 106 / 11,1 = 622.523 mm3

Wben = 1/6 bh2

Hieraan voldoen: 
75 x 225 mm   W = 632.813 mm3

100 x 200 mm W = 666.667 mm3

Controle door middel van het Coge 
programma balken levert voor de ligger 75 
x 225 mm en 100 x 200 mm unity checks, 
die boven de 1,0 uitkomen (UcU > 1,0). Dit 
valt in hoofdzaak te verklaren doordat de 
doorbuiging in deze situatie maatgevend is

De maximale verticale verplaatsing is gelijk 
aan:  umax = l / 250 = 6000 / 250 = 24 mm

drep = 5 ql4 / 384 EI
drep = (5 • 1,13 • 60004) / (384 • 9000 • 1/12 • 100 • 
2003 = 31,8 mm          

31,8 / 24 mm = 1,33 > 1,0 dus de gording 
voldoet niet. Deze waarde komt vrij goed 
overeen moet de gevonden unity check 
waarde UcU = 1,37

De maximale verplaatsing is echter een 
richtlijn in de Eurocode vanwege het 
comfortgevoel van gebruikers. Aangezien het 
hier het dakvlak betreft, zullen de gebruikers 

2 Er wordt uitgegaan van gezaagd naaldhout (C18). Gezaagd hout wordt echter maar geleverd tot maximaal 5m. 
Dit betekend dat voor de gordingen 6m) gelamineerd hout gebruikt moet worden. Het  is dus gewenst, om dit 
aan te passen ten behoeve van een definitieve berekening.
3 Het eigen gewicht van de dakelementen is bepaald in Bijlage B.



47|

een extra doorbuiging niet opmerken, en dus 
ook niet als onveilig beoordelen. Er wordt dus 
toch voor gordingen 100 x 200 mm gekozen 
(UcS = 0,84; UcV = 0,18; UcU = 1,37; UcK = 
0,71)

3.2 Houten spanten
De houten spanten worden ontworpen als 
3-scharnierspant, om zo het aantal (dure) 
momentvaste verbindingen te beperken. Uit 
een hand- (raamwerk)berekening blijken de 
verschillen tussen de optredende krachten 
in een 2- en 3-scharnierspant klein te zijn, 
zie onderstaande afbeelding. Slechts het 
optredend moment verschil.t 

Deze raamwerk berekening is tevens 
gebruikt om de uitkomsten van het 3D 
SCIA model te verifiëren. Op de volgende 
pagina zijn de krachten verkregen door 
middel van het volledige 3D-model 
van het behandelgebouwin SCIA en de 
raamwerkberekening naast elkaar gezet. 
Voor de bijbehorende berekening is gebruik 
gemaakt van de maatgevende krachten. 

De in het 3D SCIA model optredende 
momenten, zoals weergegeven in tabel 06, 
kunnen ook globaal gecontroleerd worden:

qd = 1,2 • Pk + 1,5 • Qk,i  =  
qd = 1,2 • 6,02 + 1,5 • 3,36 = 12,3 kN/m  

MEd = 1/8 ql2 = 1/8 • 12,3 • 16,22 = 403,5 kNm

Het is dus niet verwonderlijk dat grote 
momenten gevonden worden. De grote 
overspanning heeft hier namelijk grote 
invloed op.

Belasting Pk Qk,i

Sneeuwbelasting
= 0,56 • 6 - 3,36 kN/m

E.G. dak
= 0,88 • 6
E.G. spanten
= 4,1 • 0,24 • 0,75

Totaal:

5,28 kN/m

0,74 kN/m

6,02 kN/m

-

E.G.kolom
= 4,1 • 0,24 • 4,65 
• 0,75

3,43 kN -

Afbeelding 09| Rechtsmidden
Schematisering met de werkende 
krachten en afmetingen weergegeven

Afbeelding 10| Rechtsonder
Optredende maximale 
normaalkrachten in het 3D-model

Tabel 05 | De verschillende belastingen die werken  
                    op de houten spanten in de gymzaal
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2-scharnierspant 3-scharnierspant 

3D model Raamwerkmodel

Belasting Ligger Kolom Ligger Kolom

Maximale drukkracht                  [kN] -73,6 -72,7 -73,9 -103,4

Maximale trekkracht                   [kN] 6,5 - - -

Maximale dwarskracht               [kN] 79,4 71,0 84,1 72,5

Maximale moment                   [kNm] 326,4 323,7 344,9 344,9

Tabel 06 | De krachten, zoals ze optreden in het 3D-SCIA model en het raamwerkmodel

Afbeelding 11| Boven
De omhullende krachten die betrekking hebben op 
de spanten met een hart-op-hart afstand van 6m 
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3.2.1 De spantbenen
Trek evenwijdig aan de vezelrichting
Niet aanwezig

Trek loodrecht op de vezelrichting
Niet aanwezig

Druk evenwijdig op de vezelrichting (UGT)
Optredende normaalspanning
σc;0;d = Fd/A = 73,9 • 103/(240 • 700)  
σc;0;d = 0,44 N/mm2

Uiterste opneembare normaalspanning
fc;0;d = kmod •  fc;0;rep / γm  
fc;0;d = 0,9 • 26,5 / 1,25 = 19,1 N/mm2

Toetsen doorsnede
(σc;0;d / fc;0;d) ≤ 1
(0,44 /19,1) = 0,02 < 1 Voldoet

Druk loodrecht op de vezelrichting (UGT)
Optredende schuifspanning
σc;90;d = Fc;90;d /A = 84,1 • 103/(240 • 700)  
σc;90;d = 0,50 N/mm2

Uiterste opneembare schuifspanning
fc;90;d = kmod •  fc;90;rep / γm  
fc;90;d = 0,9 • 3,0 / 1,25 = 2,3 N/mm2

Toetsen doorsnede
(σc;90;d / (kc;90 • fc;90;d)) ≤ 1
(0,50 / (1,0 • 2,3)) = 0,22 < 1  Voldoet 

Buiging (UGT)
Optredende buigspanning
σm;0;d = M/Wy = M/(1/6 bh2)
σm;0;d = 344,9 • 106 / (1/6 • 240 • 7002)  
σm;0;d = 17,6 N/mm2

Uiterste opneembare moment
fm;0;d = kmod •  fm;0;rep / γm  
fm;0;d = 0,9 • 28 / 1,25 = 20,2 N/mm2

Toetsen doorsnede
(σm;0;d / fm;0;d) + (km) (σm;90;d / fm;90;d) ≤ 1
(km) (σm;y;d / fm;y;d) + (σm;90;d / fm;90;d) ≤ 1

σm;90;d = 0

Maatgevend:
(σm;0;d / fm;0;d) + (km) (σm;90;d / fm;90;d) ≤ 1 
(17,6 /20,2) = 0,87 < 1 Voldoet

Afschuiving (UGT)
Optredende afschuifspanning
τd = Fd/A = 84,1 • 103/(240 • 700) 
τd = 0,50 N/mm2

Uiterste opneembare afschuifspanning
fv,d = (kmod •  fv;0;rep) / γm

fv,d = (0,9 •  3,2) / 1,25 = 2,3 N/mm2 

Toetsen doorsnede
(τd / fv,d) ≤ 1
(0,50 /2,3) = 0,22 < 1 Voldoet

De gevonden unity checks kunnen in dit geval 
niet gecontroleerd worden met het Coge 
programma Balken, de waarden zouden niet 
overeenkomen. 

Dit is te verklaren doordat in het programma 
de momentvaste verbinding tussen ligger en 
kolom niet mee te nemen is. Daardoor treedt 
er een heel andere normaalkracht en moment 
op in deze schematisering.
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Doorbuiging (BGT)
Ed = Emean / (1 + kdef) = 10.200 / (1 + 0,6) 
Ed = 6375 N/mm2 

l / 250 = (2 • 8040) / 250 = 64,3 mm

Voor gelijmd gelamineerd hout geldt:

kh = min {(600 / h)0,1; 1,1} 
kh = (600/700)0,1 = 0,98

uopt = (α • fm,k • kh • l2) / (6 Ed • h) =
uopt = (0,87 • 28 • 0,98 • 80402) / (6 • 6375 • 700) 
uopt = 57,6 > 64,3 mm dus voldoet

met:
α het percentage van de karakteristieke 
 buigsterkte waarop het element 
 belast wordt
fm,k  is de buigsterkte
kh is een hoogtefactor

SCIA blijkt in dit geval goed overeen te 
komen met een doorbuiging van 59,8 mm 
voor het raamwerk, zie afbeelding 12 en 
een doorbuiging van 57,2 mm voor het 
3D-model. En ook in beide gevallen voldoet 
de doorbuiging 59,8 < 64,3 en 57,2 < 64,3 mm.

3.2.2 De spantstijlen
Voor de kolom is ook het optredende 
moment maatgevend en heeft dezelfde 
waarde als bij de ligger, namelijk Md = 344,9 
• 106 kNm. Dit betekend dat de kolom met 
dezelfde afmetingen (240 x 700mm) is 
ontworpen als de ligger.

Kort overzicht van de optredende 
spanningen.
Optredende normaalspanning
σc;0;d = Fd/A = 103,4 • 103/(240 • 700)  
σc;0;d = 0,62 N/mm2

Optredende schuifspanning
σc;90;d = Fc;90;d /A = 72,5 • 103/(240 • 700)  
σc;90;d = 0,43 N/mm2

Optredende buigspanning
σm;0;d = M/Wy = M/(1/6 bh2)
σm;0;d = 344,9 • 106 / (1/6 • 240 • 7002)  
σm;0;d = 17,6 N/mm2

Optredende afschuifspanning
τd = Fd/A = 72,5 • 103/(240 • 700) 
τd = 0,43 N/mm2

3.2.3 Lokale stabiliteit 
Bepalen kniklengte
Bepalen kniklengte van het 3-scharnierspant 
volgens publicatie van Rieckmann 
(Rieckmann, 1982)
δ = (Ikolom • Lligger) / (Iligger • Lkolom)

Ikolom = 1/12 bh3 = 1/12 • 240 • 7003 
Ikolom = 6860 • 106 mm4 
Iligger = 1/12 bh3 = 1/12 • 240 • 7003 
Iligger = 6860 • 106 mm4 

Afbeelding 12| Linksonder
Optredende maximale doorbuiging 
in het raamwerkmodel 
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δ = (6860 • 106 • 8040) / (6860 • 106 • 5450)
δ = 1,48

γ = √(δ • (Nligger • lligger / (Nkolom • lkolom)) 
γ = √(1,48 • (73,9 • 8040) / (103,4 • 5450)) = 1,25

Kolom:  Lcr / L = 3,019 , 
 dus Lcr = 3,019 • 6450 = 19.473 mm
Ligger:  Lcr / L = 2,508 , 
 dus Lcr = 2,508 • 8040 = 20.164 mm 

Het spantbeen
De liggers zijn onderworpen aan druk en 
buiging. Aangezien de liggers zijdelings 
gesteund worden door de dakplaten aan 
de gedrukte zijde (bovenzijde), zal er geen 
kipgevaar optreden. Hoogstens verhoogde 
knikgevoeligheid uit het dakvlak ten gevolge 
van de optredende buiging.

De kniklengte van de liggers bedraagt 20.164 
mm zoals hiervoor is bepaald.

Liggers toetsen op knikgevoeligheid ten 
gevolge van de buiging.

Bepalen slankheid
iy = √(Iz / A) = √(1/12 bh3 / A) 
iy = √((1/12 • 240 • 7003) / (240 • 700)) = 202,1

λy = Ly,buc / iy = 20.164 / 202,1 = 99,8

Bepalen relatieve slankheid
λrel,y = (λy / π) • √(fc;0;rep / E0,05)
λrel,y = (99,8 / π) • √(26,5 / 10.200) = 1,62

ky = 0,5 (1 + βc (λrel,y - 0,3) + λrel,y
2)

ky = 0,5 (1 + 0,1 (1,62 - 0,3) + 1,622) = 1,88

kc,y = 1 / (ky + √(ky
2 - λrel,y

2)
kc,y = 1 / (1,88 + √(1,882 - 1,622) = 0,35

Toetsen
(σc;0;d /(kc,y • fc;0;d)) + (σm;y;d/fm;y;d)  ≤ 1
(0,44 /(0,35 • 19,1)) + (17,6/20,2) = 0,94 
0,94 > 1 dus voldoet

De spantstijl
De kolommen zijn ook onderworpen aan druk 
en buiging. De kniklengte van de kolommen 
bedraagt Lcr,y = 16.454 mm.

Voor knik om de zwakke as (z-as) geldt Lcr,z = 
Lcolumn = 4650 mm, aangezien de kolom aan 
de bovenzijde zijdelings gesteund wordt 
door de dakplaten (is zowel aan de boven- als 
onderzijde scharnierend verbonden).

Bepalen slankheid
iy = √(Iz / A) = √(1/12 bh3 / A) 
iy = √((1/12 • 240 • 7003) / (240 • 700)) = 202,1

iz = √(Iy / A) = √(1/12 bh3 / A) 
iz = √((1/12 • 700 • 2403) / (700 • 240)) = 69,3

λy = Ly,buc / iy = 19.473 / 202,1 = 96,4
λz = Lz,buc / iz = 4650 / 69,3 = 67,1

Bepalen relatieve slankheid
λrel,y = (λy / π) • √(fc;0;rep / E0,05)
λrel,y = (96,4 / π) • √(26,5 / 10.200) = 1,56

λrel,z = (λy / π) • √(fc;0;rep / E0,05)
λrel,z = (67,1 / π) • √(26,5 / 10.200) = 1,09

ky = 0,5 (1 + βc (λrel,y - 0,3) + λrel,y
2)

ky = 0,5 (1 + 0,1 (1,56 - 0,3) + 1,562) = 1,78
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kz = 0,5 (1 + βc (λrel,z - 0,3) + λrel,z
2)

kz = 0,5 (1 + 0,1 (1,09 - 0,3) + 1,092) = 1,33

kc,y = 1 / (ky + √(ky
2 - λrel,y

2)
kc,y = 1 / (1,78 + √(1,782 - 1,562) = 0,38

kc,z = 1 / (kz + √(kz
2 - λrel,z

2)
kc,z = 1 / (1,33 + √(1,332 - 1,092) = 0,48

Toetsen
(σc;0;d /(kc,y • fc;0;d)) + (σm;y;d/fm;y;d) 
+ km (σm;z;d/fm;z;d) ≤ 1
(0,62 /(0,38 • 19,1)) + (17,6/20,2) + 0,7 (0) 
= 0,96 > 1 dus voldoet

én 

(σc;0;d /(kc,z • fc;0;d)) + km(σm;y;d/fm;y;d) 
+ (σm;z;d/fm;z;d) ≤ 1
(0,62 / (0,48 • 19,1)) + 0,7 (17,6/20,2) + 0 
=  0,68 < 1 dus voldoet

Aangezien er geen knik zal optreden, voldoet 
de kolom 240 x 700mm. 
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3.3 HSB-wand ter plaatse van de oplegging 
van het houten spant
Naast de spanten over volledige hoogte 
bevinden zich in het behandelgebouw ook 
een aantal spanten, welke ter hoogte van de 
verdiepingsvloer op de houtskeletbouwwand 
worden opgelegd. 

Er dient gecontroleert te worden of de 
wandelementen de belasting uit het 

Ook gevoelsmatig is deze waarde voor NEd 
= 138,3 kN geloofwaardig aangezien de 
normaalkracht in de spantstijl  NEd = 103,4 kN 
bedraagt. Vergroting van deze kracht wordt 
veroorzaakt door de extra belasting vanuit de 
verdiepingsvloer.

Belasting Pk Qk

Sneeuwbelasting (dak)
= 0,5 •  0,56 • 6 • 16,2 - 27,2

Eigen gewicht dak
= 0,5 •  0,88 • 6 • 16,2 42,8 -

Eigen gewicht spanten
= 0,5 •  4,1 • 0,24 • 0,7 • 6 2,1 -

Eigen gewicht kolom
= 0,5 •  4,1 • 0,24 • 0,7 • 6,45 2,2 -

Verdiepingsvloer
p = 0,5 •  7,39 • 0,4 • 16,2
q = 0,5 •  2,55 • 0,4 • 16,2

23,9
-

-
8,3

Totaal 71,0 35,5

bovenliggende spant aankunnen. Zo niet, dan 
zal er een kolom aan de binnenzijde van de 
wand geplaatst moeten te worden.

3.3.1 krachtswerking
Bij het bepalen van de belasting wordt 
ervanuit gegaan dat de hart-op-hart afstand 
van deze spanten 6 m bedraagt. Daarnaast 
wordt ervanuit gegaan dat de vloerbelasting 
door de houtskeletbouwelementen wordt 
opgenomen, waarvoor om de 400 mm 
houten stijlen (38 x 180 mm) zijn toegepast. 
De stijl (sterkteklasse C18) die de kracht uit 
het bovenliggende spant dient op te nemen, 
moet ook voor een breedte van 400 mm de 
vloerbelasting opnemen.

NEd = 1,0 • 71,0 + 1,0 • 35,5 = 106,5 kN (BGT)
NEd = 1,2 • 71,0 + 1,5 • 35,5 = 138,5 kN (UGT)

Uit een raamwerkberekening met SCIA volgt 
dat onder de toegepaste belastingen er 
een normaalkracht NEd = 138,3 kN optreedt 
in de houtskeletbouwwand ter plaatse 
van de spantoplegging, zie afbeelding 
13. Hierbij wordt ervanuit gegaan dat het 
spant vrij opgelegd wordt en zodoende 
de wandelementen slechts normaalkracht 
moeten kunnen opnemen. 

Tabel 07 | De verschillende belastingen die werken
                    op de HSB-wand ter plaatse van het  
                    opgelegde houten spant

Afbeelding 13| Rechtsonder
De omhullende normaalkrachten in 
het spant en het HSB wandelement
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fc;0;d = kmod •  fc;0;rep / γm  
fc;0;d = 0,8 • 18 / 1,3 = 11,1 N/mm2

Abenodigd = NEd / fc;0;d 
Abenodigd = 138,5 • 103 / 11,1 = 12.477 mm2

Hieraan voldoen:
63 x 200 mm  A = 12.600 mm2

75 x 175 mm A = 13.100 mm2

100 x 125 mm A = 12.500 mm2

100 x 150 mm A = 15.000 mm2

Dus door onder de spant oplegging twee 
stijlen (38 x 180 mm A = 6840 mm2) naast 
elkaar te plaatsen, is het mogelijk om de 
optredende normaalkracht op te nemen. 

3.3.2 Lokale stabiliteit
De stijlen zijn onderworpen aan een 
normaalkracht en kunnen daardoor gevoelig 
voor knik zijn. In dit geval worden de stijlen in 
het vlak van de wand gesteund. Aangezien ze 
uit het vlak geen (weinig) steun ondervinden, 
dient knik in de richting uit het vlak wel 
gecontroleerd te worden. 

De kniklengte van de stijlen bedraagt Lbuc = 
Lcolumn = 2650 mm, aangezien ze aan boven- 
en onderzijde scharnierend zijn verbonden.

Bepalen slankheid
iy = √(Iz / A) = √(1/12 bh3 / A) 
iy = √((1/12 • 76 • 1803) / (76 • 180)) = 52,0

λy = Ly,buc / iy = 2650 / 52,0 = 51,0

Bepalen relatieve slankheid
λrel,y = (λy / π) • √(fc;0;rep / E0,05)
λrel,y = (51,0 / π) • √(18 / 6000) = 0,89

ky = 0,5 (1 + βc (λrel,y - 0,3) + λrel,y
2)

ky = 0,5 (1 + 0,1 (0,89 - 0,3) + 0,892) = 0,93

kc,y = 1 / (ky + √(ky
2 - λrel,y

2)
kc,y = 1 / (0,93 + √(0,932 - 0,892) = 0,83

Optredende normaalspanning
σc;0;d = Fd/A = 138,5 • 103/(76 • 180)  
σc;0;d = 10,1 N/mm2

Optredende buigspanning
σm;y;d = 0

Toetsen
(σc;0;d /(kc,y • fc;0;d)) + (σm;y;d/fm;y;d)  ≤ 1
(10,1 /(0,83 • 11,1)) + (0) = 1,10
1,10 > 1 dus voldoet niet

De twee stijlen beschikken niet over 
voldoende stijfheid om knik uit het vlak 
van de wand te voorkomen. Om knik te 
voorkomen, kunnen de afmetingen van de 
stijlen vergroot worden. Dit is echter niet 
gewenst omdat dan ook de wandelement 
dikker worden. Een andere mogelijkheid 
is om de sterkteklasse van de stijlen te 
vergroten.

Als de stijlen uitgevoerd worden in 
sterkteklasse C20, bezitten ze wel over 
voldoende stijfheid:

fc;0;d = kmod •  fc;0;rep / γm  
fc;0;d = 0,8 • 20 / 1,3 = 12,3 N/mm2

Toetsen
(σc;0;d /(kc,y • fc;0;d)) + (σm;y;d/fm;y;d)  ≤ 1
(10,1 /(0,83 • 11,1)) + (0) = 0,99
0,99 > 1 dus voldoet
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4.0 STALEN ELEMENTEN WOONGEBOUW
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Voordat een berekening voor de kolommen 
onder het woongebouw is uitgevoerd, is 
eerst het 3D-model van het woongebouw 
in SCIA geverifieerd aan de hand van een 
raamwerkberekening. In het raamwerkmodel 
is één stramien van het woongebouw 
beschouwd.

Net zoals bij de houten spanten is voor 
de berekening gebruik gemaakt van de 
maatgevende krachten uit het 3D-model, zie 
tabel 08. Het verschil tussen de resultaten uit 
het 3D model en het raamwerkmodel kunnen 
worden verklaard doordat in het raamwerk 
het eigen gewicht, van bijvoorbeeld lichte 
scheidingswanden, minder nauwkeurig mee 
is genomen.

In het volledige SCIA model zijn 
2D-vloerelementen met schijfwerking 
gemodelleerd ter plaats van de horizontale 
staven in het raamwerkmodel. Deze 
schijfwerking wordt in het raamwerk 
gemodelleerd door een rolscharnier, waarop 
verplaatsing in de horizontale richting 
tegengegaan wordt. 

4.1 Pendelkolommen
In dit hoofdstuk is onderscheid gemaakt 
tussen pendelkolommen en de schuine 
gevelkolommen. Met de pendelkolommen 
worden de kolommen bedoeld die midden 
onder het opgetilde gedeelte zijn geplaatst. 
Om te beginnen worden de kolommen 
gedimensioneerd.

4.1.1 Dimensioneren
Sterkte
Er geldt: l = 4180 mm en NEd = FEd = 1180,8 
kN. De toegepaste staalsoort is S275, 
wat standaard is voor warmgewalste 
buisprofielen. De staafdoorsnede hangt af 
van de benodigde sterkte en de weerstand 
tegen knik. Om voldoende ‘knikreserve’ te 
hebben wordt gerekend met de gereduceerde 
vloeispanning 0,75 fy;d. Door met het 
dimensioneren hier al rekening mee te 
houden, wordt het onwaarschijnlijk dat knik 
maatgevend is. Voor de materiaalfactoren 
geldt dat γm0 = γm1 = 1,0 en γm2 = 1,25

A = FEd / 0,75 fy;d 
A = 1180,8 • 103 / (0,75 • 275) = 5725 mm2

3D model Raamwerkmodel

Belasting Schuine 
kolom

Pendel kolom Schuine 
kolom

Pendel kolom

Maximale drukkracht             [kN] 693,62 1180,1 562,51 1067,07

Maximale trekkracht              [kN] 0 0 0 0

Maximale dwarskracht          [kN] 56,06 0 54,5 0

Maximale moment                  [kN] 59,33 0 51,50 0

Tabel 08 | De optredende krachten in het 3D-model en het raamwerkmodel
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Doorlopende verdiepingsvloer Vide ter plaatse van de verdiepingsvloer

Afbeelding 14| Boven
De omhullende krachten in  het raamwerkmodel
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Knik
De kniklengte voor deze pendelkolom, welke 
aan beide uiteinde scharnierend is verbonden 
bedraagt lbuc = l = 4180 mm. De minimale 
slankheid voor een vierkant buisprofiel is af te 
leiden uit: d = lbuc/23 = 4180 / 23 = 181,7 mm

Profielkeuze
Uit het tabellenboek (Bone, 2009) blijkt dat 
een vierkant buisprofiel 240 x 240 x 10 mm 
aan deze criteria voldoet.

Doorsnede classificatie
b/t = 240/10 = 24 < 33. Het profiel valt dus 
in klasse 1 en er mag plastisch gerekend 
worden.

4.1.2 Toetsen 
Axiale druk 
NEd / Nc,Rd ≤ 1,0

Voor klasse 1 geldt:
Nc,Rd = (A • fy;d) / γm0 
Nc,Rd = (7550 • 275) / 1,0 = 2076,3 kN

NEd / Nc,Rd = 1180,8 / 2076,3 =
NEd / Nc,Rd = 0,57 < 1 dus voldoet

Knik
NEd / Nb,Rd ≤ 1,0

Fe = (π2 • EIy) / lbuc
2 

Fe = (π2 • 210 • 103 • 4525 • 104) / 41802 
Fe = 5367,7 kN

λrel = √(Npl;d / Fe) = √(2076,3 / 5367,7) = 0,622

λ- = √((A • fy;d) / Ncr) = lbuc / (i • λl) 
λ- = 4180 / (77,4 • 86,8) = 0,622

Φ = 0,5 [1 + α (λ- - 0,2) + λ-2 ] 
Φ = 0,5 [1 + 0,21 (0,622 - 0,2) + 0,6222 ] = 0,738

α = 0,21 voor knikkromme a, waaronder 
warmgewalste buisprofielen vallen.

χ = 1 / (Φ + √(Φ2 - λ-2) 
χ = 1 / (0,738 + √(0,7382 - 0,6222) = 0,88 < 1,0 
voldoet

Nb,Rd = (χ • A • fy;d) / γm1

Nb,Rd = (0,88 • 7550 • 275) / 1,0 = 1829,0 kN

NEd / Nb,Rd = 1180,8 / 1829,0 =
NEd / Nb,Rd = 0,65 < 1 dus voldoet

De torsiestabiliteit en torsieknikstabiliteit 
hoeven niet getoetst te worden bij 
buisprofielen, aangezien dit nooit 
maatgevend wordt ten opzichte van de 
knikinstabiliteit.

Aangezien het profiel ruim voldoet, zeker 
als nagegaan wordt, dat de maatgevende 
knikkracht (NEd = 1180,8 kN) en de grootste 
kniklengte (lbuc = 4180 mm) niet samen zullen 
voorkomen,  wordt er bekeken of een kleiner 
profiel ook voldoet. Dit wordt gedaan aan 
de hand van de verschillende optredende 
kritische kniklasten en bijhorende kniklengte.

Voor NEd = 1180,8 kN en lbuc = 2750 mm, wordt 
het profiel 140 x 140 x 10 getoetst:

Npl;d = (A • fy;d) / γm0 
Npl;d = (5150 • 275) / 1,0 = 1416,3 kN

Fe = (π2 • EIy) / lbuc
2 
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Tabel 10 | Overzicht van de verschillende buisprofielen die wel of niet voldoen voor de optredende kritische 
                    kniklast en bijbehorende knilengte

Fe = (π2 • 210 • 103 • 1441 • 104) / 27502 
Fe = 3949,3 kN

λrel = √(Npl;d / Fe) = √(1416,3 / 3949,3) = 0,60

λ- = √((A • fy;d) / Ncr) = lbuc / (i • λl) 
λ- = 2750 / (52,9 • 86,8) = 0,60

Φ = 0,5 [1 + α (λ- - 0,2) + λ-2 ] 
Φ = 0,5 [1 + 0,21 (0,60 - 0,2) + 0,602 ] = 0,72

χ = 1 / (Φ + √(Φ2 - λ-2) 
χ = 1 / (0,72 + √(0,722 - 0,602) = 0,89 < 1,0 
voldoet

Nb,Rd = (χ • A • fy;d) / γm1

Nb,Rd = (0,89 • 5150 • 275) / 1,0 = 1260,5 kN

NEd / Nb,Rd = 1180,8 / 1260,5 =
NEd / Nb,Rd = 0,94 < 1 dus voldoet

Op vergelijkbare wijze worden ook andere 
profielen getoetst voor de verschillende 
pendel kolommen. In tabel 10 (onderstaand) 
is te zien welke profielen voldoen. Er wordt 
gekozen om voor alle kolommen het profiel 
150 x 150 x 10 mm toe te passen. 

NEd =
Lbuc =

1180,8 kN
2750 mm

655,5 kN
3460 mm

716,9 kN
3600 mm

642,0 kN
4180 mm

Profielen,
die voldoen

150 x 150 x 12,5
150 x 150 x 10
140 x 140 x 10

150 x 150 x 12,5
150 x 150 x 10

150 x 150 x 12,5
150 x 150 x 10

150 x 150 x 12,5
150 x 150 x 10

Profielen,
die niet voldoen

150 x 150 x 8
140 x 140 x 8

150 x 150 x 8
140 x 140 x 10
140 x 140 x 8

150 x 150 x 8
140 x 140 x 10
140 x 140 x 8

150 x 150 x 8
140 x 140 x 10
140 x 140 x 8

Kritische kniklast Kniklengte

NEd = 1180,8 kN lbuc = 2750 mm

NEd =   655,5 kN lbuc = 3460 mm

NEd =   716,9 kN lbuc = 3600 mm

NEd = 642,0 kN lbuc = 4180 mm

Tabel 09 | Optredende kritische kniklasten en de 
                    bijbehorende kniklengte
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4.2 Schuine gevelkolommen
De kolommen worden gedimensioneerd op 
basis van onderstaande formules.

4.2.1. Dimensioneren
Dimensioneren op trek
Er geldt: l = 8650 mm en NEd = FEd = 14,21 kN. 
Dit is verwaarloosbaar klein. Er kan dan ook 
gesteld worden dat het profiel voldoet voor 
axiale trek.

Dimensioneren op druk
Er geldt: l = 8650 mm en Ns;d = Fs;d = 693,62 
kN. De staalsoort is S275 wat standaard 
is voor warmgewalste buisprofielen. 
De staafdoorsnede hangt af van de 
belasting en de materiaalsterkte. Voor de 
materiaalfactoren geldt dat γm0 = γm1 = 1,0 en 
γm2 = 1,25

De staafdoorsnede hangt af van de 
benodigde sterkte en de weerstand tegen 
knik. Om voldoende ‘knikreserve’ te hebben 
wordt gerekend met de gereduceerde 
vloeispanning 0,75 fy;d. 

A = Fs;d / 0,75 fy;d 
A = 693,62 • 103 / (0,75 • 275) = 3363 mm2

Dimensioneren op buiging
Er geldt: l = 8650 mm en MEd = 59,33 kNm. 

Wben = MEd / fyd = 59,33 • 103 / 275 = 215,7 • 103 

mm3

Uit het tabellenboek (Bone, 2009) blijkt dat 
ook hier een vierkant buisprofiel 150 x 150 x 
10 mm (Al = 5493 mm2 en Wel = 236 • 103 mm3 ) 
aan deze criteria voldoet.

Doorsnede classificatie
b/t = 150/10 = 15 < 33. Het profiel valt dus 
in klasse 1 en er mag plastisch gerekend 
worden.

4.2.2 Toetsen 
Axiale druk
NEd / Nc,Rd ≤ 1,0

Nc,Rd = Npl;d = (A • fy;d) / γm0 
Nc,Rd = (5493 • 275) / 1,0 = 1510,6 kN

NEd / Nc,Rd = 693,62 / 1510,6 =
NEd / Nc,Rd = 0,46 < 1 dus voldoet

Schuine gevelkolommen

Belasting Opgetilde gedeelte Gelijkvloerse gedeelte

Maximale drukkracht             [kN] 693,62 175,76

Maximale trekkracht              [kN] - 14,21

Maximale dwarskracht          [kN] 56,06 33,07

Maximale moment                  [kNm] 59,33 55,04

 Tabel 11 | De optredende krachten in de schuine gevelkolommen, volgens het 3D-model
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Buiging
MEd / Mc,Rd ≤ 1,0

Mc,Rd = Mpl;Rd = (Wp • fy;d) / γm0 
Mc,Rd = (236 • 103 • 275) / 1,0 = 64,9 kNm

MEd / Mc,Rd = 59,33 / 64,9 = 0,91 < 1,0 
dus voldoet

Dwarskracht (afschuiving)
VEd / Vc,Rd ≤ 1,0

Voor klasse 1 geldt:
Vc,Rd = Vpl;Rd = Av (fy;d / √3) / γm0 

Av = Ah/(b+h) = (5493 • 300) / (300 + 300)
Av = 2746,5

Vc,Rd =2746,5 (275 / √3)  / 1,0 = 436,1 kN

VEd / Vc,Rd = 56,06 / 436,1 = 0,13 < 1,0 
dus voldoet

Buiging, dwarskracht en normaalkracht
Aangezien de dwarskracht kleiner is dan 
de helft van de dwarskracht bij vloeien 
mag de invloed van dwarskracht op de 
momentweerstand zijn verwaarloosd. In 
dat geval geldt de toetsing  op buiging en 
normaalkracht.

Als een conservatieve benadering 
mogen voor alle doorsnedeklassen de 
verhoudingen tussen de rekenwaarden van 
de belastingeffecten en hun overeenkomstige 
weerstand lineair zijn opgeteld:

NEd / NRd + My,Ed / My,Rd + Mz,Ed / Mz,Rd ≤ 1,0

693,62 / 1510,6 + 59,33 / 64,9 + 4,29 / 64,9 = 
0,46 + 0,91 + 0,07 = 1,44 > 1,0 dus voldoet niet

Aangezien dit niet voldoet, wordt gekeken of 
een nauwkeurige berekening wel voldoet.

MEd / MN,Rd ≤ 1,0

MN,Rd = Mpl;Rd [1 - (NEd / Npl,Rd )
2]

MN,Rd = 64,9 • 106 [1 - (693,62 / 1510,6)2] 
MN,Rd = 35,1 kNm

MEd = 59,33 kNm

MEd / MN,Rd = 59,33 / 35,1 = 1,69 < 1,0 
dus voldoet niet

Gekozen wordt nu voor een vierkant 
buisprofiel 150 x 150 x 12,5 mm (Al = 6707 mm2 

en Wel = 277 • 103 mm3 ) 

Toetsen buisprofiel 150 x 150 x 12,5 mm
Axiale druk
NEd / Nc,Rd ≤ 1,0

Nc,Rd = Npl;d = (A • fy;d) / γm0 
Nc,Rd = (6707 • 275) / 1,0 = 1844,4 kN

NEd / Nc,Rd = 693,62 / 1844,4 =
NEd / Nc,Rd = 0,38 < 1 dus voldoet

Buiging
MEd / Mc,Rd ≤ 1,0

Mc,Rd = Mpl;Rd = (Wp • fy;d) / γm0 
Mc,Rd = (277 • 103 • 275) / 1,0 = 76,2 kNm

MEd / Mc,Rd = 59,33 / 76,2 = 0,78 < 1,0 
dus voldoet



62|

Dwarskracht (afschuiving)
VEd / Vc,Rd ≤ 1,0

Voor klasse 1 geldt:
Vc,Rd = Vpl;Rd = Av (fy;d / √3) / γm0 

Av = Ah/(b+h) = (6707 • 300) / (300 + 300)
Av = 3353,5

Vc,Rd = 3353,5 (275 / √3)  / 1,0 = 532,4 kN

VEd / Vc,Rd = 56,06 / 532,4 = 0,11 < 1,0 
dus voldoet

Buiging, dwarskracht en normaalkracht
Aangezien de dwarskracht kleiner is dan 
de helft van de dwarskracht bij vloeien 
mag de invloed van dwarskracht op de 
momentweerstand zijn verwaarloosd. In 
dat geval geldt de toetsing  op buiging en 
normaalkracht.

Als een conservatieve benadering 
mogen voor alle doorsnedeklassen de 
verhoudinegn tussen de rekenwaarden van 
de belastingeffecten en hun overeenkomstige 
weerstand lineair zijn opgeteld:

NEd / NRd + My,Ed / My,Rd + Mz,Ed / Mz,Rd ≤ 1,0

693,62 / 1844,4 + 59,33 / 76,2 + 4,29 / 76,2 = 
0,38 + 0,78 + 0,06 = 1,22 > 1,0 dus voldoet niet

Aangezien dit niet voldoet, wordt gekeken of 
een nauwkeurige berekening wel voldoet.

MEd / MN,Rd ≤ 1,0

MN,Rd = Mpl;Rd [1 - (NEd / Npl,Rd )
2]

MN,Rd = 76,2 • 106 [1 - (693,62 / 1844,4)2] 
MN,Rd = 65,4 kNm

MEd = 59,33 kNm

MEd / MN,Rd = 59,33 / 65,4 = 0,91 < 1,0 
dus voldoet

Bij tweeassige buiging mag het volgende 
criterium zijn gebruikt:

[My,Ed / MN,y,Rd]α + [Mz,Ed / MN,z,Rd]β ≤ 1,0

Waarin α en β constanten zijn, die in een 
veilige benadering gelijk mogelijk zijn gesteld 
aan 1, zie NEN-EN 1993-1-1, art. 6.2.9.1. (6)

[59,33 / 65,4]1 + [4,29 / 65,4]1 = 0,98 < 1 
dus voldoet

Knik:  op druk belaste staven
Fe = (π2 • EIy) / lbuc

2 
Fe = (π2 • 210 • 103 • 19442 • 104) / 75402 
Fe = 7087,9 kN

λrel = √(Npl;d / Fe) = √(1844,4 / 7087,9) = 0,51

λ- = √((A • fy;d) / Ncr) = lbuc / (i • λl) 
λ- = 0,51

Φ = 0,5 [1 + α (λ- - 0,2) + λ-2 ] 
Φ = 0,5 [1 + 0,21 (0,51 - 0,2) + 0,512 ] = 0,66

α = 0,21 voor knikkromme a, waaronder 
warmgewalste buisprofielen vallen.

χ = 1 / (Φ + √(Φ2 - λ-2) 
χ = 1 / (0,66 + √(0,662 - 0,512) = 0,93 > 1,0 
voldoet
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Nb,Rd = (χ • A • fy;d) / γm1

Nb,Rd = (0,93 • 6707 • 275) / 1,0 = 1715,3 kN

NEd / Nb,Rd = 693,62 / 1715,3 =
NEd / Nb,Rd = 0,40 < 1 dus voldoet

knik: op buiging en druk belaste staven
(NEd / (χy • Nb,Rd / γm1)) + kyy • ((My,Ed + ΔMy,Ed ) / 
(χLT • My,Rd / γm1)) + kyz • ((Mz,Ed + ΔMz,Ed ) / (Mz,Rd / 
γm1)) ≤ 1,0

én

(NEd / (χ y • Nb,Rd / γm1)) + kyy • ((My,Ed + ΔMy,Ed ) / 
(χLT • My,Rd / γm1)) + kyz • ((Mz,Ed + ΔMz,Ed ) / (Mz,Rd / 
γm1)) ≤ 1,0

ΔMy,Ed = ΔMz,Ed  = 0 (klasse 1)
χ LT   = 0 (RHS)

kyy ≤ Cmy [ 1 + 0,8 • (NEd / (χy • NRk / γm1)
kzz = Cmz [ 1 + (λ-

z - 0,2) • (NEd / (χz • NRk / γm1)
      ≤ Cmz [ 1 + 0,8 • (NEd / (χ y • NRk / γm1)

kyz = 0,6 kzz   en    kzy = 0,6 kyy

Theoretisch gezien geldt C = ∞ voor een 
zuiver scharnier, maar aangezien dit in 
de praktijk niet te realiseren is, wordt 
aangenomen C = 5

Aangezien χy = χx = 0,83 (dubbelsymmetrisch 
profiel), geldt ook kyy = kzz en kyz = kzy

kyy = kzz = 5 [ 1 + (0,51 - 0,2) • (693,62 / (0,93 • 
1844,4 / 1) = 5,63
kyz = kzy = 0,6 kyy = 0,6 • 5,58 = 3,38

Beide voorwaarde zijn dus aan elkaar gelijk 
waardoor geldt:

(NEd / (χy • Nb,Rd / γm1)) + kyz • ((Mz,Ed ) / (Mz,Rd / γm1)) 
≤ 1,0

(693,62 / (0,93 • 1715,3/ 1)) + 3,38 • ((4,29) / 
(65,4 / 1)) = 0,43 + 0,22 = 0,65 ≤ 1,0

Het profiel voldoet dus, en zeker als nagegaan 
wordt, dat de maatgevende krachten (NEd 
= 693,62 kN en MEd = 693,62 kNm) en de 
grootste kniklengte (lbuc = 7540 mm) niet 
samen zullen voorkomen. Er kan dan ook 
bekeken worden of een kleiner profiel 
voldoet. Bovenstaand is echter de principe 
berekening.
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4.3 Pons
Ter plaatse van de schuine kolommen, die 
onder andere de gevel van het woongebouw 
dragen, en de pendelkolommen ontstaan er 
ponskrachten in de pleinvloer.

Deze pons zal in dit geval slechts op één 
plaats gecontroleerd worden, en wel ter 
plaatse van de maatgevende belasting 
(puntlast), welke een normaalkracht in een 
van de pendelkolommen is.

De ponskracht VEd bedraagt 1180,8 kN.

Noodzakelijkheid ponswapening
De eerste toetsingsperimeter
u1 = 2 (c1 + c2) + 4πd

c1 = c2 = 200
d = dgemiddeld = deff = (dy + dx) / 2 
dy = 300 - 30 - 1/2 • 12 = 264 mm
dx = 264 - 12 = 252 mm
deff = (264 + 252) / 2 = 258 mm

u1 = 2 (200 +200) + 4π • 258 = 4042 mm

vEd = VEd /(u1 • d) = 1180,8 • 103 /(4042 • 258) 
vEd = 1,13 N/mm2

Ponsweerstand zonder wapening:
vRd,c = 0,12k (100 ρl • fck)

1/3 ≥ 0,035 k3/2 fck
1/2

Hierbij wordt de ondergrens gehanteerd
vRd,c = 0,035 k3/2 fck

1/2

k = 1 + √(200/d) ≤ 2,0
k = 1 + √(200/258) = 1,88 < 2,0                   Voldoet

vRd,c = 0,035 • 1,883/2 • 201/2 = 0,40 N/mm2

vRd,max = 3,68 N/mm2 (materiaaleigenschap)

vRd,c < vEd < vRd,max 
dus er moet ponswapening worden toegepast

Toetsen drukdiagonaal
u1 = c (c1 + c2) = 2 (200 + 200) = 800 mm

vEd = VEd / (u1 • d) = 1180,8 • 103 / (800 • 258) 
vEd = 5,72 > 3,68 N/mm2, dus voldoet niet

Dus vRd,max moet verhoogd worden, dit kan 
door de betonsterkteklasse te verhogen 
of door ervoor te zorgen dat er geen 
ponswapening nodig is. Dit is te bereiken 
door de effectieve vloerdikte te verhogen. 
In eerste instantie wordt ervoor gekozen 
om de betonsterkteklasse te verhogen naar 
C35/45 (vRd,max = 6,02 N/mm2).

Berekenen van de ponswapening
Eerste perimeter 
vEd = 0,75 • vRd,c + vRd,s 
vRd,s = vEd - 0,75 • vRd,c = 1,13 - 0,75 • 0,40 N/mm2

vRd,s = 0,83 N/mm2

fywd,eff = 250 + 0,25d ≤ fywd

fywd,eff = 250 + 0,25 • 258 = 314,5 < 435 N/mm2  
vRd,s = (1,5 • (d/sr) • Asw • fywd,eff) / (u1 • d)

Zodat 
Asw / sr = (vRd,s • u1)/(1,5 •  fywd,eff) 
Asw / sr = (0,83 • 4042)/(1,5 • 314,5)
Asw / sr = 7,1 mm2/mm
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Bepalen tot waar ponswapening nodig is
vEd = VEd /(uout • d) < vRd,c 
uout = VEd /(vRd,c • d) = 1180,8 • 103 /(0,40 • 258) 
uout = 11.442 mm

uout = 2 (c1 + c2) + 2π • xout

xout = (uout - 2 (c1 + c2)) / 2π
xout = (11.442 - 2 (200 + 200)) / 2π
xout = 1694 mm

Laatste perimeter 1694 - 1,5 d = 1694 - 1,5 • 
258 = 1307 mm uit de zijkant van de kolom. 
De eerste toetsingperimeter 2d = 2 • 258 = 516 
mm uit de zijvlakken van de kolom. Gekozen 
wordt voor sr = 150 mm, waardoor Asw = 1065 
mm2

De oppervlakte van de doorsnede van één 
staaf verticale ponswapening moet minimaal 
gelijk zijn aan:

Asw,min ≥ (0,08 • sr • st • √fck) / (1,5 fyk)
als st = 100 mm geeft dit
Asw,min = (0,08 • 150 • 100 • √35) / (1,5 • 500)
Asw,min = 9 mm2

Er wordt gekozen voor beugels Ø10 
(dubbelsnedig) wat overeenkomt met 
157 mm2, dat betekent dus dat minimaal 
7 beugels (Asw = 1065 mm2; 7 beugels Ø 
10 = 1100 mm2) van deze tweesnedige 
beugels (dubbele  haarspelden) per cirkel 
ponswapening nodig zijn. De beugels binnen 
de eerste toetsingsperimeter (2d = 516 mm 
van de zijvlakken van de kolom) mogen zich, 
gerekend langs de toetsingsperimeter, dus in 
tangentiële richting, maximaal st < 1,5d = 387 
mm uit elkaar bevinden; buiten dit gebied is 
die afstand st < 2d = 516 mm.

Aangezien xout - 1,5d = 1694 - 1,5 • 258 = 1307 
mm is er een zone (breedte 1307 - 516 = 791 
mm) waarbinnen de afstand tussen de staven 
van de ponswapening gelijk mag zijn aan 2d. 

Aantal perimeters ponswapening bepalen. 
De eerste perimeter ponswapening moet 
minimaal 0,3d (77 mm) en maximaal 0,5d 
(129 mm) uit de zijvlakken van het lastvlak 
gelegen zijn. Gekozen wordt voor een afstand 
van 100 mm. Met st = 150 mm leidt dit tot 
opvolgende perimeters 250 mm, 400 mm, 
550 mm, 700 mm, 850 mm, 1000 mm, 1150 
mm, 1300 mm en 1450 mm (10 perimeters) 
van de zijvlakken van het lastvlak verwijderd. 
De laatste perimeter is dus 1450 mm van het 
lastvlak verwijderd en bevindt zich binnen een 
afstand 1,5d van uout (xout - 1,5d = 1694 - 1,5 • 
258 = 1307 mm) verwijderd.

Gecontroleerd wordt of de benen van de 
haarspelden voldoende overlappingslengte 
hebben om de staafkracht over te brengen.

laanwezig = h - 2c = 300 - 2 • 30 = 240 mm
lo = 0,7 • (As,req / As,prov) • (fyvw, eff / 435) • Ø32
lo = 0,7 • (1065 / 1100) • (314,5/ 435) • 10 • 32
lo = 157 mm ≤ 240 mm                 Voldoet

Over het algemeen dient ponswapening 
vermeden te worden, omdat het 
arbeidsintensief en daarmee erg kostbaar 
is. In dit geval gaat het om erg veel 
ponswapening én een hogesterkteklasse. 
Daarom is bekeken of een andere optie, het 
plaatselijk verdikken van de vloer, of het 
aanbrengen van poeren, het mogelijk maakt 
om zonder ponswapening te volstaan.
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Ter plaatse van de kolom wordt een poer 
aangebracht van 1,4 x 1,4m, met een totale 
vloerhoogte van 600 mm. Hierbij horen de 
volgende waarden voor dy. dx en deff.

dy = 600 - 30 - 1/2 • 12 = 564 mm
dx = 564 - 12 = 552 mm
deff = (564 + 552) / 2 = 558 mm

Eerste toetsingsperimeter
u1 = 2 (c1 + c2) + 4πd 
u1 = 2 (200 + 200) + 4π • 558 = 8712 mm

vEd = VEd /(u1 • d) = 1180,8 • 103 /(7812 • 558) 
vEd = 0,27 N/mm2

Zoals eerder is de ponsweerstand zonder 
wapening vRd,c = 0,40 N/mm2

vEd < vRd,c  en dus is er nu geen ponswapening 
nodig

Verder blijkt in deze situatie met een 
fundering op staal dat, conform Eurocode 
1992-1-1 art. 6.4.3.8., de gronddruk ook een 
positieve rol speelt.

In dit geval wordt uitgegaan van een 
gronddruk van 0,3 tot 0,4 kg/cm2 (zand; 
fundering op staal) oftewel 30 kN/m2

Voor een definitieve berekening zou 
een precieze waarde van de gronddruk 
bepaalt moeten worden door middel van 
grondtechnisch onderzoek.

In de berekening kan dus een opwaartse 
kracht van 1,4 • 1,4 • 30 = 58,8 kN 
meegenomen worden. Dit is echter een 

zodanig kleine kracht ten opzichte van de 
ponskracht, dat deze te verwaarlozen is.

Optredend moment
Door het aangrijpen van de ponskracht 
ontstaan er ook momenten in het vloerveld. 
De optredende momenten zijn geanalyseerd 
aan de hand van het 3D model. De hier 
gevonden waarden zijn geverifieerd aan de 
hand van een model, waarin de maatgevende 
gevelkolom en een deel van de pleinvloer (100 
m2) gemodeleerd is. Binnen dit model werkt 
de bijbehorende, maatgevende ponskracht.

Er is te zien dat de optredende momenten 
vrij goed overeenkomen met het globale 
constructiemodel, van de volledige 
constructie. Verschillen zijn te verklaren 
doordat ponskrachten uit naastgelegen 
kolommen, welke in het hele model aanwezig 
zijn, de momentverdeling beïnvloeden.

Ten aanzien van de optredende momenten 
zal de vloer in x-en y-richting gewapend 
dienen te worden. Zoals in hoofdstuk 5 - de 
pleinvloer bepaald wordt, is in de pleinvloer 
minimale wapening aanwezig zowel aan 
de onder- als bovenzijde, ten behoeve van 
scheurbeheersing en wel wapening Ø16 - 150 
mm (As = 1340 mm2/m).

Afbeelding 15| Rechtsonder
Optredende momenten in het validatie model met betrekking tot 
de momentverdeling ten gevolge van de schuine gevelkolommen
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Berekenen opneembaar moment
As = MEd / (fyd • 0,9 d)

d = h - c - Øbeugel - 1/2 Øhoofdwapening = 256 mm 
fyd = 435 N/mm2

MEd = As • fyd • 0,9 d = 1340 • 435 • 0,9 • 256 
MEd = 134,3 kNm

Gezien de optredende momenten dient er 
aan de onderzijde wapening bijgelegd te 
worden.

De benodigde wapening in y-richting
As = MEd / (fyd • 0,9 d) 
As = 256,32 • 106 / (435 • 0,9 • 256) 
As = 2557 mm2/m

2557 - 1340 = 1217 mm2/m bijleggen,
dit kan door Ø16 - 150 mm bij te leggen, 
oftewel tussen de staven van de minale 
wapening een staaf Ø16 extra aan te brengen, 
daar waar het moment rond de kolom door 
de ponskracht hoger is dan 134,3 kNm.

De benodigde wapening in x-richting
As = MEd / (fyd • 0,9 d) 
As = 187,82 • 106 / (435 • 0,9 • 240) 
As = 1999 mm2/m

1999 - 1340 = 658 mm2/m bijleggen,
dit kan door Ø12 - 150 mm bij te leggen, daar 
waar het moment rond de kolom door de 
ponskracht hoger is dan 134,3 kNm.

Moment 3D model [in kNm/m] Validatie model [in kNm/m]

MxD+ -min 12,4
-285,48

19,31
-74,35

MyD+ -min 16,25
-145,06

19,31
-152,95

MxD- -min 187,82
-13,12

177,90
0

MyD- -min 256,32
-21,04

241,52
0

Tabel 12 | Optredende momenten in het 3D model en het validatie model
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4.4 Vloerelementen woongebouw
Er wordt niet diep ingegaan op de 
vloerelementen, aangezien standaard 
breedplaatvloeren toegepast worden. 
Uitgebreide berekeningen zullen door de 
leverancier uitgevoerd worden.

Als de doorbuiging bekeken wordt, blijkt 
deze echter niet te voldoen. De maximaal 
optredende doorbuiging bedraagt 54,6 mm, 
zie afbeelding 16. Dit terwijl de doorbuiging 
maximaal gelijk mag zijn aan Δumax = l/250.

Voor de eerste verdiepingsvloer geldt:
 Δumax = 5800/250 = 23,2 mm

Voor de tweede verdiepingsvloer geldt:
 Δumax =6670/250 = 26,7 mm

Voor de dakplaten geldt:
 Δumax = 7350/250 = 29,4 mm

Dit betekent dat de gevonden doorbuiging 
hieraan niet voldoet. De vloeren zullen met 
een zeeg aangebracht worden om aan de 
doorbuigingseis te kunnen voldoen. De 
toegepaste zeeg wordt bepaald aan de hand 
van de permanente belasting, en wel zo dat 
de vloer belast door de permanente belasting 
een doorbuiging van u = 0 mm heeft en dus 
vlak is bij het aanbrengen.

Toe te passen zeeg:
30 mm voor de eerste verdiepingsvloer
40 mm voor de tweede verdiepingsvloer
40 mm voor de dakplaten

Afbeelding 16| Rechtsboven
De maximaal optredende doorbuiging onder 
de maatgevende BGT belastingcombinatie

Afbeelding 17| Rechtsonder
De optredende doorbuiging onder het eigen 
gewicht van de constructie elementen
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5.0 BETONNEN PLEINVLOER
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5.1 Opdrijven
Opwaartse kracht
De grondwaterstand treedt op maximaal 500  
mm onder maaiveld, zie afbeelding 18. De 
pleinvloer wordt verdiept aangelegd, met de 
onderkant van de vloer op 1600 mm onder 
maaiveld. 

Lokaal worden een aantal delen van de 
gebouwen nog verder verdiept aangelegd, 
zoals de sporthal (-2300mm) en de 
woonkamers en multifunctionele ruimte van 
de jongste kinderen (-2200mm).

Dit geeft de volgende opwaartse krachten, 
waarbij rekening is gehouden met de 
maatgevende veiligheidsfactoren:

Plein: 1,2 (1600 - 500) • 10 = 13,2 kN/m2

Sporthal: 1,2 (2300 - 500) • 10 = 21,6 kN/m2

MF: 1,2 (2200 - 500) • 10 = 20,4 kN/m2

Neerwaartse kracht
De verschillende gedeelten van de verdiepte 
vloer worden belast door de neerwaartse 
belastingen als gevolg van het eigen gewicht. 
Aangezien de permanente belasting gunstig 
werkt, wordt deze vermenigvuldigd met de 
belastingfactor 0,9.

Plein/keldervloer 0,9 • 0,3 • 25    = 6,75 kN/m2

Overige vloeren 0,9 • 7,39*        = 6,65 kN/m2

Dak  0,9 • 0,88*       = 0,79 kN/m2

Spanten  0,9 • 1,4*          = 1,26 kN/m2

Wanden  0,9 • 0,51*       = 0,46 kN/m2

Het wel of niet aanwezig zijn van 
bovenstaande onderdelen resulteert in lokale 
verschillen, zoals te zien is in afbeelding 19, 20 
en 21. Deze aanname is echter nog vrij grof, 
aangezien niet alle details meegenomen zijn, 
zo zjin er bijvoorbeeld nooit over het gehele 
oppervlak wanden aanwezig. 

Er bevindt zich ter plaatse van het plein een 
aanzienlijke opwaartse kracht van 6,45 kN/
m2. Eventuele belasting door bestrating, 
aangebrachte grond, of dergelijke is niet in 
deze berekening meegenomen, aangezien 
deze belasting weg te halen is. Ter plaatse van 
het plein worden trekankers toegepast om 
opdrijven tegen te gaan.

Ter plaatse van het behandelgebouw 
wordt gekeken of het mogelijk is om de 
belasting zodanig te verdelen, dat het gehele 
gebouwoppervlak voldoende tegendruk 

Afbeelding 18| Onder
Grondwaterstand gemeten door middel van peilbuis ter 
plaatse van de Dommel. Maaiveld ligt op 1824 mm.
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oplevert om opdrijving van dit oppervlak 
te voorkomen. Hiertoe zijn de neer- en 
opwaartse krachten vermenigvuldigd met het 
oppervlak waarop ze werken.

Opwaarts:
Zone (1)  12,34 • 16,2 • 29,5  =  5897 kN
Zone (3)  6,45 • 7 • 6,4 =    289 kN
Zone (4) 3,94 • 11,2 • 9,2 =    406 kN
Zone (6) 6,45 • 7 • 6,4 =    289 kN   +
  Totaal     6881 kN

Neerwaarts:
Zone (2)  2,71 • 7 • 16,2  =    307 kN
 2,71 • 9,2 • 6,4 =    160 kN
Zone (5)  2,71 • 7 • 11,2 =    212 kN
Zone (7) 2,71 • 18 • 11,8 =    576 kN   +
  Totaal     1255 kN

De resulterende kracht ter plaatse van het 
behandelgebouw is dus een opwaartse 
kracht. Dit betekent dat er ook ter plaatse 
van het behandelgebouw maatregelen 
moeten worden getroffen om opdrijving te 
voorkomen. 

Door de betonvloeren te verdikken, zowel 
de keldervloer als de verdiepingsvloer (totaal 
150 mm extra beton aanbrengen), ontstaat 
een resulterende neerwaartse kracht. Het 
is echter economisch voordeliger om onder 
het behandelgebouw ook trekankers toe te 
passen, dan de vloeren te verdikken.

Afbeelding 19| Onder
Behandelgebouw met de resulterende opwaartse of 
neerwaartse kracht per gebouwzone.

1

2

3

4

5 6

7

+12,34

-2,71

+3,94
-2,71

-2,71
+6,45

+6,45

Zone 1:

Keldervloer

Dak

Spanten

Wanden

Waterdruk

Totaal

 -6,75

 -0,79

 -1,26

 -0,46

+21,6  +

+12,34

Zone 2/5/7:

Keldervloer

Verdiepingsvloer

Dak

Spanten

Wanden

Waterdruk

Totaal

 -6,75

 -6,65

 -0,79

 -1,26

 -0,46

+13,2  +

 -2,71

Zone 3/6:

Keldervloer

Waterdruk

Totaal

 -6,75

+13,2 +

 +6,45

Zone 4:

Keldervloer

Dak

Spanten

Wanden

Waterdruk

Totaal

 -6,75

 -0,79

 -1,26

 -0,46

+13,2  +

 +3,94
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Afbeelding 21| Onder
Woongebouw met de resulterende 
opwaartse of neerwaartse kracht per 
gebouwzone.

1

2

3

4

5 6

7

+1,39

-2,71

+3,94
-2,71

-2,71
+6,45

+6,45

8 109

11

12
13

14

+4,49 -2,71

-2,71

+9,36
+4,49

-2,71

+4,49

Zone 8/10/12:

Keldervloer

Verdiepingsvloer

Dak

Spanten

Wanden

Waterdruk

Totaal

 -6,75

 -6,65

 -0,79

 -1,26

 -0,46

+20,4  +

+4,49

Zone 9/11/13/15/17:

Keldervloer

Extra vloer

Dak

Spanten

Wanden

Waterdruk

Totaal

 -6,75

 -6,65

 -0,79

 -1,26

 -0,46

+13,2  +

 -2,71

Zone 14/16:

Keldervloer

2 Extra vloeren

Dak

Spanten

Wanden

Waterdruk

Totaal

 -6,75

 -13,3

 -0,79

 -1,26

 -0,46

+13,2  +

  +9,36

1615 17
+9,36

-2,71 -2,71

Behandelgebouw

Woongebouw

Afbeelding 20| Boven
Behandelgebouw met de resulterende 
opwaartse of neerwaartse kracht per 
gebouwzone.
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Met 75 mm extra beton op de keldervloer en 
overige vloer leidt dit tot, zie afbeelding 20: 

Plein/keldervloer:
0,9 • 0,375 • 25 =8,44 kN/m2

Overige vloeren:
0,9 (7,39 + 0,075 • 25) = 8,34 kN/m2

Opwaarts:
Zone (1)  4,09 • 16,2 • 29,5 =  1955 kN
Zone (3)  4,76 • 7 • 6,4 =    213 kN
Zone (4)  2,25 • 11,2 • 9,2 =    232 kN
Zone (6)  4,76 • 7 • 6,4 =    213 kN   +
  Totaal     2613 kN

Neerwaarts:
Zone (2)  6,09 • 7 • 16,2  =    691 kN
   6,09 • 9,2 • 6,4 =    359 kN
Zone (5)  6,09 • 7 • 11,2 =    477 kN
Zone (7)  6,09 • 18 • 11,8 = 1294 kN   +
  Totaal     2821 kN 

Dezelfde berekening is gemaakt voor het 
woongebouw. Aangezien het woongebouw 
gedilateerd is, wordt alleen het gelijkvloerse 
gedeelte beschouwd. Het opgetilde deel 
heeft namelijk overal een opwaartse kracht, 
zie afbeelding 21.

Opwaarts:
Zone (8)    4,49 • 9 • 9,5 =    384 kN
Zone (10)   4,49 • 61,0 =    274 kN
Zone (12)   4,49 • 9 • 9,5 =    384 kN  +
  Totaal     1042 kN

Neerwaarts:
Zone (9)    2,71 • 24 • 9,5  =    618 kN
Zone (11)   2,71 • 24 • 9,5 =    618 kN +
  Totaal      1257 kN

De resulterende kracht ter plaatse van het 
woongebouw is dus een neerwaartse kracht. 
Hier zijn extra maatregelen tegen opdrijven 
niet nodig, behalve dat de permanente 
belasting verdeeld dient te worden over het 
opdrijvende oppervlak.

Trekankers
Zoals uit voorgaande berekening blijkt, is het  
noodzakelijk om in ieder geval ter plaatse 
van het plein trekankers toe te passen en 
er wordt ervoor gekozen om ook onder het 
behandelgebouw trekankers toe te passen. 
Uitgaande van een trekcapaciteit van 500 
kN, is het nodig om iedere 77 m2 (8,8 x 8,8m) 
een trekanker te plaatsen. In dit geval wordt 
ervoor gekozen om iedere 72,3 m2 een 
trekanker aan te brengen, dus om iedere 8,5 
m.

Berekening pleinvloer
De pleinvloer dient getoetst te worden op 
sterkte. Hiernaast moet scheurvorming 
beperkt worden om aantasting van de 
wapening te voorkomen. Eerst zal de 
minimale wapening bepaalt worden, welke 
benodigd is om scheurvorming te voorkomen, 
zodat daarna bepaald kan worden hoeveel 
wapening(lokaal) bij gelegd dient te worden 
ten behoeve van de sterkte.
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5.2 Benodigde wapening
Vanwege duurzaamheid dient scheurvorming 
beheerst te worden. Daartoe wordt 
minimumwapening toegepast in de 
pleinvloer. Hiertoe wordt een strook van 1m 
breed beschouwd.

Bepalen minimumwapening
Betonklasse C20/25, wapening FeB500
b = 1000 mm, h = 300 mm, c = 30 mm, beugel 
Ø8, hoofdwapening Ø10
d = h - c - Øbeugel - 1/2 Øhoofdwapening

d = 300 - 30 - 8 - 12/2 = 256 mm

Milieuklasse XC2: 
c = cnom = 30 mm
wmax = 0,3 mm (NEN-EN 1992-1-1 Tabel 7.1N) 
Ook vanuit het oogpunt van waterdichtheid 
moet de langeduurscheurwijdte beperkt 
worden tot wmax = 0,3 mm

Voldoende wapening toegepassen om aan de 
minimumwapeningseis van NEN-EN 1992-1-1 
art. 7.3.2 te voldoen:

fct,eff  = 2,2 N/mm2 (fctm voor C20/25)
kc  = 0,4 (zuivere buiging)
k = 0,65 (b = 1000 mm)
Act = 0,5 b h = 150 x 103 mm2/m
σs = fyk = 500 N/mm2

Voor σs  geldt dat de staalspanning nader 
is vast te stellen met tabel 7.2N of 7.3N. 
Deze toetsing wordt echter nog uitgevoerd, 
waardoor nu geen bijzondere aandacht 
wordt geschonken aan de toelaatbare 
staalspanning. Uiteraard zal een lagere 
staalspanning vereist zijn om aan de 
scheurwijdte-eis te voldoen.

As,min = (kc • k • fct,eff • Act ) / σs

As,min = (0,4 • 0,65 • 2,2 • 150 • 103 ) / 500
As,min = 172 mm2/m

Wapening Ø8 - 200 mm
Dus als basiswapening wordt Ø8 - 200 mm 
toegepast, met As, prov = 251 mm2/m
As,min = 172 mm2/m < 251 mm2/m, dus voldoet. 
Hierdoor is het tevens toegestaan gebruik te 
maken van de tabellen 7.2N en 7.3N in 1992-
1-1, art. 7.3.3 (2).

Opmerking
dat aan de voorwaarde met betrekking tot de 
minimumwapening wordt voldaan, betekent 
nog niet dat mag worden verwacht dat ook 
aan de scheurwijdte-eis zal worden voldaan; 
NEN-EN 1992-1-1 art. 7.3.2 (2) stelt immers 
dat σs  = fyk mag worden aangehouden, maar 
dat een lagere waarde nodig kan zijn om te 
voldoen aan de grens voor de scheurwijdte.

Toetsen langeduurscheurwijdte
1. Controle met de tabellen.

De spanning in de trekwapening direct 
na het optreden van scheurvorming volgt 
uit de scheurkracht van de doorsnede. 
Deze scheurkracht wordt na het optreden 
van scheurvorming opgenomen door het 
betonstaal:

σs = (fct,eff • b • s • (1 + αc ρ)) / (n • 1/4 π Ø2)
 
ρ = As / Ac = 172 / (300 • 1000) = 0,573 • 10-3

Stel αc = 7 op het ogenblik dat de eerste 
scheurvorming optreedt. Dan is:
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σs = (2,2 • 1000 • 200 • (1 + 7 • 0,573 • 10-3) / (5 • 
1/4 • π • 82) = 1757,7 N/mm2

1757,7 N/mm2 is wel een erg grote spanning, 
zo blijkt ook wel uit de tabel voor wk = 0,3 
mm en σs = 1757,7 N/mm2 volgt met NEN-EN 
1992-1-1 tabel 7.2N, dat de grenswaarde voor 
de staafdiameter gelijk is aan Ø < 8 mm.

Dit resultaat moet nog wel gecorrigeerd 
worden volgens NEN-EN 1992-1-1 vgl. (7.8N):

Ø = Øtabel [ (fct,eff /2,9) • ((kc • hcr) / (2 (h-d))) 
Ø = 8 [ (2,2 /2,9) • ((0,4 • 0,5 • 300) / (2 (300-
256))) = 4 mm

Toegepast wordt Ø = 8 mm, dus uit de 
rekenregels voor de diameter (NEN-EN 
1992-1-1 Tabel 7.2N) blijkt dat op grond van 
de staafdiameter niet wordt voldaan aan de 
scheurwijdte-eis.

Daarnaast dient de staafafstand 
gecontroleerd te worden. Als deze eis voldaan 
wordt, wordt toch aan de scheurwijdte-eis 
voldaan, omdat slechts één van de twee eisen 
hoeft te voldoen.

stoegepast = 200 mm
smax < 50 mm

200 > 50 mm, dus ook aan deze eis wordt 
niet voldaan. Het is echter mogelijk dat 
door middel van een directe, nauwkeurigere 
berekening, de wapening toch voldoende 
blijkt te zijn om scheurvorming te voorkomen.

2. Directe berekening van de scheurwijdte.
De maximale scheurafstand is (NEN-EN 1992-
1-1 vgl. (7.11)):

sr,max = k3 c + k1 k2 k4 Ø/ρp,eff 

Er is geen voorspanstaal aanwezig, dus:
ρp,eff = ρs,eff = As / Ac,eff

k3 = 3,4
k1 = 0,8 (staven met hoge aanhechting)
k2 = 0,5 (buiging)
k4 = 0,425
Ø = 8 mm
h - d  = 300 - 256 = 44 mm
hc,eff = 2,5 (h-d) = 110 mm

Voorwaarde
hc,eff ≤ (h-x) / 3 en hc,eff ≤ h / 3 (NEN-EN 1992-1-1 
art. 7.3.2 (3))

Omdat hier sprake is van zuivere buiging, is 
de tweede voorwaarde niet van toepassing.

De drukzonehoogte in de 
bruikbaarheidsgrenstoestand volgt uit 
een doorsnedeberekening. Deze wordt 
uitgevoerd op basis van lineair-elastisch 
gedrag van beton onder druk (omdat het een 
BGT-berekening is). Aan het beton wordt 
geen treksterkte toegekend. Het resultaat is:

x/d = -αe ρl + √((αe ρl)
2 + 2 αe ρl)

waarin:
αe  = Es / Ec
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Bij een langdurende belasting moet worden 
gerekend met een elasticiteitsmodulus voor 
beton inclusief kruip. Voor een buitenmilieu, 
t0 = 28 d, cementklasse N, h0 = 2 • (1000 • 300) 
/ (2 • 300) = 1000 mm, volgt uit NEN-EN 1992-
1-1 fig. 3.1: ψ(∞, t0) = 7,5. Dan is:

αe = Es / Ec = 2 • 105 (1 + 7,5) / 33 • 103 = 51,5

ρl = As /(bd) = 251 / (1000 • 256) = 9,80 • 10-4

Hieruit volgt:
x/d = -51,5 • 9,80 • 10-4+ √((51,5 • 9,80 • 10-4)2 + 
2 • 51,5 • 9,80 • 10-4) = 0,37
x = 0,37 d = 95 mm

Voorwaarde
hc,eff ≤ (h-x) / 3 = (300 - 95)/3 = 68,3 mm 

De grenswaarde gesteld aan de hoogte 
van de effectieve betondoorsnede is dus 
maatgevend (110 > 68,3 mm):

Ac,eff = b hc,eff = 1000 • 68,3 = 68.300 mm2

As = 251 mm2

ρp,eff = As / Ac,eff = 251 / 68.300 = 3,67 • 10-3

Betondekking op de langswapening: 
c = 30 + 8 = 38 mm

De maximale scheurafstand is:
sr,max = k3 c + k1 k2 k4 Ø/ρp,eff 
sr,max = 3,4 • 38 + 0,8 • 0,5 • 0,425 • 8 / 3,67 • 10-3

sr,max = 129 + 370 = 499 mm

De gemiddelde rek van de wapening minus 
de gemiddelde betonrek tussen de scheuren 
is (NEN-EN 1992-1-1 vgl. (7.9)):

εsm - εcm = (σs - kt • (fct,eff / ρp,eff) • (1 + αe ρp,eff )) / Es

σs = 1757,7 N/mm2

kt = 0,4 (langdurige belasting)
fct,eff = 2,2 N/mm2

ρp,eff  = As / Ac,eff = 3,67 • 10-3

Es = 2 • 105 N/mm2

αe  = Es / Ec = 51,5

Voorwaarde
εsm - εcm ≥ 0,6 (σs  / Es )

εsm - εcm = (1757,7 - 0,4 • (2,2 / 3,67 • 10-3) • (1 + 
51,5 •  3,67 • 10-3)) / 2 • 105 = 7,36 • 10-3 

εsm - εcm ≥ 0,6 (1757,7  / 2 • 105
 ) = 5,27 • 10-3

Aan de voorwaarde wordt voldaan.

De karakteristieke scheurwijdte is (NEN-EN 
1992-1-1 vgl. (7.8)):

wk = sr,max (εsm - εcm) = 499 • 7,36 • 10-3 = 3,68 mm 
> wmax = 0,3 mm 

Dus wapening Ø8 - 200 mm voldoet niet aan 
de eisen ten behoeve van de beheersing van 
scheurvorming.

Wapening Ø16 - 150 mm
Voor de basiswapening wordt gekozen om 
Ø16 - 150 mm toe te passen4, met As, prov 
= 1340 mm2/m.  As,min = 172 mm2/m < 1340 
mm2/m, dus voldoet. Hierdoor is het tevens 
toegestaan gebruik te maken van de tabellen.

4 Als dezelfde berekening uitgevoerd wordt voor wapening Ø12 - 150 mm en Ø16 - 200 mm blijken deze niet te 
voldoen aan de eisen met betrekking tot het beperken van scheurvorming.
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Toetsen langeduurscheurwijdte
1. Controle met de tabellen.

De scheurkracht die door het betonstaal 
wordt opgenomen na het optreden van 
scheurvorming:

σs = (fct,eff • b • s • (1 + αc ρ)) / (n • 1/4 π Ø2)
 
ρ = As / Ac = 1340 / (300 • 1000) = 0,447 • 10-3

Stel αc = 7 op het ogenblik dat de eerste 
scheurvorming optreedt. Dan is:

σs = (2,2 • 1000 • 150 • (1 + 7 • 0,447 • 10-3) / (6 • 
1/4 • π • 162) = 282,1 N/mm2

Uit de tabel blijkt voor wk = 0,3 mm en σs = 
282,1 N/mm2 volgt met NEN-EN 1992-1-1 
tabel 7.2N, dat de grenswaarde voor de 
staafdiameter ongeveer gelijk zal zijn aan Ø 
= 12 mm.

Dit resultaat moet nog wel gecorrigeerd 
worden volgens NEN-EN 1992-1-1 vgl. (7.8N):

Ø = Øtabel [ (fct,eff /2,9) • ((kc • hcr) / (2 (h-d))) 
Ø = 12 [ (2,2 /2,9) • ((0,4 • 0,5 • 300) / (2 (300-
256))) = 6 mm

stoegepast = 150 mm
smax = 150 mm

Dus aan deze eis wordt voldaan. Voor de 
nauwkeurigheid wordt ook nog een directe 
berekening gemaakt.

2. Directe berekening van de scheurwijdte.
De maximale scheurafstand is (NEN-EN 1992-
1-1 vgl. (7.11)):

sr,max = k3 c + k1 k2 k4 Ø/ρp,eff 

Er is geen voorspanstaal aanwezig, dus:
ρp,eff = ρs,eff = As / Ac,eff

k3 = 3,4
k1 = 0,8 (staven met hoge aanhechting)
k2 = 0,5 (buiging)
k4 = 0,425

Ø = 16 mm
h - d  = 300 - 256 = 44 mm
hc,eff = 2,5 (h-d) = 110 mm

x/d = -αe ρl + √((αe ρl)
2 + 2 αe ρl)

waarin:
αe  = Es / Ec

αe = Es / Ec = 2 • 105 (1 + 7,5) / 33 • 103 = 51,5

ρl = As /(bd) = 1340 / (1000 • 256) = 5,234 • 10-3

Hieruit volgt:
x/d = -51,5 • 5,234 • 10-3 + √((51,5 • 5,234 • 10-3)2 
+ 2 • 51,5 • 5,234 • 10-3) = 0,51
x = 0,51 d = 131 mm

Voorwaarde
hc,eff ≤ (h-x) / 3 = (300 - 131)/3 = 56,3 mm 

De grenswaarde gesteld aan de hoogte 
van de effectieve betondoorsnede is dus 
maatgevend (110 > 56,3 mm):
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Ac,eff = b hc,eff = 1000 • 56,3 = 56.300 mm2

As = 1340 mm2

ρp,eff = As / Ac,eff = 1340 / 56.300 = 2,38 • 10-2

Betondekking op de langswapening: 
c = 30 + 8 = 38 mm

De maximale scheurafstand is:
sr,max = k3 c + k1 k2 k4 Ø/ρp,eff 
sr,max = 3,4 • 38 + 0,8 • 0,5 • 0,425 • 16 / 2,38 • 10-2

sr,max = 129 + 114 = 243 mm

De gemiddelde rek van de wapening minus 
de gemiddelde betonrek tussen de scheuren 
is (NEN-EN 1992-1-1 vgl. (7.9)):

εsm - εcm = (σs - kt • (fct,eff / ρp,eff) • (1 + αe ρp,eff )) / Es

σs = 282,1 N/mm2

kt = 0,4 (langdurige belasting)
fct,eff = 2,2 N/mm2

ρp,eff  = As / Ac,eff = 2,38 • 10-2

Es = 2 • 105 N/mm2

αe  = Es / Ec = 51,5

Voorwaarde
εsm - εcm ≥ 0,6 (σs  / Es )

εsm - εcm = (282,1 - 0,4 • (2,2 / 2,38 • 10-2) • (1 + 
51,5 •  2,38 • 10-2)) / 2 • 105 = 9,99 • 10-4

εsm - εcm ≥ 0,6 (282,1  / 2 • 105
 ) = 8,46 • 10-4

Aan de voorwaarde wordt voldaan.

De karakteristieke scheurwijdte is (NEN-EN 
1992-1-1 vgl. (7.8)):

wk = sr,max (εsm - εcm) = 243 • 9,99 • 10-4 = 0,24 mm 
wk < wmax = 0,24 < 0,3 mm 

Dus wapening Ø16 - 150 mm voldoet aan de 
eisen ten behoeve van de beheersing van 
scheurvorming.

Dilataties
Aangezien de pleinvloer aanzienlijke 
afmetingen heeft, is het noodzakelijk om de 
verkortingen en verlengingen ten gevolge 
van thermische uitzettingen en krimp te 
beschouwen. Aan de hand hiervan kan 
beoordeeld worden of het noodzakelijk is om 
dilataties aan te brengen of extra wapening.

1. Thermische uitzetting

De uitzettingscoëfficiënt van beton is vrijwel 
gelijk aan die van staal en bedraagt 0,012 
mm/mK. Dit betekend dat een beton balk van 
1 meter lang bij 10 temperatuurstijging 0,012 
mm langer wordt.

Er wordt ervanuit gegaan dat de pleinvloer 
gestort wordt bij 150C en vervolgens kan 
opwarmen tot 350C of afkoelen tot -150C. Dit 
betekent een temperatuurverschil van 200C. 
Daarbij is het plein nagenoeg rechthoekig, 
met de langste zijde van 88 m.

Δl = 88.000 • 20 • 0,012 = 21,12 mm

Δl = Fl / EA, en daarmee

F = Δl EA / l 
F = (21,12 • 10200 • 1000 • 300) / 88000 
F = 734,4 kN
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Bij afkoeling bedraagt dit een drukkracht, 
terwijl dit bij opwarming een trekkracht 
veroorzaakt.

Afkoeling en krimp:
fcd = 13,3 N/mm2

NRd = fcd • A = 13,3 • 1000 • 300 = 3990 kN

3990 > 734,4 kN, dus de optredende 
drukkracht door krimp kon door het beton 
opgenomen worden.

Verwarming en uitzetting:
Ncr = fct,eff  • Ac = 2,2 • 1000 • 300 = 660 kN

660 > 734,4 kN, dus er zal een oplossing 
gevonden moeten worden om scheuren 
tegen te gaan. Aangezien relatief een klein 
gedeelte niet opgenomen kan worden door  
het beton, lijkt het aannemelijk om wapening 
toe te passen om dit op te nemen. Dit 
aangezien het aanbrengen van dilataties een 
relatief duur is en de kans op lekkage groot.

734,4 - 660 = 74,4 kN dient opgenomen 
worden door wapening.

As = NRd / fyd = 74,4 • 103 / 235 = 317 mm2/m

Dit komt overeen met wapening Ø8 - 150 mm  
(As = 335 mm2/m). Aangezien er al wapening 
Ø16 - 150 mm aanwezig is, hoeft deze 
wapening niet extra bijgelegd te worden. 

In het vervolg waar de veld- en 
kolommomenten bepaald worden ten 
gevolge van de krachtswerking van de 

trekankers en opwaartse kracht, moet dit 
gegeven echter wel meegenomen worden.

2. Uitdrogingskrimp

εcd,0 = 0,85 [ (220 + 110 • αds1) • exp (-αds2 • (fcm /  
fcm0 ))] • 10-6 • βRH 

met:
fcm = 38 MPa
fcm0 = 10 MPa
αds1 = 4 (cementsoort N)
αds2 = 0,12 (cementsoort N)
RH = 72 - 89%
RH0 = 100%
βRH = 1,55 [1 - (RH/RH0)3]
βRH = 1,55 [1 - (72/100)3] = 0,97

εcd,0 = 0,85 [ (220 + 110 • 4) • exp (0,12 • (38 /  
10))] • 10-6 • 0,97 = 0,034mm

Dit is erg weinig, dus de thermische uitzetting 
is maatgevend.
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Door middel van As = MEd / (fyd • 0,9d) is 
vervolgens berekend hoeveel wapening 
er benodigd is, en hoeveel wapening er 
bijgelegd dient te worden.

Dit is ook in beeld gebracht in de 
afbeeldingen op de volgende pagina’s. Aan de 
hand van SCIA zijn de optredende momenten 
bepaald, welke gekoppeld zijn aan benodigde 
wapening. 

In de afzonderlijke afbeeldingen zijn de 
weergegeven voor de y- en x-richting en 
de boven- en onderzijde van de vloer. De 
momenten weergegeven als MyD+, zijn de 
momenten die optreden in de y-richting aan 
de bovenzijde (+) van de vloer. Daarentegen 
zijn de momenten MxD-, die momenten die 
werken in x-richting aan de onderzijde (-) van 
de vloer.

5.3 Sterkte
De trekankers zorgen ervoor dat er 
momenten ontstaan in de pleinvloer. Nu 
de minimale wapening is bepaald, wordt 
geanalyseerd op welke plek er wapening 
bijgelegd dient te worden.

Om de benodigde wapening te bepalen, is 
het eerst noodzakelijk om de optredende 
momenten te bepalen. Dit is gedaan door een 
deel van de pleinvloer te beschouwen in SCIA, 
zie afbeelding 22 t/m 29.

Zoals eerder al berekend is, wordt er, zowel 
bovenin als onderin basiswapening Ø 16-150 
mm (As = 1340 mm2/m) toegepast. Aangezien 
dat aan zowel boven- als onderzijde van de 
vloer een buitenmilieu heerst (milieuklasse 
XC2) moet zowel aan de onder- als bovenzijde 
scheurvorming voorkomen worden om de 
wapening te beschermen tegen corrosie. 
Daartoe wordt de bepaalde minimale 
wapening (Ø16 - 150 mm) aan boven- en 
onderzijde toegepast. 

Het moment dat door de minimale wapening 
op te nemen is, bedraagt: 

MRd = As • fyd • 0,9 d 
MRd = 1340 • 435 • 0,9 • 256 = 134,3 kNm

In tabel 09 en 10 zijn de momenten 
weergegeven, zoals die optreden in de 
pleinvloer en de wapening die vervolgens 
bijgelegd dient te worden. 
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Afbeelding 22| Boven
Optredende momenten myD+ in een fragment 
van de pleinvloer. De momenten treden op aan 
de bovenzijde van de vloer, in y-richting

Afbeelding 23| Onder
Benodigde wapening die bijgelegd moet 
worden in y-richting in de onderzone van de 
betonvloerde pleinvloer

Ø16 – 150
Ø16 – 75    
Ø16 – 150

Ø16 – 150
Ø16 – 75    
Ø16 – 150

mm
mm
en

mm
mm
en Ø20 – 150 mm

Ø16 – 200 mm
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Afbeelding 24| Boven
Optredende momenten myD- in een fragment 
van de pleinvloer. De momenten treden op aan 
de onderzijde van de vloer, in y-richting

Afbeelding 25| Onder
Benodigde wapening die bijgelegd moet 
worden in y-richting in de onderzone van de 
betonvloerde pleinvloer

Ø16 – 150
Ø16 – 75    
Ø16 – 150

Ø16 – 150
Ø16 – 75    
Ø16 – 150

mm
mm
en

mm
mm
en Ø20 – 150 mm

Ø16 – 200 mm
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Afbeelding 26| Boven
Optredende momenten mxD+ in een fragment 
van de pleinvloer. De momenten treden op aan 
de bovenzijde van de vloer, in x-richting

Afbeelding 27| Onder
Benodigde wapening die bijgelegd moet 
worden in x-richting in de bovenzone van de 
betonvloerde pleinvloer

Ø16 – 150
Ø16 – 75    
Ø16 – 150

Ø16 – 150
Ø16 – 75    
Ø16 – 150

mm
mm
en

mm
mm
en Ø20 – 150 mm

Ø16 – 200 mm
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Afbeelding 28| Boven
Optredende momenten mxD- in een fragment 
van de pleinvloer. De momenten treden op aan 
de onderzijde van de vloer, in x-richting

Afbeelding 29| Onder
Benodigde wapening die bijgelegd moet 
worden in x-richting in de onderzone van de 
betonvloerde pleinvloer

Ø16 – 150
Ø16 – 75    
Ø16 – 150

Ø16 – 150
Ø16 – 75    
Ø16 – 150

mm
mm
en

mm
mm
en Ø20 – 150 mm

Ø16 – 200 mm
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Tabel 14 | De bij te leggen wapening in zowel y- als x-richting

Moment y-richting x-richting

MyD- -min  
[kNm/m]

MyD+ -min    
[kNm/m]

MxD- -min 
[kNm/m]

MxD+ -min 
[kNm/m]

Middenstrook -19,15 30,71 -20,08 29,0

     Plaats wapening onderwapening onderwapening onderwapening onderwapening

Kolomstrook 231,27 -177,01 231,35 -177,07

     Plaats wapening bovenwapen-
ing

bovenwapen-
ing

bovenwapen-
ing

bovenwapen-
ing

y-richting 
d = 256 mm

x-richting
d = 240 mm

Middenstrook Kolomstrook Middenstrook Kolomstrook

Bijleggen Onderin Bovenin Onderin Bovenin

As,ben, moment wapening 306 mm2/m 2312 mm2/m 308 mm2/m 2462 mm2/m

As,ben, thermische uitzetting 317 mm2/m 317 mm2/m 317 mm2/m 317 mm2/m

As,ben, totaal 623 mm2/m 2629 mm2/m 625 mm2/m 2779 mm2/m

As,basis 1340 mm2/m 1340 mm2/m 1340 mm2/m 1340 mm2/m

As,bijleggen 1289 mm2/m 1439 mm2/m

Bijleggen wapening Ø16 - 150 mm Ø20 - 150 mm

Totale wapening Ø16 - 150 mm Ø16 - 75 mm Ø16 - 150 mm Ø16 - 150 mm
Ø20 - 150 mm

Opneembaar moment 134,3 kNm 268,7 kNm 125,9 kNm 322,7 kNm

Tabel 13 | De optredende momenten ten gevolge van de kracht in de trekankers en de zone waar daardoor 
                     wapening benodigd is
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Minimum-wapeningsverhouding
De wapeningshoeveelheid is al gecontroleerd 
ten behoeve van scheurvorming. Er dient 
echter ook gecontroleerd te worden 
of er wordt voldaan aan de minimum-
wapeningsverhouding om brosse breuk van 
het wapeningsstaal te voorkomen.

As,min1 = 0,20 • (fctm / fyd ) • b • d  
As,min1 = 0,20 • (2,90 / 435 ) • 1000 • 256 
As,min1 = 341 mm2/m  

1340 >> 341 mm2/m, dus aan deze eis wordt 
voldaan.

Maximum-wapeningsverhouding
Er dient daarnaast ook gecontroleerd 
te worden of er wordt voldaan aan de 
maximum-wapeningsverhouding om 
plotseling (zonder waarschuwing) bezwijken 
van de betondoorsnede te voorkomen.

fck = 30 N/mm2 < 50 N/mm2, dus geldt

xu / d = 500 / (500 + fyd ), zodat xu,max = 0,535d
xu,max = 0,535 • 256 = 137 mm

Nc = Ns

Nc = 3/4 b xu,max = 3/4 • 1000 • 137 = 2055 kN
Ns = As,max • fyd , zodat As,max = Ns / fyd 
As,max = 2055 • 103 / 435 = 4724 mm2/m

In het voorgaande is echter berekend dat ter 
plaatse van de randkolommen het grootste 
moment optreedt, waarvoor het nodig is om 
2462 mm2/m wapening toe te passen.

2462 < 4724 mm2/m, waardoor er aan de 
maximum-wapeningseis voldaan wordt. 

Verankeringslengte van de wapening
De vereiste basisverankeringslengte wordt 
kan als volgt uitgedrukt worden, aan de hand 
van NEN-EN 1992-1-1, art. 8.4.3.:

lb,rqd = Ø/4 • σsd / fbd 

fbd = 2,25 • η1 • η2 • fctd = 2,25 • 1 • 1 • 1,03 = 2,32

Met:
η1    = 1,0 (‘goede’ aanhechting)
η2    = 1,0 (staafdiameter Ø < 32 mm)

lb,rqd = Ø/4 • σsd / fbd = 16/4 • 435 / 2,32 = 750 mm
met σsd = fcd = 435 N/mm2

lbd = α1 • α2 • α3 • α4 • α5 • lb,rqd

Met:
α1    = 1,0 (rechte staaf)
α2    = 1 - ((0,15 (cd - Ø)) / Ø) (rechte staaf)
   = 1 - ((0,15 (30 - 16)) / 16) = 0,87
α3 = α4 = α5 = 1,0 (conservatief)

lb,min  = max. {0,3lb,rqd ; 10 Ø; 100 mm}
  = 0,3 • 573 = 172 mm (maatgevend)
  = 10 • 16 = 160 mm

lbd = α1 • α2 • α3 • α4 • α5 • lb,rqd 
lbd = 0,87 • 750 = 653 mm

653 > 160 mm, dus voldoet
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5.4 Pons trekankers
De ponskracht VEd bedraagt 500 kN ter 
plaatse van een trekanker. Deze trekankers 
bevinden zich om de 8,5m en zodoende werkt 
er iedere 8,5m een ponskracht VEd = 500 kN op 
de pleinvloer.

Noodzakelijkheid ponswapening
De eerste toetsingsperimeter
u1 = 2 (c1 + c2) + 4πd

c1 = c2 = 180
d = dgemiddeld = deff = (dy + dx) / 2 
dy = 300 - 30 - 1/2 • 16 = 262 mm
dx = 262 - 16 = 246 mm
deff = (262 + 246) / 2 = 254 mm

u1 = 2 (180 + 180) + 4π • 254 = 3912 mm

vEd = VEd /(u1 • d) = 500 • 103 /(3912 • 254) 
vEd = 0,50 N/mm2

Ponsweerstand zonder wapening:
vRd,c = 0,12k (100 ρl • fck)

1/3 ≥ 0,035 k3/2 fck
1/2

Hierbij wordt de ondergrens gehanteerd
vRd,c = 0,035 k3/2 fck

1/2

k = 1 + √(200/d) ≤ 2,0
k = 1 + √(200/254) = 1,89 < 2,0                   Voldoet

vRd,c = 0,035 • 1,893/2 • 201/2 = 0,41 N/mm2

vRd,max = 3,68 N/mm2 (materiaaleigenschap)

vRd,c < vEd < vRd,max 
dus er moet ponswapening worden toegepast

Toetsen drukdiagonaal
u0 = c (c1 + c2) = 2 (180 • 180) = 720 mm

vEd = VEd / (u0 • d) = 500 • 103 / (720 • 254) 
vEd = 2,73 > 3,68 N/mm2, dus voldoet

Een berekening van de ponswapening zal hier 
niet gemaakt worden, deze is wel opgenomen 
in bijlage D. Verder in dit verslag is ook een 
uitgebreide, gedetailleerde ponswapening 
berekening gemaakt voor de ponskracht 
die vanuit de schuine gevelkolommen op de 
pleinvloer werkt.

Ter plaatse van de trekankers moet 
ponswapening toegepast worden in de 
vorm van 6 dubbelsnedige beugels Ø6 per 
perimeter (6 beugels Ø6 = 336 mm2). Dit leidt 
tot 3 perimeters, de eerste op 100 mm, de 
tweede op 200 mm en laatste op 300 mm, zie 
afbeelding 30 op de volgende pagina.
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Afbeelding 30| Boven
Wapeningstekening van de benodigde 
wapening ter plaatse van een trekanker
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6.0 VERBINDINGEN
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6.1 Verbinding spantbeen - stijl houten spanten
6.1.1 Volle doorsnede vingerlassen

Afbeelding 31| Boven
Gedetailleerde weergave van de momentvaste verbinding 
van het gelamineerde spant door middel van vingerlassen
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Spantbeen
Buigspanningen
(σm;β;d /(0,8 • fm;0;d)) ≤ 1,0

σm;β;d = σm;0;d / (cos2 β + 50 sin2 β) ≤ σm;0;d

β = γ/4 = 76,7o / 4 = 19,2o

σm;β;d = 17,6 / (cos2 19,2o + 50 sin2 19,2o) 
σm;β;d = 6,30 < 17,6   Voldoet

(σm;β;d /(0,8 • fm;0;d)) ≤ 1,0
(6,30 /(0,8 • 20,2)) = 0,39 < 1,0 Voldoet

Combinatie van druk- en buigspanningen
(σc;0;d /(kc,y • fc;0;d)) + (σm;0;d /fm;0;d) ≤ (σc;β;d /fc;0;d) 

én    (σc;0;d /fc;0;d) + (σm;0;d /fm;0;d) ≤ 1,0

σc;0;d = 0,44 N/mm
σm;0;d = 17,6 N/mm2

dus σc;0;d < 0,10 • σm;0;d

σc;0;d = Fc;0;d / (0,8 • b • h1)
σc;0;d = 73,9 • 103/ (0,8 • 260 • 720)
σc;0;d = 0,49 N/mm2

σm;0;d = 6Md / (0,8 • b • h1
2)

σm;0;d = 6 • 344,9 • 106/ (0,8 • 260 • 7202)
σm;0;d = 19,2 N/mm2

kc;90 = 1,5 voor gelijmd gelamineerd naaldhout

fc;90;d = kmod •  fc;90;rep / γm

fc;90;d = 0,9 •  3,0 / 1,25 = 2,2

σc;β;d = fc;0;d / ((fc;0;d / ( kc;90• fc;90;d )cos2 β + 50 sin2 β) 
σc;β;d = 19,1 / ((19,1 / ( 1,5 • 2,2 ) cos2 19,2o + 50 
sin2 19,2o) = 10,57 < 19,1  (voldoet)

 
kc,y = 1 / (ky + √(ky

2 - λrel,y
2)

kc,y = 1 / (1,88 + √(1,882 - 1,622) = 0,35

(σc;0;d /(kc,y • fc;0;d)) + (σm;0;d /fm;0;d) = 
(0,49 /(0,35 • 19,1)) + (19,2 /20,2) = 1,02

(σc;β;d /fc;0;d) = 10,57 / 19,1 = 0,55

(σc;0;d /(kc,y • fc;0;d)) + (σm;0;d /fm;0;d) ≤ (σc;β;d /fc;0;d) 
geeft 1,02 > 0,55 dus de verbinding voldoet niet

én 

(σc;0;d /fc;0;d) + (σm;0;d /fm;0;d) ≤ 1,0
(0,49 /19,1) + (19,1 /20,2) = 0,97 < 1,0 dus op dit 
punt voldoet de verbinding

Spantstijl
De krachten zijn nagenoeg gelijk aan de ligger 
(afwijkende buigspanningen). De vingerlas zal 
dus eveneens niet voldoen. Ter controle:

σc;0;d = 0,57 N/mm2

σm;0;d = 16,2 N/mm2

dus σc;0;d < 0,10 • σm;0;d   geeft

σc;0;d = 0,69 N/mm2

σm;0;d = 19,1 N/mm2

kc,y = 1 / (ky + √(ky
2 - λrel,y

2)
kc,y = 1 / (1,78 + √(1,782 - 1,562) = 0,38

(σc;0;d /(kc,y • fc;0;d)) + (σm;0;d /fm;0;d) = 
(0,69 /(0,38 • 19,1)) + (19,1 /20,2) = 1,04

(σc;0;d /(kc,y • fc;0;d)) + (σm;0;d /fm;0;d) ≤ (σc;β;d /fc;0;d) 
geeft 1,04 > 0,52 dus de verbinding voldoet niet
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6.1.2  Staal-op-houtverbinding
Voor deze dubbelsnedige verbinding wordt 
een staalplaat met dikte 12 mm en 22 bouten 
M20 (aan iedere kant), met staalkwaliteit 10.9 
toegepast, zie onderstaande afbeelding.

Afbeelding 32| Boven
Gedetailleerde weergave van de momentvaste verbinding van het 
gelamineerde spant door middel van een staal-op-houtverbinding
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Staalplaat toetsen op stuik
De factor αc is de minimale waarde van de 
onderstaande vier:
αc = 1,0   (minimum)
αc = e1 / (3 • dg) = 170/(3 • (20+2)) = 2,58
αc = s1 / (3 • dg) - 1/4 = 100/(3 • (20+2)) - 1/4 
     = 1,13
αc = ft;b;d / ft;d = 1000 / 540 = 1,85

Verder geldt αred,1 = 1,0 omdat wordt voldaan 
aan onderstaande twee voorwaarden:
e2 = 85 ≥ 1,5 • dg;nom = 1,5 • 20 = 30 mm
s2 = 100 ≥ 3,0 • dg;nom = 3,0 • 20 = 60 mm

Fc;u;d = 4(2 αc • αred,1 • ft;d • db;nom • tmin)
Fc;u;d = 4(2 • 1 • 1 • 540 • 20 • 12) = 1037 kN

Fc;s;d betreft de trekcomponent van het 
moment dat opgenomen moet worden. 
Fc;s;d = 344,9 • 106 / (390 + 235) = 551,8 kN
Fc;s;d / Fc;u;d = 551,8 / 1037 = 0,53 < 1 dus voldoet

Netto doorsnede van de staalplaat toetsen
Anet = Aplaat - 2 dg • tw = 12 • 390 - 2 • 20 • 12 
Anet = 4200 mm2

Nt;u;d = (0,9 • Anet • ft;d) / γm

Nt;u;d =  (0,9 • 4200 • 540) / 1,25 = 1633 kN

Nt;s;d / Nt;u;d = 551,8 / 1633 = 0,34 < 1 dus voldoet

Bouten en houtdoorsnede toetsen
De karakteristieke sterkte van de bouten per 
snede en per bout, is de kleinste waarde van:

FV,Rk,1 = fh,1,k • t1 • d
FV,Rk,2 = fh,1,k • t1 • d [√(2+(4My,Rk)/(fh,1,k • d • t1

2))  
- 1] + (Fax, Rk /4)
FV,Rk,3 = 2,3√(My,Rk • fh,1,k • d) + (Fax, Rk /4)

De karakteristieke stuiksterkte in het houten 
element:

fh;α;k = fh;0;k / (k90 sin2 α + cos2 α) met: α = 77o

fh;0;k = 0,082 (1 - 0,01d) ρk

fh;0;k = 0,082 (1 - 0,01 • 20) 410 = 26,9 N/mm2

k90 = 1,30 + 0,015d   (voor LVL)
k90 = 1,30 + 0,015 • 20 = 1,6   

fh;α;k = fh;0;k / (k90 sin2 α + cos2 α) 
fh;1;k = fh;77;k = 26,9 / (1,6 sin2 77 + cos2 77)
fh;1;k = 17,1 N/mm2

De karakteristieke waarde van het 
vloeimoment van de bouten is:

My,Rk = 0,3 fu;k • d2,6 

My,Rk = 0,3 • 1000 • 202,6 = 0,724 • 106 Nmm

De karakteristieke uittreksterkte van bouten 
Fax, Rk  hoeft niet meegenomen te worden, 
aangezien er geen trekkracht op de bouten 
werkt. Er geldt dus Fax, Rk = 0.

FV,Rk,1 = fh,1,k • t1 • d
FV,Rk,1 = 17,1 • 114 • 20 = 39,0 kN

FV,Rk,2 = fh,1,k • t1 • d [√(2+(4My,Rk)/(fh,1,k • d • t1
2))  

- 1] + (Fax, Rk /4)
FV,Rk,2 = 17,1 • 114 • 20 [√(2+((4 • 0,724 • 106)/
(17,1 • 20 • 1142)) - 1] + (0) 
FV,Rk,2 = 24,5 kN 

FV,Rk,3 = 2,3√(My,Rk • fh,1,k • d) + (Fax, Rk /4)
FV,Rk,3 = 2,3√(0,724 • 106 • 17,1 • 20) + (0) 
FV,Rk,3 = 36,2 kN

Dus maatgevend is FV,Rk,2 = 24,5 kN
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Controle door middel van het Coge 
programma  levert een lagere een 
karakteristieke uittreksterkte van de bouten, 
namelijk FV,Rk = 21,0 kN. Er is te weinig over dit 
programma bekent, om te kunnen verklaren 
waardoor dit zou kunnen komen.

Het groepseffect van de bouten wordt in 
rekening gebracht voor de componenten 
loodrecht op de vezel. Waarbij deze waarde 
nooit het werkelijk aanwezige aantal bouten 
(n = 6) per groep mag overschrijden.

nef = n0,9 • 4√(a1 / 13d)  
nef = 70,9 • 4√(75 / 13 • 20) = 4,22 < 7 
 
nef = 60,9 • 4√(75 / 13 • 20) = 3,68 < 6 
 
nef = 50,9 • 4√(75 / 13 • 20) = 3,12 < 5 
 
nef = 40,9 • 4√(75 / 13 • 20) = 2,55 < 4 

De doorsnede is tweesnedig dus de totale 
schuifweerstand wordt:

FV,ef,Rk = nef • FV,Rk = (4,22 + 3,68 + 3,12 + 2,55) • 
24,5 = 332,5 kN

VEd / FV, ef,Rk = 84,1 • 103 / 332,5 • 103 = 0,25 < 1,0 
dus voldoet

Controleren uiterste opneembare moment
MRd = Md, buiten + Md, binnen 
MRd = Σi nef,i • FV,Rk,i • ri

MRd = 24,5 • 103 (4,22 • 215 + 3,68 • 115 + 3,12 • 
115 + 2,55 • 215) = 54,8 kNm
54,8 < 344,9 kNm, dus voldoet niet

Er moeten zodanig veel bouten (> 25 bouten 
per rij) toegepast worden om het moment 
op te vangen, dat hiervoor de staalplaat niet 
groot genoeg is (benodigde lengte 24 • 100 + 
2 • 140 > 2680mm). 

Een andere optie is om grotere bouten toe 
te passen, dit heeft echter gevolgen voor 
de eind- en randafstanden. Die worden dan 
ook groter, waardoor het totaal op te nemen 
moment feitelijk nagenoeg hetzelfde zal zijn 
(of nog eerder minder groot).
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6.1.3 Hout-op-houtverbinding
Voor deze (dubbelsnedige) verbinding 
worden 40 bouten M20 met staalkwaliteit 
10.9 toegepast, zie onderstaande afbeelding.

Afbeelding 33| Boven
Gedetailleerde weergave van de momentvaste verbinding van het 
gelamineerde spant door middel van een hout-op-houtverbinding
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De karakteristieke sterkte van de bouten per 
snede en per bout, is de kleinste waarde van:

FV,Rk,1 = fh,1,k • t1 • d
FV,Rk,2 = 0,5 fh,2,k • t2 • d
FV,Rk,3 = 1,05 (fh,1,k • t1 • d)/(2+ β) [√(2β(1+ β) 
+((4β(2+ β)My,Rk)/(fh,1,k • t1

2)) - β] + (Fax, Rk /4)
FV,Rk,4 = 1,15√2β /(1+ β )√(2My,Rk • fh,1,k • d) + (Fax, 

Rk /4)

De karakteristieke stuiksterkte in het houten 
element:

fh;1;k = fh;77;k = 17,1 N/mm2 (zie staal-op-
houtverbinding)

fh;2;k = fh;0;k / (k90 sin2 α + cos2 α) met: α = 77o

fh;2;k = 26,9 / (1,63 sin2 0 + cos2 0)
fh;2;k = 26,9 N/mm2

β = fh,2,k / fh,1,k = 26,9 / 17,1 = 1,57

t1 = 77,5
t2 = 85 mm
d = 20 mm
MY,Rk = 0,724 kNm
FAx,Rk,1 = 0 kN

FV,Rk,1 = fh,1,k • t1 • d
FV,Rk,1 = 17,1 • 77,5 • 20 = 26,5 kN

FV,Rk,2 = 0,5 fh,2,k • t2 • d
FV,Rk,2 = 0,5 • 26,9 • 85 • 20 = 22,9 kN

FV,Rk,3 = 1,05 (fh,1,k • t1 • d)/(2+ β) [√(2β(1+ β) 
+((4β(2+ β)My,Rk)/(fh,1,k • t1

2)) - β] + (Fax, Rk /4)
FV,Rk,3 = 1,05 (17,1 • 77,5 • 20)/(2 + 1,57) [√(2 • 
1,57(1 + 1,57) +((4 • 1,57(2 + 1,57) 0,724 • 106)/
(17,1 • 852)) - 1,57] + (0) = 79,8 kN

FV,Rk,4 = 1,15√2β /(1+ β )√(2My,Rk • fh,1,k • d) + (Fax, 

Rk /4)
FV,Rk,4 = 1,15√((2 • 1,57)/(1 + 1,57))√(2 • 0,724 • 
106 • 17,1 • 20) + (0) = 28,3 kN

Dus maatgevend is FV,Rk,4 = 22,9 kN

Ook hier levert vergelijking met de 
uitkomst van het coge programma geen 
overeenstemming. In dit geval bedraagt de 
door coge berekende boutsterkte FV,Rk = 15,8 
kN

nef = n0,9 • 4√(a1 / 13d)  
nef = 70,9 • 4√(75 / 13 • 20) = 4,22 < 7  
Voldoet

De doorsnede is tweesnedig dus de totale 
schuifweerstand wordt:

FV,ef,Rk = 4 • nef • FV,Rk = 4 • 4,22 • 22,9 = 386,6 kN

VEd / FV, ef,Rk = 84,1 • 103 / 386,6 • 103 = 0,22 < 1,0 
dus voldoet

Controleren uiterste opneembare moment
MRd = Md, buiten + Md, binnen 
MRd = FV,ef,Rk,buiten • (rbuiten + rbinnen)
MRd = 4,22 • 22,9 • (490 + 365) = 82,6 kNm
82,6 < 344,9 kNm, dus voldoet niet

De verbinding voldoet dus niet. Daarnaast 
blijken ook de ontworpen eind- en 
randafstanden niet te voldoen. Een oplossing 
is om het spantbeen en -lijf te vergroten ter 
plaatse van de verbinding, zodat er meer 
bouten kunnen worden toegepast en ook 
grotere eind- en randafstanden kunnen 
worden toegepast.
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Toenemende afmetingen en meer bouten
Voor deze verbinding worden 108 bouten 
M16 met staalkwaliteit 10.9 toegepast, zie 
onderstaande afbeelding.

Afbeelding 34| Boven
Gedetailleerde weergave van de momentvaste verbinding van het gelamineerde 
spant door middel van een hout-op-houtverbinding. Waarbij het spantbeen en -stijl 
toenemen naar de momentvaste verbinding om voldoende ruimte te creëren.
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Er is gekozen om een kleinere boutdiameter 
toe te passen, zodat de eind- en 
randafstanden ook kleiner kunnen zijn, 
waardoor de werkende momentarm, en dus 
ook het totale moment, groter is. 

Daarnaast wordt ook de hart-op-hart afstand 
van de spanten verkleint naar 5 m. Hierdoor 
wordt de belasting en het optredende 
moment gereduceerd, zie afbeelding 35. Het 
optredend moment in de spanten die 5m 
hart-op-hart staan bedraagt MEd = 290,6 kNm, 
tegenover MEd = 344,9 kNm, voor de spanten 
met een hart-op-hart afstand van 6 m.

Dit levert tegelijkertijd ook het voordeel op 
dat de toegepaste gordingen niet langer 
van gelamineerd hout hoeven te zijn. Dit 
aangezien vanaf 5,5 m gelamineerd hout 
toegepast dient te worden, zie ook de 
voetnoot blz 46.

Bij toepassing van bouten M16 bedraagt de 
karakteristieke boutsterkte:

fh;α;k = fh;0;k / (k90 sin2 α + cos2 α) met: α = 77o

fh;0;k = 0,082 (1 - 0,01d) ρk

fh;0;k = 0,082 (1 - 0,01 • 16) 410 = 28,2 N/mm2

k90 = 1,30 + 0,015d   (voor LVL)
k90 = 1,30 + 0,015 • 16 = 1,54   

fh;α;k = fh;0;k / (k90 sin2 α + cos2 α) 
fh;1;k = fh;77;k = 28,2 / (1,54 sin2 77 + cos2 77)
fh;1;k = 18,3 N/mm2

fh;α;k = fh;0;k / (k90 sin2 α + cos2 α) 
fh;2;k = fh;77;k = 28,2 / (1,54 sin2 0 + cos2 0)
fh;2;k = 28,2 N/mm2

β = fh;2;k / fh;1;k = 28,2 / 18,3 = 1,54

My,Rk = 0,3 fu;k • d2,6 

My,Rk = 0,3 • 1000 • 162,6 = 0,405 • 106 Nmm

FV,Rk,1 = fh,1,k • t1 • d
FV,Rk,1 = 18,3 • 77,5 • 16 = 22,7 kN

FV,Rk,2 = 0,5 fh,2,k • t2 • d
FV,Rk,2 = 0,5 • 28,2 • 85 • 16 = 19,2 kN

FV,Rk,3 = 1,05 (fh,1,k • t1 • d)/(2+ β) [√(2β(1+ β) 
+((4β(2+ β)My,Rk)/(fh,1,k • t1

2)) - β] + (Fax, Rk /4)
FV,Rk,3 = 1,05 (18,3 • 77,5 • 16)/(2 + 1,54) [√(2 • 
1,54(1 + 1,54) +((4 • 1,54(2 + 1,54) 0,405 • 106)/
(18,3 • 77,52)) - 1,60] + (0) 
FV,Rk,3 =  52,8 kN

2-scharnierspant 3-scharnierspant 

Afbeelding 35| Onder
De omhullende momenten die betrekking hebben 
op de spanten met een hart-op-hart afstand van 5m
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FV,Rk,4 = 1,15√2β /(1+ β )√(2My,Rk • fh,1,k • d) + (Fax, 

Rk /4)
FV,Rk,4 = 1,15√(2 • 1,54) /(1 + 1,54 )√(2 • 0,405 • 
106 • 18,3 • 16) + (0) = 19,5 kN

Dus maatgevend is FV,Rk,2 = 19,2 kN

nef = n0,9 • 4√(a1 / 13d)  
nef = 120,9 • 4√(75 / 13 • 16) = 7,25 < 12  
Voldoet

De doorsnede is tweesnedig dus de totale 
schuifweerstand wordt:

FV,ef,Rk = 4 • nef • FV,Rk = 6 • 7,25 • 19,2 = 835,2 kN

VEd / FV, ef,Rk = 84,1 • 103 / 835,2 • 103 = 0,10 < 1,0 
dus voldoet

Het uiterste opneembare moment wordt bij 
dit ontwerp van de verbinding: 

MRd = Md, buiten + Md, binnen 
MRd = FV,ef,Rk,buiten • (rbuiten + rbinnen)
MRd = 7,25 • 19,2 • (968 + 792 + 616) 
MRd = 330,7 kNm

330,7 > 290,6 kNm, dus voldoet 

Nu voldoet dus ook het 3-scharnierspant. 
Eventueel zou met 11 bouten het 
2-scharnierspant al voldoen. Het is echter 
economisch gezien voordeliger om extra 
bouten toe te passen  in deze verbinding en 
dan twee momentvaste verbindingen nodig 
te hebben, in plaats van nog een gehele derde 
momentvaste verbinding aan te brengen.

Verder voldoen ook de eind- en 
randafstanden zoals te zien is in tabel 08.

Afstand Ontworpen Vereist

a1 85    mm (4 + cos α) d                = 80 mm

a2 85    mm 4 d                                  = 64 mm

a3 115  mm max (7 d; 80 mm)     = 112 mm

a4 115  mm 3 d                                   = 48 mm

Tabel 16 | De ontworpen en vereiste eind- en randafstanden, om deze te controle
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6.2 Kolomvoetverbinding stalen kolommen
Er worden twee verschillende kolomvoet- 
verbindingen bekeken. De eerste verbinding 
bestaat uit een centrisch belaste voetplaat, 
welke met bouten verankerd is aan de 
fundering. Daarnaast wordt een zuiver 
scharnierende kolomvoet toegepast.

Deze verbindingen worden ontworpen en 
getoetst aan de hand van de pendelkolom 
belast door NEd = 1180,8 kN. Voor de schuine 
gevelkolomen en minder zwaar belaste 
pendelkolommen voldoen deze verbindingen 
ook. De verbindingen zouden echter voor de 
daar maatgevende belasting geoptimaliseerd 
kunnen worden.

6.2.1 Centrisch belaste voetplaat
Er geldt: l = 4180 mm en Ns;d = Fs;d = 1180,8 kN.  
Het toegepaste profiel is 150 x 150 x 10 mm 
(voor de pendelkolommen) met Aprofiel = 5550 
mm2. Als breedte van de voetplaat wordt 
aangenomen b = 250 mm en s = 50 mm.

Dikte en afmetingen voetplaat
Het benodigde oppervlak van de voetplaat 
hangt af van de rekenwaarde fj;u;d van het 
onderliggende materiaal. Volgens NEN-EN 
1993-1-8, art. 6.2.5, geldt hiervoor:

fj;u;d = 0,67 kb • fb;d

Hierin is:
kb  een vergrotings- of   
 oppervlaktefactor. Voor kb mag de  
 waarde kb = 1 worden aangehouden.
fb;d = 13,3 N/mm2 rekenwaarde voor de
 betondruksterkte C20/25

De factor 0,67 is een uitvoeringsfactor, 
die gebaseerd is op een voegdikte van ten 
hoogste 0,2 maal de kleinste zijde van de 
voetplaat en een karakteristieke druksterkte 
van de voegmortel van minimaal 0,2 maal 
de karakteristieke betondruksterkte fb;d. De 
maximale voegdikte bedraagt 60 mm.

Afbeelding 36| Onder
Afmetingen centrisch belaste voetplaat
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fj;u;d = 0,67 kb • fb;d = 0,67 • 1 • 13,3 = 8,9 N/mm2 

Dit betekent dat de sterkte van de 
voegmortel ten minste moet voldoen aan:

0,2 fc;k = 0,2 • 20 = 4 N/mm2

De drukkracht Fs;d;zijwand in de kolomwanden 
bedraagt:

Awand = 10 (150 - 2 • 10) = 1300 mm2

σy;d = Fs;d / Aprofiel 
σy;d = 1180,8 • 103 / 5550 = 212,8 N/mm2

Fs;d;zijwand = Awand • σy;d = 1300 • 212,8 = 276,6 kN

De benodigde dikte van de voetplaat volgt 
uit:

ls = 1/2 ((Fs;d;zijwand / (fj;u;d • b)) - tf) 
ls = 1/2 ((276,6 • 103 / (8,9 • 250)) - 10) = 57 mm

t = ls √(3 fj;u;d / fy;d ) 
t = 57 √(3 • 8,9 / 235) = 19 mm
Aangehouden wordt t = 20 mm

De lengte van de voetplaat bedraagt l = h + 
2 ls = 150 + 2 • 57 = 264 mm oftewel 270 mm. 
Als laatste moet worden gecontroleerd of 
de aangenomen gelijkmatige drukverdeling 
correct is. In dit geval is s = 50 mm ≥ 1,5 t = 1,5 
• 19 = 28,5 mm

Ankers
Bij kolommen die uitsluitend op druk worden 
belast, zijn theoretisch geen ankers nodig. 
In de praktijk past men toch ankers toe voor 
het monteren en het stellen. Aangezien er in 
dit geval sprake is van een grote kolomkracht 
is het stellen van de kolom met stelmoeren 
op de ankers niet mogelijk en worden (stel)
vullingen toegepast, die na het aangieten 
en verharden van de voegmortel worden 
verwijderd.

Verankeringslengte
Voor ankers tot M24 geldt: lv = lvo

Vervolgens geldt voor beton C20/25 en 
sterkteklasse 4.6 dat lvo = 41,3 Øk = 41,3 • 20 = 
826 mm (bij ankers M20).

Lasverbinding
De las, waarmee de voetplaat vastgelast 
wordt getoetst volgens de vereenvoudigde 
methode voor de weerstand van hoeklassen, 
gebaseerd op gemiddelde spanningen NEN-
EN 1993-1-8, art. 4.5.3.3.

Er dient getoetst te worden of:  Fw,Ed ≤ Fw,Rd

Fw,Ed  is de rekenwaarde van de kracht in 
 de las per eenheidslengte 
Fw,Rd is de rekenwaarde van de weerstand 
 van de las per eenheidslengte

Aangezien: 
Fw,Rd = fw;u;d • a   én   Fw,Ed = σw;s;d • Aeff

Kan de toetsing ook geformuleerd worden 
als: σw,s;d ≤ fw;u;d
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Afbeelding 37| Rechtsonder
Het optredende basisbelastinggeval 1 voor 
het bepalen van de spanningen in de lassen

Met:
fw;u;d = ft;d / (βw • γM √3)
fw;u;d = 510 / (0,85 • 1,25 • √3) = 294 N/mm2

Hierin is:
ft;d       treksterkte van het moedermateriaal
γM       modelfactor (γM = 1,25)
βw       lasfactor, βw = 0,80 voor staalsoort S235

a = Fs;d / (fw;u;d • Σ ll;ef) 
a = 1180,8 • 103 / (294 • 4 • 140) = 7,2 mm
    =>  a = 8 mm

σw,s;d = Fs;d / Aeff = Fs;d / (a • Σ ll;ef)
σw,s;d = 1180,8 • 103 / (8 • (4 • 140)) 
σw,s;d = 264 N/mme

264 < 294 N/mm2, dus  voldoet

De niet-vereenvoudigde of gecombineerde 
spanningsmethode is gebaseerd op 
spanningscomponenten, uitgaande van het 
vloeicriterium van Hüber-Henkcy-Von-Mises:

σw,s;d = 1/√3  • √(σ1
2 + 3 τ1

2 + 3 τ2
2)

In het geval van de drukkracht geldt 
basisgeval 1, zie afbeelding 37:

σ1
 = τ1 = (Fs;d √2)/ (2a • Σ ll;ef )  en   τ2 = 0

σ1
 = τ1 = (1180,8 • 103 • √2)/ (2 • 8 • 4 • 140) 

σ1
 = τ1 = 186 N/mm2

σw,s;d = 1/√3  • √(1862 + 3 • 1862) = 215 N/mm2

215 < 288 N/mm2, 
dus  ook volgens deze uitgebreide controle 
voldoet de las

6.2.2 Scharnierende kolomvoet
Voor dezelfde krachten als bij de centrisch 
belaste voetplaat wordt de verbinding 
vormgegeven zoals in afbeelding 38.

Drukcapaciteit
Bovenste deel verbinding
Nc,Rd = Npl;d = (A • fy;d) / γm0 
Nc,Rd = (3 • 85 • 30 • 235) / 1,0 = 1797,8 kN

NEd / Nc,Rd = 1180,8 / 1797,8 = 0,66
 0,66 < 1 dus voldoet

Onderste deel verbinding
Nc,Rd = Npl;d = (A • fy;d) / γm0 
Nc,Rd = (2 • 85 • 30 • 235) / 1,0 = 1198,5 kN

NEd / Nc,Rd = 1180,8 / 1198,5= 0,99
 0,99 < 1 dus voldoet

Bout op afschuiving toetsen
Staaf rondstaal met d = 70 mm, S235
(A = 3848 mm2)
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Afbeelding 38| Onder
Afmetingen scharnierende kolomvoet

Afschuifweerstand
Fv,Rd = (αv • fub • At) / γm2  
Fv,Rd = (0,6 • 235 • 3848) / 1,25 
Fv,Rd = 434,1 kN per bout

Met:
αv = 0,6 wanneer het afschuifvlak door de 
schacht (zonder draad) van de bout gaat. Dit 
komt overeen met een staaf rondstaal.

Fb,Rd = 1/3 Fs;d = 1/3 • 1180,8 = 393,6 kN
Fb,Rd / Fb,Ed = 393,6 / 434,1 = 0,91 < 1 dus voldoet

Momentcapaciteit bout
MEd / Mc,Rd ≤ 1,0

MEd = Fs;d • r = 393,6 • 103 • 30 = 11,8 kNm

Mc,Rd = (fy;d • Wpl ) / γm0= (235 • 1/32 • π • 703) / 1 
Mc,Rd = 7,9 kNm

MEd / Mc,Rd = 11,8 / 7,9 = 1,49 > 1,0 
dus voldoet niet

Mc,Rd = (fy;d • Wpl ) / γm0= (235 • 1/32 • π • 853) / 1 
Mc,Rd = 14,2 kNm

MEd / Mc,Rd = 11,8 / 14,2 = 0,83 < 1,0 
dus voldoet

Er moet dus een staaf rondstaal met d = 85 
(S235) toegepast worden, om voldoende 
capaciteit te hebben om de kracht op te 
kunnen nemen.
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6.3 Ligger-kolomverbinding pendelkolom
Er worden verschillende ligger-
kolomverbindingen bekeken. De verbinding is 
ontworpen als scharnierende verbinding.

De eerste verbinding (A) vormt gevormd door 
een aangelast hoekstaal. Het tweede type 
verbinding (B) wordt gevormd door middel 
van een aangelaste lib. 

Belastingen
Alvorens deze verbindingen te bekijken is het 
noodzakelijk om de belasting en krachten 
te bepalen die ter plaatse van de verbinding 
aanwezig zijn.

De verbinding een dwarskracht moet 
verdragen van:
VEd = 1/2 Fl = 1/2 • 71,2 • 6 = 213,6 kN

6.3.1 Verbinding A
Voor afmetingen en dimensies zie afbeelding 
39. Er wordt een hoekstaal 200 x 100 x 15 mm 
toegepast.

Moment- en dwarskrachtweerstand 
hoekstaal toetsen
MEd / Mc,Rd ≤ 1,0

MEd = Fs;d • r = 213,6 • 103 • 125 = 26,7 kNm

Mc,Rd = (fy;d • Wpl ) / γm0= (235 • 137 • 103) / 1 
Mc,Rd = 32,2 kNm

MEd / Mc,Rd = 26,7 / 32,2 = 0,83 < 1,0 
dus voldoet

VEd / Vc,Rd ≤ 1,0

Vc,Rd = Vpl;Rd = Av (fy;d / √3) / γm0 

Vc,Rd = 150 • 15 (235 / √3)  / 1,0 = 305,3 kN

VEd / Vc,Rd = 213,6 / 305,3 = 0,70 < 1,0 
dus voldoet

Controle lasverbindingen
De lasverbinding moet zowel het moment MEd  
= 26,7 kNm, als de dwarskracht VEd = 213,6 
kN opnemen. Dit moet dus berekend worden 
met de gecombineerde spanningsmethode, 
die is gebaseerd op spanningscomponenten, 
uitgaande van het vloeicriterium van Hüber-
Henkcy-Von-Mises:

Belasting Pk Qk

Eigen gewicht HEB2805

= 1,05 • 5,1 5,36 -

Verdiepingsvloer
p = 7,39 • 5,1
q = 2,55 • 5,1

37,7
-

-
13,0

Totaal 43,1 13,0

5 Het gewicht HEB 280 is 105 kg/mtr volgens <http://www.smitstaal.nl/?nl/staal/stalen_balken/hea_heb_hem/>

qrep = 1,0 • 43,1 + 1,0 • 13,0 = 56,1 kN  (BGT)
qd   = 1,2 • 43,1 + 1,5 • 13,0 = 71,2 kN (UGT)

Md = 1/8 ql2 = 1/8 • 71,2 • 62 = 320,4 kNm

Wel,y = Md / fy;d 
Wel,y = 320,4 • 103 / 235 = 1363 • 103 mm4

Er wordt gekozen voor een stalen HEB 280 
profiel met Wel,y = 1376 • 103 mm4

Tabel 17 | De verschillende belastingen die werken  
                    op de aansluitende liggers ter plaatse van 
                    de ligger-kolomverbinding
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σw,s;d = 1/√3  • √(σ1
2 + 3 τ1

2 + 3 τ2
2)

fw;u;d = ft;d / (βw • γM √3)
fw;u;d = 510 / (0,80 • 1,25 • √3) = 294 N/mm2

Hierin is:
ft;d       treksterkte van het moedermateriaal
γM       modelfactor (γM = 1,25)
βw       lasfactor, βw = 0,80 voor staalsoort S235

a = Fs;d / (fw;u;d • Σ ll;ef) 
a = 213,6 • 103 / (294 • 2 • 100) = 3,6 mm
    =>  a = 4 mm

In het geval van de dwarskracht geldt:
τ2 = (Fs;d)/ (a • Σ ll;ef )  en   σ1

 = τ1 = 0
τ2 = (213,6 • 103)/ (4 • (2 • 100) = 267 N/mm2

In het geval van het moment gelden de 
volgende spanningen. De zones A,B en C 
worden toegelicht in afbeelding 40:
σ1

 = τ1 = 2,12 Ms;d / a ll;ef
2   (in A en C)  en   τ2 = 0

σ1
 = τ1 = 2,12 • 26,7 • 106 / 4 • 1002 = 1415 N/mm2

σ1
 = τ1 = 0  (in B)  en   τ2 = 0

σw,s;d = 1/√3  • √(σ1
2 + 3 τ1

2 + 3 τ2
2)

σw,s;d = 1/√3  • √(14152 + 3 • 14152 + 3 • 2672) 
σw,s;d = 1656 N/mm2 (in A en C)

σw,s;d = 1/√3  • √(3 • 2672) 
σw,s;d = 267 N/mm2 (in B)

1656 > 294 N/mm2, 
dus in A en B voldoet de las niet
267 < 294 N/mm2, dus in B voldoet de las

Door een grotere las of grotere lengte las toe 
te passen, zal de lasverbinding wel voldoen.

Afbeelding 39| Linksonder
Afmetingen en dimensies van verbinding A, 
waarin een hoekstaal is toegepast om de ligger te 
verbinden

Afbeelding 40| Rechtsonder
Het optredende basisbelastinggeval 5 voor het be-
palen van de spanningen in de verschillende zones 
van de lassen
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Er wordt gekozen voor een volledige las, 
zodat a = 15 mm geldt, en daarnaast wordt de 
laslengte vergroot door een groter hoekstaal, 
namelijk 200 x 200 x 15 mm, te kiezen. De 
moment- en dwarskrachtcapaciteit blijven 
daarbij voldoen.

τ2 = (Fs;d)/ (a • Σ ll;ef )  en   σ1
 = τ1 = 0

τ2 = (213,6 • 103)/ (15 • 2 • 200) = 36 N/mm2

In het geval van het moment geldt:
σ1

 = τ1 = 2,12 Ms;d / a ll;ef
2   (in A en C)  en   τ2 = 0

σ1
 = τ1 = 2,12 • 26,7 • 106 / 15 • 2002 = 94 N/mm2

σ1
 = τ1 = 0  (in B)  en   τ2 = 0

σw,s;d = 1/√3  • √(σ1
2 + 3 τ1

2 + 3 τ2
2)

σw,s;d = 1/√3  • √(942 + 3 • 942 + 3 • 362) 
σw,s;d = 114 N/mm2 (in A en C)

σw,s;d = 1/√3  • √(3 • 362) 
σw,s;d = 36 N/mm2 (in B)

36 < 294 N/mm2, dus in B voldoet de las
114 <> 294 N/mm2, dus ook in A en C voldoet 
de las

Toetsen vervorming buiswand
Hiertoe dient de rekenwaarde van de 
weerstand van de buiswand, waaraan 
de hoekstalen verbonden zijn bepaald te 
worden. Aangezien de las  zich bevindt ter 
plaatse van de stijve lijven van het buisprofiel,  
zullen de flensen van de randstaaf niet belast 
worden en dus ook niet bezwijken. Er dient 
wel gecontroleerd te worden of de zijwanden 
van de randstaaf het optredend moment kan 
opnemen, zie afbeelding 41.

MEd / Mc,Rd ≤ 1,0

MEd = 26,7 kNm
Mc,Rd = (fy;d • Wpl ) / γm0= (275 • 240 • 103) / 1 
Mc,Rd = 66,0 kNm

MEd / Mc,Rd = 26,7 / 66,0 = 0,40 < 1,0 
dus voldoet

β = b1 / b0 = 130 / 150 = 0,867

σ0,Ed = No,Ed / A0 + Mo,Ed / We(0 
σ0,Ed  = 26,7 • 106 / 240 • 103 = 111,3 N/mm2

n = (σ0,Ed / fy0 )/ γm5 = (111,3 / 275) / 1,25 = 0,32

kn = 1,3 - (0,4 n / β) 
kn = 1,3 - (0,4 • 0,32 / 0,867) = 1,15

N1,Rd = kn fy0 t0 (2 t1 + 10 t0)) / γm5

N1,Rd = 1,15 • 275 • 102 (2 • 100 + 10 • 10)) / 1,0  
N1,Rd = 9487,5 kN

Mip,1,Rd = N1,Rd • r = 9487,5 • 103 • 100 
Mip,1,Rd = 948,8 kNm

Mip,1,Ed / Mip,1,Rd = 21,36 / 948,8 = 0,02 < 1 voldoet
 

Afbeelding 41| Linksonder
Bezwijken van de zijwand van de randstaaf door 
vloeien, opstuiken of lokale instabiliteit ten gevolge 
van het  buigend moment 
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6.3.2 Verbinding B
Voor dimensies en afmetingen, zie afbeelding 
42. Als lib wordt er een staalplaat 240 x 150 
x 12 mm toegepast. Deze lib wordt door 
middel van 3 bouten M20 sterkteklasse 8.8 
vastgebout aan het lijf van de HEB280 ligger.

Bouten op stuik en afschuiving toetsen
Aangezien het een asymmetrische overlapte 
verbinding met slechts één boutrij betreft, 
behoort de rekenwaarde van de stuikwaarde 
te worden begrensd, zie NEN-EN 1993-1-8, 
art. 3.6.1 (10) 

Stuikweerstand:
Fb,Rd ≤ (1,5 fu d t) / γm2

Fb,Rd ≤ (1,5 • 360 • 20 • 10,5) / 1,25 
Fb,Rd = 90,7 kN per bout

Fb,Rd = (k1 • αb • fu • d • t) / γm2

Fb,Rd = (2,5 • 0,76 • 360 • 20 • 10,5) / 1,25 
Fb,Rd = 114,9 kN per bout

Met:
αb  = min {αd ; fub / fu ; 1,0} = 0,76
αd = e1 / 3d0 = 50 / 3 • (20+2) = 0,76   
fub / fu = 800 / 360 = 1,22
k1 = min {2,8 e2 /d0- 1,7; 2,5} = 2,5

114,9 > 90,7 kN, de stuikwaarde moet dus 
begrensd worden tot 90,7 kN.

Afschuifweerstand
Fv,Rd = (αv • fub • At) / γm2  
Fv,Rd = (0,6 • 800 • 244,8) / 1,25 
Fv,Rd = 94,0 kN per bout

Met:
αv = 0,6 voor boutklasse 8.8

NEN-EN 1993-1-8, art 3.7 (1), stelt dat 
voor een groep verbindingsmiddelen de 
rekenwaarde van de weerstand van de groep 
gelijk gesteld mag worden aan de som van de 
rekenwaarden van de stuikweerstanden Fb,Rd 
van de individuele verbindingsmiddelen mits 
de rekenwaarde van de afschuifweerstanden 
Fv,Rd van elk individueel verbindingsmiddel 
groter of gelijk is aan de rekenwaarde van de 
stuikweerstand Fb,Rd.

90,7 < 94,0 dus er wordt aan bovenstaande 

Afbeelding 42| Linksonder
Afmetingen en dimensies van verbinding B, waarin 
een stalen lib is toegepast om de ligger te verbinden
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voorwaarde voldaan, wat betekend dat de 
rekenwaarde van de weerstand van de groep 
verbindingsmiddelen gelijk is aan Fb,Ed = 3 • 
90,7 = 272,1 kN

Fb,Rd / Fb,Ed = 213,6 / 272,1 = 0,79 < 1 dus voldoet

Lib en lijf HEB280 toetsen op stuik
Lib: De factor αc is de minimale waarde van de 
onderstaande vier:
αc = 1,0
αc = ft;b;d / ft;d = 800 / 360 = 1,22 
αc = e1 / (3 • dg) 
     = 50/(3 • (20 + 2)) = 0,76 (minimum)
αc = s1 / (3 • dg) - 1/4 
     = 70 / (3 • (20 + 2)) - 1/4 = 0,81

Verder geldt αred,1 = 1,0 omdat wordt voldaan 
aan onderstaande voorwaarde:

e2 = 50 ≥ 1,5 • dg;nom = 1,5 • 16 = 24 mm

Fc;u;d = 3(2 αc • αred,1 • ft;d • db;nom • tmin)
Fc;u;d = 3(2 • 0,76 • 1 • 360 • 20 • 12) = 394 kN

Fc;s;d = 213,6 kN

Fc;s;d / Fc;u;d = 213,6 / 394 = 0,54 < 1 dus voldoet

Lijf HEB280: De factor αc is de minimale 
waarde van de onderstaande vier:
αc = 1,0
αc = ft;b;d / ft;d = 800 / 360 = 1,22 
αc = e1 / (3 • dg) 
     = 70/(3 • (20 + 2)) = 1,06
αc = s1 / (3 • dg) - 1/4 
     = 70 / (3 • (20 + 2)) - 1/4 = 0,81 (minimum)

Verder geldt αred,1 = 1,0 omdat wordt voldaan 

aan onderstaande voorwaarde:
e2 = 50 ≥ 1,5 • dg;nom = 1,5 • 16 = 24 mm

Fc;u;d = 3(2 αc • αred,1 • ft;d • db;nom • tmin)
Fc;u;d = 3(2 • 0,81 • 1 • 360 • 20 • 10,5) = 367,4 kN

Fc;s;d = 213,6 kN

Fc;s;d / Fc;u;d = 213,6 / 367,4 = 0,58 < 1 dus voldoet

Netto doorsnede lib en lijf toetsen
Lib:
Anet = Aplaat - 3 dg • tw = 12 • 220 - 3 • (20+2) • 12 
Anet = 2640 - 792 = 1848 mm2

Nt;u;d = (0,9 • Anet • ft;d) / γm2

Nt;u;d =  (0,9 • 1848 • 360) / 1,25 = 479,0 kN

Nt;s;d / Nt;u;d = 213,6 / 479,0 = 0,45 < 1 dus 
voldoet

Lijf HEB280:
Anet = Aprofiel - 3 dg • tw = 10,5 • 280 - 3 • (20+2) • 
10,5 = 2940 - 693 = 2247 mm2

Nt;u;d = (0,9 • Anet • ft;d) / γm2

Nt;u;d =  (0,9 • 2247 • 360) / 1,25 = 582,4 kN

Nt;s;d / Nt;u;d = 213,6 / 582,4 = 0,37 < 1 dus voldoet

Lasverbinding toetsen
De lasverbinding moet zowel het moment 
MEd  = 213,6 • 103 • 100 = 21,36 kNm, als 
de dwarskracht VEd = 213,6 kN opnemen. 
Dit moet dus berekend worden met de 
gecombineerde spanningsmethode, die 
is gebaseerd op spanningscomponenten, 
uitgaande van het vloeicriterium van Hüber-
Henkcy-Von-Mises:
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σw,s;d = 1/√3 • √(σ1
2 + 3 τ1

2 + 3 τ2
2)

fw;u;d = ft;d / (βw • γM √3)
fw;u;d = 510 / (0,80 • 1,25 • √3) = 294 N/mm2

Hierin is:
ft;d       treksterkte van het moedermateriaal
γM       modelfactor (γM = 1,25)
βw       lasfactor, βw = 0,80 voor staalsoort S235

a = Fs;d / (fw;u;d • Σ ll;ef) 
a = 213,6 • 103 / (294 • 2 • 220) = 1,7 mm
    =>  a = 4 mm 

Er worden namelijk vanwege praktische 
redenen, nooit lassen kleiner dan a = 4 mm 
toegepast.

In het geval van de dwarskracht geldt:
τ2 = (Fs;d)/ (a • Σ ll;ef )  en   σ1

 = τ1 = 0
τ2 = (213,6 • 103)/ (4 • 2 • 220) = 121 N/mm2

In het geval van het moment gelden de 
volgende spanningen. De zones A,B en C 
worden toegelicht in afbeelding 40:
σ1

 = τ1 = 2,12 Ms;d / a ll;ef
2   (in A en C)  en   τ2 = 0

σ1
 = τ1 = 2,12 • 21,36 • 106 / 4 • 2202 

σ1
 = τ1 = 234 N/mm2

σ1
 = τ1 = 0  (in B)  en   τ2 = 0

σw,s;d = 1/√3  • √(σ1
2 + 3 τ1

2 + 3 τ2
2)

σw,s;d = 1/√3  • √(2342 + 3 • 2342 + 3 • 1212) 
σw,s;d = 263 N/mm2 (in A en C)

σw,s;d = 1/√3  • √(3 • 1212) 
σw,s;d = 223 N/mm2 (in B)

121 < 294 N/mm2, dus in B voldoet de las
263 < 294 N/mm2, dus ook in A en B voldoet 
de las 

Moment en dwarskracht capaciteit lib 
toetsen
MEd / Mc,Rd ≤ 1,0

MEd = Fs;d • r = 213,6 • 103 • 100 = 21,36 kNm

Mc,Rd = (fy;d • Wpl ) / γm0

Mc,Rd = (235 • (1/6 • 12 • 2202) / 1 
Mc,Rd = 22,7 kNm

MEd / Mc,Rd = 21,36 / 22,7 = 0,94 < 1,0 
dus voldoet 

VEd / Vc,Rd ≤ 1,0

Vc,Rd = Vpl;Rd = Av (fy;d / √3) / γm0 

Vc,Rd = 220 • 12 (235 / √3)  / 1,0 = 358,2 kN

VEd / Vc,Rd = 213,6 / 358,2 = 0,60 < 1,0 
dus voldoet
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Toetsen vervorming buiswand
Hiertoe wordt de rekenwaarde van de 
weerstand van de gelaste verbinding, die 
schetsplaten verbinden aan RHS-staven 
bepaald aan de hand van NEN-EN 1993-1-
8, 7.5.2.2. Tabel 7.13. Het hoekstaalprofiel 
kan geschematiseerd worden als plaat in de 
langsrichting, zie afbeelding 43.

Vloeien van de flens van de randstaaf, zie 
afbeelding 44.

β = b1 / b0 = 130 / 150 = 0,867

N1,Rd = km fy0 t0
2 (2 h1 /b0 + 4√(1 - t1 / b0)) / γm5

σ0,Ed = No,Ed / A0 + Mo,Ed / We(0 
σ0,Ed  = 26,7 • 106 / 240 • 103 = 111,3 N/mm2

n = (σ0,Ed / fy0 )/ γm5 = (111,3 / 275) / 1,25 = 0,32

km = 1,3 - (1 - n) 
km = 1,3 - (1 - 0,32) = 0,62 < 1,0 dus voldoet

N1,Rd = km fy0 t0
2 (2 h1 /b0 + 4√(1 - t1 / b0)) / γm5

N1,Rd = 0,62 • 275 • 102 (2 • 220 /150 + 4√(1 - 12 / 
150)) / 1,0 = 109,3 kN

Mip,1,Rd = N1,Rd • r = 119,3 • 103 • 240 = 28,6 kNm

Mip,1,Ed / Mip,1,Rd = 21,36 / 28,6 = 0,75 < 1 dus 
voldoet

Afbeelding 44| Rechtsmidden
Bezwijken van de flens van de randstaaf door 
plastisch vloeien ten gevolge van het  buigend moment 

Afbeelding 43| Rechtsboven
Schematisch weergave van een plaat in dwarsrichtng 
gelast aan de flens van een buisprofiel
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Afbeelding 45| Rechtsonder
Afmetingen en dimensies van de verbinding, waarbij 
een koppelplaat is toegepast om de ligger te verbind-
en met de schuine gevelkolom

6.4 Ligger-kolomverbinding - schuine 
gevelkolom
Koppelplaat 200 x 12 mm met een lengte van 
400mm, staalsoort S235

Maximale belastingen koppelplaat:
N  =   -61,85 kN  (druk)
N  =  140,48 kN  (trek)
Vy =  515,91 kN
Mz = 128,26 kNm

Doorsnede capaciteit koppelplaat toetsen
Trek capaciteit
Nt;Rd = Npl;Rd = (A fy ) / γm0

Nt;Rd = (200 • 12 • 235) / 1,0 = 564,0 kN

NEd / Nt;Rd = 140,48 / 564,0 = 0,25
0,25 < 1 dus voldoet

Druk capaciteit
Nc,Rd = Npl;d = (A • fy;d) / γm0 
Nc,Rd = (200 • 12 • 235) / 1,0 = 564,0 kN

NEd / Nc,Rd = 61,85 / 564,0 = 0,11
 0,46 < 1 dus voldoet

Moment capaciteit
Mc,Rd = Mpl;Rd = (Wp • fy;d) / γm0 
Mc,Rd = (1/6 • 12 • 2002 • 235) / 1,0 = 18,8 kNm

MEd / Mc,Rd = 128,26 / 18,8 = 6,82 > 1,0 
dus voldoet niet

Aangezien de plaat 200 x 12 mm niet voldoet 
worden de dimensies vergroot, gekozen 
wordt voor een plaat 250 x 40 mm, S355. 

Mc,Rd = Mpl;Rd = (Wp • fy;d) / γm0 
Mc,Rd = (1/6 • 40 • 2502 • 355) / 1,0 = 147,9 kNm

MEd / Mc,Rd = 128,26 / 147,9 = 0,87 < 1,0 
dus voldoet

Dwarskracht capaciteit
Vc,Rd = Vpl;Rd = Av (fy;d / √3) / γm0 

Vc,Rd = 250 • 40 (355 / √3) / 1,0 = 2049,6 kN

VEd / Vc,Rd = 515,91 / 2049,6 = 0,25 < 1,0 
dus voldoet
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Buiging, dwarskracht en normaalkracht 
capaciteit:
Aangezien de dwarskracht kleiner is dan 
de helft van de dwarskracht bij vloeien 
mag de invloed van dwarskracht op de 
momentweerstand zijn verwaarloosd. In 
dat geval geldt de toetsing  op buiging en 
normaalkracht.

NEd / NRd + My,Ed / My,Rd + Mz,Ed / Mz,Rd ≤ 1,0

140,48 / 3550 + 128,26 / 147,9 + 0 = 0,04 + 0,87  
= 0,91 > 1,0 dus voldoet 

Er moet dus een koppelplaat 250 x 40 mm, 
staalsoort S355 toegepast worden, zodat de 
doorsnede capaciteit voldoende is.

Lasverbindingen
De lasverbinding moet zowel het moment,  
de dwarskracht en de normaalkracht 
opnemen. Aangezien dit vrij grote krachten 
zijn, wordt er uitgegaan van een volledige 
doorlassing van het moedermateriaal waarbij 
a maximaal is, amax = 20 mm.

Aangezien het moedermateriaal, zoals 
hierboven getoets voldoet, zou ook de 
volledige doorlassingmoeten voldoen.

Om dit te controleren, wordt de 
gecombineerde spanningsmethode, die 
is gebaseerd op spanningscomponenten, 
uitgaande van het vloeicriterium van Hüber-
Henkcy-Von-Mises:

σw,s;d = 1/√3 • √(σ1
2 + 3 τ1

2 + 3 τ2
2)

In het geval van de normaalkracht geldt:
σ1

 = τ1 = (Fs;d √2)/ (2a • Σ ll;ef )  en   τ2 = 0
σ1

 = τ1 = (140,48 • 103 • √2)/ (2 • 20 • 2 • 250) 
σ1

 = τ1 = 9,9 N/mm2

In het geval van de dwarskracht geldt:
fw;u;d = ft;d / (βw • γM √3)
fw;u;d = 510 / (0,80 • 1,25 • √3) = 294 N/mm2

Hierin is:
ft;d       treksterkte van het moedermateriaal
γM       modelfactor (γM = 1,25)
βw       lasfactor, βw = 0,80 voor staalsoort S235

τ2 = (Fs;d)/ (a • Σ ll;ef )  en   σ1
 = τ1 = 0

τ2 = (515,91 • 103)/ (20 • 2 • 250) = 51,6 N/mm2

In het geval van het moment geldt:
σ1

 = τ1 = 2,12 Ms;d / a ll;ef
2   (in A en C)  en   τ2 = 0

σ1
 = τ1 = 2,12 • 128,26 • 106 / (20 • 2502) 

σ1
 = τ1 = 217,5 N/mm2

σ1
 = τ1 = 0  (in B)  en   τ2 = 0

σw,s;d = 1/√3  • √(σ1
2 + 3 τ1

2 + 3 τ2
2)

σw,s;d = 1/√3  • √((217,5+9,9)2 + 3 • (217,5+9,9)2 + 
3 • 51,62) = 268 N/mm2 (in A en C)

σw,s;d = 1/√3  • √(9,92 + 3 • 9,92 + 3 • 51,62) 
σw,s;d = 53 N/mm2 (in B)

268 > 294 N/mm2, 
dus in A en B voldoet de las
53 < 294 N/mm2, dus ook in B voldoet de last
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Afbeelding 46| Linksonder
De manier om buisprofielen te versterken met flens-
platen om zo bezwijken te vermijden door het vloeien 
van de flens van de randstaaf.

Toetsen vervorming buiswand
Hiertoe wordt de rekenwaarde van de 
weerstand van de gelaste verbinding, die 
schetsplaten verbinden aan RHS-staven 
bepaald aan de hand van NEN-EN 1993-1-
8, 7.5.2.2. Tabel 7.13. Het hoekstaalprofiel 
kan geschematiseerd worden als plaat in de 
langsrichting.

Vloeien van de flens van de randstaaf
β = b1 / b0 = 130 / 150 = 0,867

N1,Rd = km fy0 t0
2 (2 h1 /b0 + 4√(1 - t1 / b0)) / γm5

σ0,Ed = No,Ed / A0 + Mo,Ed / We(0 
σ0,Ed  = 128,26 • 106 / (1/6 • 40 • 2502)
σ0,Ed = 307,8 N/mm2

n = (σ0,Ed / fy0 )/ γm5 = (307,8 / 275) / 1 = 1,12

km = 1,3 - (1 - n) 
km = 1,3 - (1 - 1,12) = 1,42 > 1,0 dus aanhouden
km = 1,0

N1,Rd = km fy0 t0
2 (2 h1 /b0 + 4√(1 - t1 / b0)) / γm5

N1,Rd = 1 • 275 • 102 (2 • 250 /150 + 4√(1 - 40 / 
150)) / 1,0 = 185,9 kN

Mip,1,Rd = N1,Rd • r = 185,9 • 103 • 250 = 46,5 kNm

Mip,1,Ed / Mip,1,Rd = 128,26 / 46,4 = 2,76 

2,79> 1 dus voldoet niet

Het is dus nodig om de verbinding te 
versterken. Dit wordt gedaan door de 
flens van het buisprofiel te versterken met 
flensplaten (d = 12 mm), om zo bezwijken te 
vermijden door vloeien van de flens van de 
randstaaf.

N1,Rd = km fy0 tp
2 (2 h1 /b0 + 4√(1 - t1 / b0)) / γm5

N1,Rd = 1 • 275 • 182 (2 • 250 /150 + 4√(1 - 40 / 
150)) / 1,0 = 602,2 kN

Mip,1,Rd = N1,Rd • r = 602,2 • 103 • 250 = 150,6 kNm

Mip,1,Ed / Mip,1,Rd = 128,26 / 150,6 = 0,85 < 1 dus 
voldoet 

Voor de lengte van deze flensplaat geldt:

lp ≥ h1 / sin θ1 + √(bp (bp - b1))

lp = 250 / sin 90 + √(150 (150 - 130)) = 305 mm
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Gestart is met het dimensioneren en 
berekenen van de houten spanten. Het 
dimensioneren van het spantbeen en de 
spantstijl leveren vrij grote afmetingen (240 
x 700 mm) op, door de relatief grote hart-op-
hart afstand en overspanning.

Bij het ontwerp van de momentvaste 
verbinding tussen spantbeen en stijl leidt 
het  resultaat van verschillende variaties en 
trial-and-error tot een passende verbinding. 
Hier blijkt het nut van ruwe en eenvoudige 
berekeningen, gedurende de vroege stadia 
van een project. Zo blijkt de hart-op-hart 
afstand van 6m aan de grote kant en heeft 
de grote overspanning ingrijpende gevolgen 
voor de afmetingen en de ruimtelijkheid 
binnen het gebouw.

Ook zijn de stalen kolommen ter plaatse 
van het woongebouw beschouwd. Hierin 
wordt duidelijk dat er een relatief grote 
normaalkracht optreedt, naast de optredende 
dwarskracht en het moment. De kolom is 
gevoelig voor lokale instabiliteit (knik) en 
de onderliggende betonvloer is kritisch ten 
aanzien van pons. 

Daarnaast zijn ook de verbindingen 
met betrekking tot de stalen kolommen 
beschouwd, namelijk de ligger-
kolomverbindingen en kolomvoet-
verbindingen. 

Er zijn twee kolomvoetverbindingen 
ontworpen. De centrisch belaste kolomvoet 
heeft daarbij als voordeel dat er weinig 
materiaal voor nodig is, terwijl de 
scharnierende verbinding een architectonisch 
aantrekkelijkere oplossing biedt.

Wat betreft de ligger-kolomverbindingen, 
blijken ook hier meerdere mogelijkheden 
voor de verbinding haalbaar. De keuze voor 
een bepaalde verbinding hangt dan ook 
voornamelijk af van uitvoeringstechnische, of 
eventuele financiële beweegredenen.

Tenslotte is er nog aandacht geweest voor de 
verdiept aangelegde pleinvloer. Het verdiept 
aanleggen van het complex bood de kans te 
kunnen funderen op staal in plaats van met 
funderingspalen. Dit heeft architectonisch 
veel opgeleverd.

Als een definitieve conclusie, denk ik, dat 
ik in staat ben om de dragende structuur te 
ontwerpen en de haalbaarheid aan te tonen, 
zonder grote concessies te moeten doen of af 
te wijken van vooraf gestelde fundamentele 
eisen en het architectonische, in dit geval 
sculpturale beeld.

Daarnaast ben ik van mening, dat ik in dit 
project erin geslaagd ben om architectuur en 
constructie samen te laten werken. Zo vraagt 

In dit afstudeerverslag is de constructieve 
opzet verder uitgewerkt en is op 
specifieke elementen dieper ingegaan. 
Globaal is alle kennis van de verschillende 
constructiematerialen, hout, staal en 
beton, die gedurende de masterfase is 
opgedaan, in deze uitwerking toegepast 
en met name het inzicht, met betrekking 
tot het uitwerken en berekenen van 
verbindingen, is vergroot.
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het ontwerp van een kliniek voor kinderen 
met autisme voor een eenvoudige, duidelijke 
structuur en wat is logischer dan, om hier de 
constructie voor in te zetten. Tegelijkertijd 
is er ondanks deze betrekkelijk eenvoudige 
constructieve opzet, geen doorsnee gebouw 
ontstaan.

Bovendien, heeft het tot stand komen 
van dit verlag beslist bijgedragen tot de 
ontwikkeling van mijn kennis, vaardigheden 
en ervaring met het ontwerpen en berekenen 
van constructies en verbindingen, in het 
bijzonder. 
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Afbeeldingen
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[Bezocht op 21-11-2014]

Afbeelding 44| Nederlands Normalisatie-instituut, 2007. Rekenwaarden van de weerstand 
van een gelaste schetsplaat in de dwarsrichting, [afbeelding], Eurocode 1993-1-8, art. 7.5.2.1. (4), 
verkregen van <http://www.briswarenhuis.nl/docs/eurocode/nen-en1993-1-8/7> [Bezocht op 21-11-
2014]

Afbeelding 46| Nederlands Normalisatie-instituut, 2007. Rekenwaarden van de weerstand van 
versterkte gelaste T-verbindingen tussen RHS-randstaven, [afbeelding], Eurocode 1993-1-8, art. 
7.5.2.2. Tabel 7.17 verkregen van <http://www.briswarenhuis.nl/docs/eurocode/nen-en1993-1-8/7> 
[Bezocht op 21-11-2014]

Afbeelding 47 t/m 51| Fugro GeoServices B.V., 2011. Sondering met plaatselijke kleefmeting, 
[grafiek], verkregen van Bosch, G., Fugro GeoServices B.V., Leidschendam
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A. SONDERINGEN

Gedeelte van het 
ontworpen complex

Afbeelding 47| Boven
Situatietekening met de sondeerpunten ten op zichte 
van de ligging van het ontworpen complex (linksonder)
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Hellingshoek α

Indicatieve bodembeschrijving
Automatisch gegenereerd uit data 
van de sondering, geldig onder 
grondwaterpeil (Robertson 1990, NL corr.)

Opdr.    7211-0201-000
Sond. DKM1VERVANGEN/VERGROTEN LOODS AAN DE AANSCHOT 80 TE EINDHOVEN

Sondering volgens norm NEN 5140, klasse 2.
Conustype cylindrisch elektrisch 1500 mm.2
Specificaties conform bijl. Elektrisch sonderen.

Opg. : PJH/BBO d.d. 17-May-2011
Get. : VALKF d.d. 2011-05-20

conus : F7.5CKE2HA/B X =
Y =

D
K

M
1

-1
7211-0201-000

SONDERING MET PLAATSELIJKE KLEEFMETING

MV = VP m-0.19

UNIPLOT 05.15.nl / QcFsClass-V4.cmd / 2011-05-20 15:34:50
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Afbeelding 48| Boven
Sondering genomen op het 
eerste aangegeven punt
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Sondering volgens norm NEN 5140, klasse 2.
Conustype cylindrisch elektrisch 1500 mm.2
Specificaties conform bijl. Elektrisch sonderen.

Opg. : PJH/BBO d.d. 17-May-2011
Get. : VALKF d.d. 2011-05-20

conus : F7.5CKE2HA/B X =
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7211-0201-000

SONDERING MET PLAATSELIJKE KLEEFMETING

MV = VP m-0.18

UNIPLOT 05.15.nl / QcFsClass-V4.cmd / 2011-05-20 15:34:52
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Afbeelding 49| Boven
Sondering genomen op het 
tweede aangegeven punt
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Opdr.    7211-0201-000
Sond. DKM3VERVANGEN/VERGROTEN LOODS AAN DE AANSCHOT 80 TE EINDHOVEN

Sondering volgens norm NEN 5140, klasse 2.
Conustype cylindrisch elektrisch 1500 mm.2
Specificaties conform bijl. Elektrisch sonderen.

Opg. : PJH/BBO d.d. 17-May-2011
Get. : VALKF d.d. 2011-05-20

conus : F7.5CKE2HA/B X =
Y =

D
K

M
3

-1
7211-0201-000

SONDERING MET PLAATSELIJKE KLEEFMETING

MV = VP m+0.07
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Afbeelding 50| Boven
Sondering genomen op het 
derde aangegeven punt
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Sond. DKM4VERVANGEN/VERGROTEN LOODS AAN DE AANSCHOT 80 TE EINDHOVEN

Sondering volgens norm NEN 5140, klasse 2.
Conustype cylindrisch elektrisch 1500 mm.2
Specificaties conform bijl. Elektrisch sonderen.
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Get. : VALKF d.d. 2011-05-20
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Afbeelding 51| Boven
Sondering genomen op het 
vierde aangegeven punt
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B. PERMANENTE BELASTINGEN

Dak, prefab elementen (Isobouw)
Dakbedekking, planken ThermoWood 20 x 135 mm PG  =  0,20 kN/m2

Tengels 20 x 50 mm    PG  =  0,02 kN/m2

Regels 43 x 38 mm     PG  =  0,05 kN/m2

Bovenplaat 8 mm     PG  =  0,06 kN/m2

Ribben/gordingen 100 x 200 mm h.o.h. 600 mm  PG  =  0,18 kN/m2

Thermische isolatie 150 mm    PG  =  0,06 kN/m2

Onderplaat 8 mm     PG  =  0,06 kN/m2

Buizen, leidingen en verlichting   PG  =  0,25 kN/m2

Totaal      PG  =  0,881 kN/m2

Verdiepingsvloer, breedplaatvloer Dycore 200mm
Dekvloer      PG  =  0,35 kN/m2

Betonnen druklaag 80 mm    PG  =  1,92 kN/m2

Drukvaste isolatie 50 mm    PG  =  0,02 kN/m2

Breedplaatvloer dycore 200 mm   PG  =  4,85 kN/m2

Buizen, leidingen en verlichting   PG  =  0,25 kN/m2

Totaal      PG  =  7,39 kN/m2

Gevel houtskeletbouwelement
ThermoWood gevelbekleding, planken 20 x 135 mm PG  =  0,20 kN/m2

Houten bevestigingstijlen t.b.v. bevestiging 75 x 50 mm PG  =  0,03 kN/m2

Buitenplaat 10 mm     PG  =  0,08 kN/m2

Stijlen 100 x 200 mm, h.o.h. 600 mm   PG  =  0,18 kN/m2

Thermische isolatie 150 mm    PG  =  0,06 kN/m2

Binnenplaat, Fermacell gipsvezelplaat 15 mm  PG  =  0,18 kN/m2

Buizen, leidingen en verlichting   PG  =  0,25 kN/m2

Totaal      PG  =  0,98 kN/m2

Binnenwanden houtskeletbouwelement
Dragende binnenwanden (HSB-elementen), 160 mm dik
Stijlen 38 x 140 mm     PG  =  0,04 kN/m2

Binnen- en buitenplaat 10 mm   PG  =  0,16 kN/m2

Isolatie 140 mm     PG  =  0,06 kN/m2

Buizen, leidingen en verlichting   PG  =  0,25 kN/m2

Totaal      PG  =  0,51 kN/m2

1 Opmerking: de permanente belasting op hellende daken bedraagt 0,70 à 0,75 kN/m2. Bij pannendaken kan 
veilig met 0,75 kN/m2 worden gerekend (Jorissen, 2011). De aangehouden waarde van 0,88 kn/m2 lijkt dus 
een een veilige aanname te zijn.



130|

C. WINDBELASTINGEN

C.1  Wind zuidwest - behandelgebouw
A. Winddruk op de gevel (lijnlast)
- Op dakrand t.p.v. ontbreken verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 2,14 = 0,80 kN/m
- Op dakrand t.p.v. verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 1,0 = 0,37 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 2,0 = 0,75 kN/m

B. Windzuiging op de gevel (lijnlast)
- Op dakrand t.p.v. ontbreken verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 2,325 = 0,54 kN/m
- Op dakrand t.p.v. verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 1,0 = 0,23 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 2,325 = 0,54 kN/m

C. Windwrijving op zijgevels (vlaklast)
   Pfr = 0,04 • 0,55 = 0,022 kN/m2

D. Windwrijving op dakvlak (lijnlast)
- Diepe gebouwdeel
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 16,6 = 0,37 kN/m
- Ondiepe gebouwdeel
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 12,4 = 0,27 kN/m

C.2  Wind noordwest - behandelgebouw
A. Winddruk op de kopgevel (vlaklast)
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 = 0,37 kN/m2

B. Windzuiging op de gevel (vlaklast)
- Op dakrand t.p.v. ontbreken verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 = 0,23 kN/m2

C. Windwrijving op zijgevels (lijnlast)
- Loefzijde (rechthoekig deel) (gelijkmatig)
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 56,5 = 1,24 kN/m

- Lijzijde (2 verschillende lengtes) 
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 23,9 = 0,53 kN/m
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 27,2 = 0,60 kN/m

D. Windwrijving op dakvlak (lijnlast)
- Loefzijde (rechthoekig deel) (gelijkmatig)
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 56,5 = 1,24 kN/m
- Lijzijde (onregelmatige vorm) (trapez)
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 23,9 = 0,53 kN/m
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 26,2 = 0,58 kN/m
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 27,2 = 0,60 kN/m

C.3  Wind noord00st - behandelgebouw
A. Winddruk op de gevel (lijnlast)
- Op dakrand t.p.v. ontbreken verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 2,325 = 0,87 kN/m
- Op dakrand t.p.v. verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 1,0 = 0,37 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 2,325 = 0,87 kN/m

B. Windzuiging op de gevel (lijnlast)
- Op dakrand t.p.v. ontbreken verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 2,14 = 0,50 kN/m
- Op dakrand t.p.v. verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 1,0 = 0,23 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 2,0 = 0,47 kN/m

C. Windwrijving op zijgevels 
zie C.1. deel C

D. Windwrijving op dakvlak
zie C.1. deel D

C.4  Wind zuidoost - behandelgebouw
A. Winddruk op de gevel
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- Op de kopgevel (vlaklast)
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 = 0,37 kN/m2

- Op dakrand t.p.v. ontbreken verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 2,14 = 0,80 kN/m
- Op dakrand t.p.v. verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 1,0 = 0,37 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 2,0 = 0,75 kN/m

B. Windzuiging op de gevel
- Op de kopgevel (vlaklast)
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 = 0,23 kN/m2

- Op dakrand t.p.v. ontbreken verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 2,325 = 0,54 kN/m
- Op dakrand t.p.v. verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 1,0 = 0,23 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 2,325 = 0,54 kN/m

C. Windwrijving op zijgevels
zie C.2. deel C

D. Windwrijving op dakvlak
zie C.2. deel D

C.5 Wind zuidwest -Woongebouw A
A. Winddruk op de gevel (lijnlast)
- Op dakrand
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 1,0 = 0,37 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 2,325 = 0,87 kN/m

B. Windzuiging op de gevel (lijnlast)
- Op dakrand
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 1,0 = 0,23 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 2,0 = 0,47 kN/m

C. Windwrijving op zijgevels (vlaklast)
- Op de kopgevel
   Pfr = 0,04 • 0,55 = 0,022 kN/m2

- Op dakrand haakse gevel
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 1,0 = 0,022 kN/m
- Op verdiepingsvloer haakse gevel
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 2,325 = 0,051 kN/m

D. Windwrijving op dakvlak (lijnlast)
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 12,7 = 0,28 kN/m
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 42,4 = 0,93 kN/m

C.6  Wind noordwest -Woongebouw A
A. Winddruk op de gevel
- Op de kopgevel (vlaklast)
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 = 0,37 kN/m2

- Op dakrand
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 1,0 = 0,37 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 2,325 = 0,87 kN/m

B. Windzuiging op de gevel (lijnlast)
- Op dakrand
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 1,0 = 0,23 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 2,325 = 0,54 kN/m

C. Windwrijving op zijgevels (lijnlast)
- Op dakrand
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 33,0 = 0,73 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 40,1 = 0,88 kN/m

D. Windwrijving op dakvlak (lijnlast)
- Op de kopgevel (trapez)
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 40,2 = 0,88 kN/m
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 38,4 = 0,84 kN/m
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   Pfr = 0,04 • 0,55 • 31,7 = 0,70 kN/m
- Op schuingelegen gebouwdeel
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 11,6 = 0,26 kN/m

C.7  Wind noordoost -Woongebouw A
A. Winddruk op de gevel (lijnlast)
- Op dakrand
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 1,0 = 0,37 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 2,0 = 0,75 kN/m
- Op verdiepingsvloer schuingelegen 
gebouwdeel
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 2,325 = 0,87 kN/m

B. Windzuiging op de gevel (lijnlast)
- Op dakrand
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 1,0 = 0,23 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 2,325 = 0,54 kN/m

C. Windwrijving op zijgevels (vlaklast)
zie C.5. deel C

D. Windwrijving op dakvlak (lijnlast)
zie C.5. deel D

C.8  Wind zuidoost -Woongebouw A
A. Winddruk op de gevel
- Op dakrand
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 1,0 = 0,37 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 2,325 = 0,87 kN/m

B. Windzuiging op de gevel (lijnlast)
- Op kopgevel (vlaklast)
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 = 0,23 kN/m2

- Op dakrand

   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 1,0 = 0,23 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 2,325 = 0,54 kN/m

C. Windwrijving op zijgevels (lijnlast)
zie C.6. deel C
- Op schuingelegen gebouwdeel
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 34,0 = 0,75 kN/m

D. Windwrijving op dakvlak (lijnlast)
zie C.6. deel D

C.9  Wind zuidwest -Woongebouw B
A. Winddruk op de gevel (lijnlast)
- Op dakrand
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 1,4 = 0,52 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 3,0 = 1,12 kN/m
- Op begane grond vloer
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 • 1,6 = 0,60 kN/m

B. Windzuiging op de gevel (vlaklast)
- Op kopgevel
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 = 0,23 kN/m2

C. Windwrijving op zijgevels (vlaklast)
- Op de kopgevel en op schuingelegen 
gebouwdeel
   Pfr = 0,04 • 0,55 = 0,022 kN/m2

D. Windwrijving op dakvlak (lijnlast)
   Pfr = 0,04 • 0,55 • (4,6 + 7,3) = 0,26 kN/m

C.10  Wind noordwest -Woongebouw B
A. Winddruk op de gevel
Niet van toepassing
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B. Windzuiging op de gevel
 - Op de kopgevel (vlaklast)
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 = 0,23 kN/m2

- Op dakrand
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 1,4 = 0,33 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 3,0 = 0,70 kN/m
- Op begane grond vloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 1,6 = 0,37 kN/m

C. Windwrijving op zijgevels (lijnlast)
- Op kopgevel (vlaklast)
   Pfr = 0,04 • 0,55 = 0,022 kN/m2

- Op dakrand
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 1,4 = 0,03 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 3,0 = 0,06 kN/m
- Op begane grond vloer
   Pfr = 0,04 • 0,55 • 1,6 = 0,04 kN/m

D. Windwrijving op dakvlak (lijnlast)
   Pfr = 0,04 • 0,55 •42,2 = 0,93 kN/m

C.11  Wind noordoost -Woongebouw B
A. Winddruk op de gevel (vlaklast)
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 = 0,37 kN/m2

B. Windzuiging op de gevel (lijnlast)
- Op dakrand
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 1,4 = 0,33 kN/m
- Op verdiepingsvloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 3,0 = 0,70 kN/m
- Op begane grond vloer
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 • 1,6 = 0,37 kN/m

C. Windwrijving op zijgevels (vlaklast)
   Pfr = 0,04 • 0,55 = 0,022 kN/m2

D. Windwrijving op dakvlak (lijnlast)
   Pfr = 0,04 • 0,55 • (4,6 + 7,3) = 0,26 kN/m

C.12  Wind zuidoost -Woongebouw B
A. Winddruk op de gevel (vlaklast)
- Op kopgevel
   Pw,e = 0,8 • 0,85 • 0,55 = 0,37 kN/m2

- Op schuingelegen gebouwdeel
zie C.9. deel A

B. Windzuiging op de gevel (vlaklast)
   Pw,e = 0,5 • 0,85 • 0,55 = 0,23 kN/m2

C. Windwrijving op zijgevels
zie C.10. deel C

D. Windwrijving op dakvlak (lijnlast)
   Pfr = 0,04 • 0,55 •42,2 = 0,93 kN/m



134|

D. PONSWAPENING TREKANKERS

Pons trekankers
De ponskracht VEd bedraagt 500 kN.

Noodzakelijkheid ponswapening
De eerste toetsingsperimeter
u1 = 2 (c1 + c2) + 4πd

c1 = c2 = 180
d = dgemiddeld = deff = (dy + dx) / 2 
dy = 300 - 30 - 1/2 • 16 = 262 mm
dz = 262 - 16 = 246 mm
deff = (262 + 246) / 2 = 254 mm

u1 = 2 (180 + 180) + 4π • 254 = 3912 mm

vEd = VEd /(u1 • d) = 500 • 103 /(3912 • 254) 
vEd = 0,50 N/mm2

Ponsweerstand zonder wapening:
vRd,c = 0,12k (100 ρl • fck)

1/3 ≥ 0,035 k3/2 fck
1/2

Hierbij wordt de ondergrens gehanteerd
vRd,c = 0,035 k3/2 fck

1/2

k = 1 + √(200/d) ≤ 2,0
k = 1 + √(200/254) = 1,89 < 2,0                   Voldoet

vRd,c = 0,035 • 1,893/2 • 201/2 = 0,41 N/mm2

vRd,max = 3,68 N/mm2 (materiaaleigenschap)

vRd,c < vEd < vRd,max 
dus er moet ponswapening worden toegepast

Toetsen drukdiagonaal
u0 = c (c1 + c2) = 2 (180 • 180) = 720 mm

vEd = VEd / (u0 • d) = 500 • 103 / (720 • 254) 

vEd = 2,73 > 3,68 N/mm2, dus voldoet

Een berekening van de ponswapening zal hier 
niet gemaakt worden, deze is wel opgenomen 
in bijlage. Verder in dit verslag is een 
uitgebreide, gedetailleerde ponswapening 
berekening gemaakt voor de ponskracht 
die vanuit de schuine gevelkolommen op de 
pleinvloer werkt.

Berekenen van de ponswapening
Eerste perimeter 
vEd = 0,75 • vRd,c + vRd,s 
vRd,s = vEd - 0,75 • vRd,c = 0,50 - 0,75 • 0,41 N/mm2

vRd,s = 0,19 N/mm2

fywd,eff = 250 + 0,25d ≤ fywd

fywd,eff = 250 + 0,25 • 254 = 313,5 < 435 N/mm2  
vRd,s = (1,5 • (d/sr) • Asw • fywd,eff) / (u1 • d)

Zodat 
Asw / sr = (vRd,s • u1)/(1,5 •  fywd,eff) 
Asw / sr = (0,19 • 3912)/(1,5 • 313,5)
Asw / sr = 1,58 mm2/mm

Bepalen tot waar ponswapening nodig is
vEd = VEd /(uout • d) < vRd,c 
uout = VEd /(vRd,c • d) = 500 • 103 /(0,41 • 254) 
uout = 4.801 mm

uout = 2 (c1 + c2) + 2π • xout

xout = (uout - 2 (c1 + c2)) / 2π
xout = (4.801 - 2 (180 + 180)) / 2π
xout = 650 mm

Laatste perimeter 650 - 1,5 d = 650 - 1,5 • 254 
= 269 mm uit de zijkant van de kolom. De 
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eerste toetsingperimeter 2d = 2 • 254 = 508 
mm uit de zijvlakken van de kolom. Gekozen 
wordt voor sr = 150 mm, waardoor Asw = 237 
mm2

De oppervlakte van de doorsnede van één 
staaf verticale ponswapening moet minimaal 
gelijk zijn aan:

Asw,min ≥ (0,08 • sr • st • √fck) / (1,5 fyk)
als st = 100 mm geeft dit
Asw,min = (0,08 • 150 • 100 • √35) / (1,5 • 500)
Asw,min = 9 mm2

Er wordt gekozen voor beugels Ø6 
(dubbelsnedig) wat overeenkomt met 56 
mm2, dat betekent dus dat minimaal 5 
beugels (Asw = 280 mm2; 5 beugels Ø 6 = 314 
mm2) van deze tweesnedige beugels (dubbele  
haarspelden) per cirkel ponswapening nodig 
zijn. De staven van de beugels in het gebied 
gelegen binnen de eerste toetsingsperimeter 
(binnen 2d = 508 mm van de zijvlakken 
van de kolom) mogen zich, gerekend langs 
de toetsingsperimeter, dus in tangentiële 
richting, maximaal st < 1,5d = 381 mm uit 
elkaar bevinden; buiten dit gebied is die 
afstand st < 2d = 508 mm.

Aangezien xout - 1,5d = 650 - 1,5 • 254 = 269 
mm is er een zone (breedte 269 - 508 > 0 mm) 
waarbinnen de afstand tussen de staven van 
de ponswapening gelijk mag zijn aan 2d. 

Aantal perimeters ponswapening bepalen. 
De eerste perimeter ponswapening moet 
minimaal 0,3d (77 mm) en maximaal 0,5d 

(129 mm) uit de zijvlakken van het lastvlak 
gelegen zijn. Gekozen wordt voor een afstand 
van 100 mm. Met st = 150 mm leidt dit tot 
opvolgende perimeters 250 mm  en 400 mm 
van de zijvlakken van het lastvlak verwijderd. 
De laatste perimeter is dus 250 mm van het 
lastvlak verwijderd en bevindt zich binnen een 
afstand 1,5d van uout (xout - 1,5d = 650 - 1,5 • 254 
= 269 mm) verwijderd.

Gecontroleerd wordt of de benen van de 
haarspelden voldoende overlappingslengte 
hebben om de staafkracht over te brengen.

laanwezig = h - 2c = 300 - 2 • 30 = 240 mm
lo = 0,7 • (As,req / As,prov) • (fyvw, eff / 435) • Ø32
lo = 0,7 • (280 /314) • (313,5/ 435) • 6 • 32
lo = 86 mm ≤ 240 mm                 Voldoet


