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VOORWOORD 

Voor u ligt het rapport van een onderzoek naar 
overdrachtconstructies. Gedurende een jaar heb ik 
onderzoek gedaan met als doel het ontwikkelen van 
een ontwerptooi die helpt bij het ontwerpen van een 
overdrachtconstructie. 

Dit onderzoek is mijn afstudeerproject bij de 
capaciteitsgroep Structural Design bij de opleiding 
Architecture, Builiding & Planning aan de Technische 
Universiteit te Eindhoven. 

Gedurende mijn afstuderen ben ik begeleid vanuit de 
vakgroep Structural Design door: Prof. Ir. F. v. Herwijnen, 
hoogleraar capaciteitsgroep Structural Design en voorzitter 
van mijn afstudeercommissie. Ir. R. Blok, docent aan de 
TU/e. De derde begeleider heb ik in de prakhjk gezocht, 
en gevonden bij Zonneveld Ingenieurs, waar ik dit 
afstudeeronderzoek heb verricht. Hier ben ik begeleid door 
ing. J. vd Windt. 

Bij deze wil ik dan ook mijn begeleiders bedanken voor 
alle tips en adviezen die ik heb mogen ontvangen tijdens 
heb verloop van dit afstudeerproject. Daarnaast wil ik ook 
mijn familie en vrienden bedanken voor de steun die zij 
mij hebben geboden in dit jaar. Met name Loes Veldpaus is 
tijdens dit project een grote steun geweest! 

Inhoudelijk zijn in dit afstudeeronderzoek twee 
onderdelen te onderscheiden. Het eerste onderdeel van 
het afstuderen definieert een typologische indeling van 
overdrachtconstructies. Deze indeling wordt ondersteund 
door een aantal referentieprojecten. Het tweede 
onderdeel omvat het ontwerp van een ontwerptooi en 
wordt ondersteund door een toetsing van de tooi bij een 
referentieproject. De tooi biedt ondersteuning bij het 
ontwerp van een overdrachtconstructie. Aangezien het 
ontwerpen van overdrachtconstructies vooral op ervaring 
en intuïtie gebaseerd lijkt te zijn, en de ontwikkeling van 
alternatieve constructies veel tijd vergt, kan deze tooi een 
aanvulling bieden op de ontwerppraktijk. 
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SAMENVATTING 

Het onderwerp van dit afstudeeronderzoek is 
'overdrachtconstructies'. Een overdrachtconstructie 
wordt hierbij gedefinieerd als de constructie die 
verticale belastingen uit de hoofddraagconstructie 
horizontaal verplaatst. Het is een aanvullende 
constructie die nodig is wanneer het constructief 
grid 1 van een gebouw over de hoogte van 
het gebouw verandert. Verticale krachten uit 
de hoofddraagconstructie worden door de 
overdrachtconstructie in horizontale richting 
verplaatst naar de oplegpunten. 

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een 
ontwerptooi die de ontwerper in een vroegtijdig stadium 
van het ontwerpproces helpt bij het ontwerpen van alter
natieve overdrachtconstructies. Een ervaren ontwerper kan 
de consequenties en mogelijkheden van een keuze in zijn 
eigen vakgebied inschatten met behulp van zijn ervaring. 
Globaal bedenkt de architect welke vormgevingsmogeli
jkheden hij heeft; de constructeur bepaalt daarbij wat de 
constructieve consequenties hiervan zijn . De meedenkende 
constructeur kan vervolgens mogelijke alternatieve con
structieve oplossingen weer terugkoppelen naar de architect 
die deze weer op verschijningsvorm beoordeelt. De kennis 
van de vormgeving zit met name bij de architect, de kennis 
over de constructieve eigenschappen zit met name bij de 
constructeur. De technische architect en de meedenkende 
constructeur proberen door overleg een optimaal ontwerp 
te realiseren. De tooi die in dit afstudeeronderzoek is ont
worpen kan worden ingezet voor de ontwerpfase waarin de 
dialoog tussen architect en constructeur plaatsvindt. Het 
kan de meedenkende constructeur helpen mogelijke vorm
gevingsmogelijkheden snel te onderscheiden en kan een 
handreiking vormen voor de technische architect die graag 
snel inzicht heeft in de constructieve (on)mogelijkheden, 
zonder daarbij voor iedere afweging bij een constructeur 
ten rade te moeten gaan. Dit afstudeerproject beweegt zich 
op het grensvlak van beide disciplines. De tooi is gebaseerd 
op een typologische indeling van overdrachtconstructies die 
in dit onderzoek wordt geformuleerd. Vervolgens wordt de 
toepasbaarheid van de tooi getoetst aan de hand van een 
praktijkvoorbeeld. 

Eerste fase van het onderzoek 
Om een typologische indeling te kunnen maken, is in de 
eerste fase een inductief onderzoek2 uitgevoerd op basis 
van referentieprojecten. Op basis van de constructieve 

Het grid d~t gevormd wordt door de constructieve 
str~mienlijnen w~aruit een gebouwlaag is opgebouwd. De stramienlijnen 
gaan door het hart van de constructieve elementen (kolommen, wanden). 

2 Onderzoek d~t vanuit concrete gevallen een algemene regel 
formuleert . 

vormgeving zijn uiteindelijk 32 overdrachtconstructies 
in bestaande projecten gecategoriseerd. Hierbij is 
gecategoriseerd op basis van de constructieve werking van 
de elementen, de vormgeving van deze elementen en de 
eventuele positionering van de elementen ten opzichte 
van elkaar. Hieruit volgde een typologische indeling die een 
overzichtelijke categorisering van overdrachtconstructies 
biedt. 

De types die op basis van de referentieprojecten worden 
onderscheiden zijn: 

• schuinstaande kolommen; 
• paddenstoel constructies; 
• tweezijdige uitkragingen; 
• op buiging belaste liggers 

In figuur 1 foto's van een aantal van de (duidelijk zichtbare) 
overdrachtconstructies uit de referentie projecten. Per regel 
zijn van ieder type drie referentieprojecten gegeven. 

Tweede fase van het onderzoek 

De tweede fase van het onderzoek betreft een deductief 
onderzoek3

. Vanuit de algemene typologische indeling 
die in de eerste fase is geformuleerd, is een ontwerptool4 

ontwikkeld die helpt bij het voorspellen van mogelijke 
ontwerpoplossingen in een specifieke situatie . De 
ontwerptooi heeft de vorm van een excelbestand. Dit 
document helpt de ontwerper in twee hoofdstappen 
bij de keuze voor een overdrachtconst ructie. De 
eerste stap biedt de ontwerper inzicht in de mogelijke 
vormgevingseigenschappen van de overdrachtconstructie. 
Vervolgens kan de ontwerper in de tweede stap meer inzicht 
krijgen in de specifieke eigenschappen van de constructie 
in dit geval. In deze stap is het aantal 'losse' variabelen 
vergroot ten opzichte van de eerste stap. Een losse 
variabele kan door de ontwerper zelf worden ingevuld en 
veranderd. Hierdoor wordt inzichtelijk wat de invloed is van 
het veranderen van deze variabelen op de eigenschappen 
van de constructie. De variabelen waar het hier om gaat, 
zijn: de belasting die door de constructie moet worden 
overgedragen, de afstand waarover deze belasting verplaatst 
moet worden, de beschikbare hoogte, de profielgrootte en 
de vormgeving. Al deze variabelen hebben invloed op elkaar. 
Ter illustratie: wanneer bijvoorbeeld de afstand waarover de 
belasting verplaatst moet worden vergroot, dan verkleind de 
opneembare belasting door de vergroting van de krachten 
binnen de constructie. De onderlinge verbanden van deze 
variabelen zijn in de ontwerptooi inzichtelijk gemaakt. 

3 Onderzoek w~~rbij met behulp van algemeen geldende kennis 
het gedrag van een specifiek geval wordt voorspeld. 

4 Een ondersteunend instrument welke inzicht biedt in 
ontwerpbeslissingen. 
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De tooi biedt de mogelijkheid verschillende 
ontwerpmogelijkheden snel te vergelijken om vervolgens 
een gefundeerde keuze te kunnen maken voor een bepaalde 
variant. 

De ontwerptooi geeft in de eerste stap antwoord op de 
volgende vragen: 

Wat zijn de vormgevingsmogelijkheden voor de 
overdrachtconstructie bij deze toepassing? 
Wat is het materiaalgebruik bij (standaard) 
toepassing van dit type constructie bij deze 
toepassing? 

De tweede stap van de tooi geeft antwoord op de vragen: 
Wat is de invloed van een specifieke variabele op de 
toetsing 5 van de constructie? 
Wat is het gevolg voor aansluitende 
constructiedelen bij deze toepassing? 

Om aan te tonen dat de tooi werkt is de tooi ingezet in 
een referentieproject. Voor dit project worden met behulp 
van de tooi een aantal alternatieve overdrachtconstructies 
ontworpen en daarna uitgewerkt. Het resultaat hiervan 
wordt vervolgens weer teruggekoppeld naar de uitkomsten 
van de tooi. Hieruit blijkt dat de ontwerptool, beantwoordt 
aan de verwachtingen. 

De tooi geeft dus een goed antwoord op de vragen die aan 
de tooi worden gesteld. Hierbij moet de ontwerper wel goed 
inzicht hebben in de aannamen die in de tooi zijn gedaan. 
De aannamen die worden gedaan, en de waarden die door 
de ontwerper moeten worden ingevuld, zijn zo duidelijk 
mogelijk weergegeven. De tooi is vooralsnog alleen voor 
stalen constructies ontwikkeld maar is uiteraard ook te 
ontwikkelen voor andere materialen. Hiervoor is aanvullend 
onderzoek nodig. Deze tooi biedt daarvoor echter een 
zeer solide basis: de typologische indeling is gebaseerd op 
verschillende materialen en ook het verloop van de krachten 
in de constructie zal in grote lijnen hetzelfde zijn. 

5 De toetsing betreft de toetsing op sterkte waarbij de 
draagcapaciteit altijd groter moet zijn dan de belasting die moet worden 
afgedragen. 
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Hl INLEIDING 

Aanleiding van het afstudeeronderzoek naar 
overdrachtconstructies is de constatering dat 
ontwerpregels voor het ontwerp van deze constructies 
momenteel ontbreken . Ook ontbreekt een overzicht van 
ontwerpmogelijkheden voor overdrachtconstructies. 
Hierdoor berust het ontwerpen ervan vaak op intuïtie en 
ervaring. 

In dit onderzoek is een tooi ontwikkeld die in de eerste 
plaats een overzicht biedt, en vervolgens inzicht biedt in 
de consequenties van de toepassing van een bepaald type 
overdrachtconstructie. Zo wordt bijvoorbeeld inzichtelijk 
wat de consequenties zijn voor de afmetingen van de 
constructie. De tooi helpt de ontwerper om in een hele korte 
tijd een gefundeerde keuze te maken voor een bepaald type 
overdrachtconstructie. 

In dit eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de definiëring 
van een overdrachtconstructie, de aanleiding om er 
een toe te passen en de beargumentering om hier een 
afstudeeronderzoek aan te wijden. In aansluitende 
hoofdstukken worden de fases van het onderzoek 
toegelicht. Het onderzoek naar een typologische indeling 
wordt ondersteund door de referentieprojecten waarna 
de ontwikkeling en werking van de ontwerptooi wordt 
toegelicht waarna het laatste hoofdstuk ingaat op de 
toetsing van deze ontwerptool. Aan het eind van het rapport 
is een definitie- en literatuurlijst toegevoegd, waarin alle 
begrippen en literatuurreferenties alfabetisch zijn terug te 
vinden. Hier is ook de bronherkomst opgenomen. 

1.1 DEFINITIE VAN EEN 
OVERDRACHTCONSTRUCTIE 
De in het rapport gebruikte definitie van een 
overdrachtconstructie is: De constructie die verticale 
belasting uit de hoofddraagconstructie horizontaal 
verplaatst. 

Het is een aanvullende constructie die nodig is 
wanneer het constructief grid6 van een gebouw 
over de hoogte van het gebouw verandert. Verticale 
krachten uit de hoofddraagconstructie worden door de 
overdrachtconstructie in horizontale richting verplaatst naar 
de oplegpunten. In figuur 1.1 zijn een systeem 1 en een 
systeem 2 weer gegeven. Deze sluiten niet op elkaar aan . 
In de overdrachtszone 7 moet iets gebeuren waardoor de 
belasting van systeem 1 naar systeem 2 kan worden geleid: 

6 Het grid dat gevormd wordt door de constructieve 
stramienlijnen waaruit een gebouwlaag is opgebouwd. De stramienlijnen 
gaan door het hart van de constructieve doorsneden. 

7 Een zone over de hoogte van een gebouw die wordt 
gereserveerd voor de overdrachtconstructie. 



een aanvullende constructie is de oplossing. De constructie 
die in deze overdrachtzone wordt toegevoegd, wordt de 
overdrachtconstructie genoemd. De belasting wordt dus 
gevormd door systeem 1, de ondersteuning door systeem 2. 

1.2 AANLEIDING AFSTUDEERONDERZOEK 
Vanwege het ontbreken van een duidelijk overzicht welke 
overdrachtconstructie wanneer geschikt is, is de keuze voor 
een overdrachtconstructie in de praktijk vaak afhankelijk van 
de ervaring en intuïtie van de constructeur en de architect. 
Wanneer echter deze ervaring en/ of intuïtie ontbreekt, 
worden wellicht constructies ontworpen die niet optimaal 
gebruik maken van de randvoorwaarden die gelden in het 
project. Daarnaast kost het onderzoeken van alternatieven, 
en het bepalen van de eigenschappen ter vergelijk van de 
alternatieven, veel tijd. Omdat de in dit afstudeeronderzoek 
ontwikkelde ontwerptooi het afwegen van de alternatieven 
en het bepalen van de eigenschappen vergemakkelijkt, 
zal het naar verwachting voor de praktijk een waardevolle 
aanvulling zijn. 

1.3 DOEL VAN HET AFSTUDEERONDERZOEK 
Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van 
de ontwerptooi die helpt bij het ontwerpen van een 
overdrachtconstructie. De tooi biedt inzicht in de 
eigenschappen waaraan de constructie moet voldoen om te 
worden toegepast in een bepaalde situatie. 

De ontwerptooi geeft in de eerste stap antwoord op de 
volgende vragen: 

Wat zijn de vormgevingsmogelijkheden voor de 
overdrachtconstructie bij deze toepassing? 
Wat is het materiaalgebruik bij (standaard) 
toepassing van dit type constructie bij deze 
toepassing? 

De tweede stap van de tooi geeft antwoord op de vragen: 
Wat is de invloed van een specifieke variabele op de 
toetsing8 van de constructie? 
Wat is het gevolg voor aansluitende 
constructiedelen bij deze toepassing? 

Door de consequenties van de keuze voor bepaalde 
eigenschappen van de overdrachtconstructie inzichtelijk te 
maken, wordt voorkomen dat er een eenduidig antwoord 
uit de 'black box'9 rolt. De tooi helpt bij het onderzoeken van 
het scala aan mogelijkheden. Op deze manier wordt recht 
gedaan aan de ontwerpvrijheid van de ontwerper. 

8 De toetsing betreft de toetsing op sterkte waarbij de 
draagcapaciteit altijd groter moet zijn dan de belasting die moet worden 
afgedragen. 

9 De Black box is een instrument waar input wordt ingestopt en 
output uitkomt, zonder inzicht te hebben op de bewerkingen op de input 
die leiden tot de output. 

1.4 FASES VAN HET AFSTUDEERONDERZOEK 
Om tot het bovengestelde doel te komen, zijn in het 
onderzoek twee fases onderscheiden: 

In de eerste fase is onderzocht welke constructies in de 
bouwpraktijk worden toegepast als overdrachtconstructie. 
In deze fase is inductief onderzoek10 verricht om inzicht 
te krijgen in de algemene kenmerken van verschillende 
overdrachtconstructies. Op basis van constructieve 
vormgeving zijn 32 bestaande ontwerpen gecategoriseerd. 
Er is gekeken naar de constructieve werking van de 
elementen, de vormgeving van deze elementen en de 
positionering ten opzichte van elkaar. Hieruit volgde de 
volgende typologische indeling: de schuinstaande kolom, de 
paddenstoelconstructies, de symmetrische uitkraging en de 
op buiging belaste ligger. Hierdoor wordt een overzichtelijke 
categorisering van overdrachtconstructies geboden en 
tegelijkertijd ontstaat inzicht in de mogelijkheden bij een 
keuze voor een overdrachtconstructie. Deze indeling wordt 
in hoofdstuk 2 verder toegelicht. 

In de tweede fase is een ontwerptooi ontwikkeld, die helpt 
bij de keuze voor een overdrachtconstructie. Deze tooi is 
gebaseerd op de typologische indeling uit de eerste fase van 
het onderzoek. De tooi biedt in de ontwerpfase inzicht in de 
mogelijke ontwerpoplossingen die er zijn in een specifieke 
situatie. De ontwikkeling van de tooi wordt in hoofdstuk 
4 nader toegelicht. De tooi is vervolgens ingezet bij de 
ontwikkeling van alternatieve ontwerpen voor de bestaande 
paddenstoelconstructie van het Hoofdgebouw van de TU/e. 
Deze alternatieve ontwerpen worden in hoofdstuk 5 nader 
toegelicht. 

10 Onderzoek dat vanuit concrete gevallen een algemene regel 
formuleert. 
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H2 FASE 1: TYPOLOGISCHE 
INDELING 

Om te komen tot een typologische indeling van 
overdrachtconstructies is in de eerste fase van het onderzoek 
uitgebreid literatuuronderzoek gedaan. Belangrijkste 
kernpunten van dit literatuuronderzoek zijn: 

waarom worden overdrachtsconstructies eigenlijk 
toegepast, zijn ze overkomelijk? 
uitkomsten en bevindingen van bestaande 
onderzoeken naar overdrachtsconstructies 
eventuele inzetbaarheid bestaande constructieve 
typologische indelingen, 
andere mogelijke beoordelingscriteria 

2.1 AANLEIDING TOEPASSING 
OVERDRACHTCONSTRUCTIE 

Om een realistisch beeld te krijgen van de noodzaak van 
een overdrachtconstructie, en daarmee de relevantie van 
overdrachtconstructies als afstudeeronderwerp, is onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheid een overdrachtconstructie te 
voorkomen. Een overdrachtconstructie betekent immers 
extra materiaal, extra rekenwerk en dus ook extra kosten. 
Er zijn vier redenen om een overdrachtconstructie toe te 
passen. Te weten : stedenbouwkundige randvoorwaarden, 
de grondgesteldheid van de locatie, functiestapeling en 
architectuur. 

2.1.1 Stedenbouwkundige randvoorwaarden 
Aan de onderste bouwlagen van een gebouw in een 
stedelijke omgeving worden veelal andere eisen 
gesteld dan aan de rest van het gebouw. Zo volgen 
uit het stedenbouwkundig- en bestemmingsplan, 
stedenbouwkundige randvoorwaarden zoals rooilijnen, 
luchtrechten, zichtlijnen en transportzones. Deze 
randvoorwaarden kunnen een aanleiding vormen voor het 
toepassen van een overdrachtconstructie. In een stedelijke 
omgeving wordt bijvoorbeeld vaak de openbare ruimte 
in de plint van het gebouw (gedeeltelijk) doorgetrokken. 
Dit heeft invloed op de constructie: men wil het aantal 
constructiepunten beperkt houden om zo de doorgang van 
transportzones te optimaliseren. Hierdoor zijn er in de plint 
grotere overspanningen nodig zijn . In het (bovenliggende) 
gebouw wordt de overspanning beperkt door een fijner 
constructief grid toe te passen . 

Het geprojecteerd oppervlak11 van het gebouw komt 
dan niet overeen met het bebouwde oppervlak12

• Zo is 

11 Geprojecteerd oppervlak: de maximale buitenafmetingen van 
het gebouw over de hoogte van het gebouw. 

12 Bebouwd oppervlak: de buitenafmetingen van het gebouw ter 
hoogte van het maaiveld. 

het geprojecteerd oppervlak groter dan het bebouwde 
oppervlak bij een uitkraging, een overspanning of een 
terugliggende gevel op maaiveld niveau. 

Een beperking van het bebouwde oppervlak kan voortkomen 
uit het bestemmingsplan. Het te ontwerpen gebouw komt 
dan bijvoorbeeld ter plaatse van een bestaande en blijvende 
transportzone, zoals een voetgangersroute, een fietspad, 
een trambaan of een autoweg. 

Ter illustratie staan in figuur 2.1 t/m 2.3 enkele voorbeelden 
van referentieprojecten uit de omgeving van het Centraal 
Station te Den Haag. Het eerste voorbeeld betreft twee 
burggebouwen die over de drukke autoweg de Utrechtse 
Baan in oost en west richting geplaatst (figuur 2.1). 
Tussen deze kantoorpanden en het Centraal Station liggen 
de woontoren la Fenêtre (figuur 2.2) en de Koninklijke 
bibliotheek (figuur 2.3). De bibliotheek is over de trambaan 
heen gebouwd. Middels vakwerkliggers op het dak worden 
de vloeren opgehangen en de trambaan overbrugt. Het la 
Fenêtre gebruikt 17 meter hoge kolommen om de fiets- en 
voetgangersstromen ruimte te geven. In het woongebouw 
is de maximale overspanning die door de vloeren moet 
worden gemaakt 7,2 meter. Ter plaatse van de parkeerkelder 
is het grid vergroot tot wel 14 meter. 

Kortom, voorbeelden van projecten waarvan het 
geprojecteerd oppervlak niet overeenkomt met het 
bebouwd oppervlak zijn er genoeg. 

2.1.2 Grondgesteldheid locatie 
De grondgesteldheid van de locatie waar het project wordt 
gerealiseerd 'kan ook een aanleiding vormen voor het 
toepassen van een overdrachtconstructie. Het bouwterrein 
kan moeilijk zijn, waardoor het funderingsvlak zo klein 
mogelijk moet worden houden. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij Hotel du Lac te Tunis (zie figuur 2.4). 'In dit aan zee 
grenzende, moeilijke bouwterrein was een paalfundering 
noodzakelijk. Aangezien daarvoor 190 gewapend
betonpalen tot een diepte van 60 m in de grond moesten 
worden aangebracht, werd naar een zo klein mogelijk 
funderingsvlak gestreefd.' 13 Een duidelijk voorbeeld waarbij 
de grondgesteldheid van invloed is op de toepassing van de 
overdrachtconstructie. 

In stedelijk gebied is veel bedrijvigheid. Ook onder de grond. 
Metrolijnen doorkruizen de stad, de grond ligt vol met kabels 
en rioleringen . Bij de Coolharbourtwins in Rotterdam is het 
mogelijke afdrachtoppervlak beperkt tot drie strookzones 
door aanwezigheid van de metrolijn en kabelbundels 
(figuur 2.5). Dit vormt een belangrijke randvoorwaarde in 
de ontwikkeling van het ontwerp. Ook loopt de openbare 

13 Staalbouwatlas pagina 78 
13 
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ruimte (het wandelgebied op de kade) gedeeltelijk onder de 
gebouwen door. 

2.1.3 Functiestapeling 
"Vanwege het toegenomen ruimtegebrek in met name de 
steden wordt het grondgebruik in Nederland steeds inten
siever. Tevens is het huidige beleid van veel gemeenten func
ties in de binnensteden te integreren. Dit leidt veelal tot het 
stapelen van functies. Zo worden bijvoorbeeld appartement
en boven winkelcentra aangelegd. 
Ook het autogebruik in Nederland neemt toe. Ondanks pog
ingen van gemeenten om parkeren aan de rand van de stad 
aantrekkelijker te maken is het parkeerprobleem in de stad
scentra groot. Om de binnensteden toegankelijk te houden is 
het van belang hier goede parkeervoorzieningen te treffen. In 
combinatie met het ruimtegebrek en het gemeentelijk beleid 
functies te integreren heeft dit geleid tot het stapelen van 
functies boven ondergrondse parkeergarages."14 

De bebouwingsdichtheid in steden groeit . Er komen steeds 
meer mensen en daarvoor zijn meer voorzieningen nodig. 
Functiemenging is daarom een actueel onderwerp in de 
stadsplanning. "Het aantal auto's in Nederland stijgt tot 2040 
gemiddeld met 150.000 stuks per jaar." 15 en daarmee ook de 
benodigde parkeerruimte. 

Deze omstandigheden geven aanleiding voor het stapelen 
van functies. "Bovengrondse parkeergarages verdwijnen ten 
behoeve van kantoorgebouwen en appartementen, omdat 
deze voor vastgoedpartijen meer rendement opleveren. 
Ondergrondse parkeergarages zijn een goede oplossing 
voor het ruimteprobleem.''16 Wonen en werken worden 
in eenzelfde omgeving geplaatst ter bevordering van de 
veiligheid en om zo een hoger rendement per parkeerplek 
te behalen. Want overdag zijn de meeste mensen met hun 
auto naar het werk, en ze komen pas 's avonds weer thuis . In 
de tussentijd kunnen werknemers hun auto op dezelfde plek 
parkeren. 

Veel voorkomende stapelingen van functies zijn van boven 
naar beneden: 

wonen- winkels- parkeren, 
wonen- kantoren- parkeren, 
kantoren- winkels- parkeren, 
wonen- kantoren- winkels- parkeren 

Wanneer functies gestapeld worden, heeft dit consequenties 
voor de constructie, want iedere functie stelt zijn eigen eisen 
aan de constructie (zie ook afbeelding 2.6). Dus wanneer 
functies worden gestapeld, moeten verschillende ruimtelijke 
configuraties van constructies op elkaar aansluiten. Deze 

14 

15 

16 

'Functie st apeling boven ondergrondse parkeergarages' p 4 

' Parkeerders tasten dieper in de buidel' 

'Parkeren is een vak.' 

aansluiting kan gerealiseerd worden met behul·p van een 
overdrachtconstructie. 

Flexibiliteit gebouwconstructies 

Vanuit verschillende partijen uit de maatschappij wordt 
onderzoek verricht naar de mogelijkheden van flexibele 
ruimten om zo overdrachtconstructies te voorkomen. 

Overheidsorganen VROM en de SEV. 
Commerciële partijen als Multifunk, vanuit Lingotto 
Vastgoed, en solids, opgericht door opinieleider in 
de wereld van vastgoed, projectontwikkeling en 
volkshuisvesting ir. Frank Blijdendijk. En ook 
universiteiten (met name Gereadts en van der 
Voordt17 aan de TUD en ir. van Herwijnen18 aan 
de TU/e) doen onderzoek naar de flexibiliteit van 
gebouwconstructies gerelateerd aan de functie. 

Gerealiseerde projecten in dit kader zijn onder andere Solids 
en MultiFunk. De belangrijkste belemmeringen waar in deze 
studies tegenaan is gelopen zijn: 

De vaststaande functie in het bestemmingsplan, 
Vanaf het begin van de aanvraag moet de 
bestemming vast staan, en is hiermee dus niet 
flexibel. 
De extra kosten die nodig zijn voor de technische 
eigenschappen (een benodigde overmaat 
door bijvoorbeeld een verschil in veranderlijke 
vloerbelasting) en 
De verschillende eisen volgens de Energie Prestatie 
Norm die gesteld worden aan de functies . 

Uit deze onderzoeken blijkt, dat het gebruik van één 
stramienmaat voor verschillende functies nog niet zo 
makkelijk te realiseren is. ledere functie blijkt zijn eigen eisen 
aan het stramien van de constructie te stellen. 

Conclusie functiestapeling 

Wanneer functies met een verschillend constructief grid 
worden gestapeld, is een overdrachtconstructie voor de 
horizontale verplaatsing van de krachten nodig. Door 
standaard maten op elkaar aan te sluiten, zou een standaard 
overdrachtconstructie kunnen worden benoemd. Onderzoek 
naar de richtlijnen van de ideale constructieve stramienmaat 
per functie is terug te vinden in bijlage A. De conclusie van 
deze literatuurbeschouwing is echter dat er veel diversiteit 
zit in de stramienmaten van functies. Hierdoor levert het 
formuleren van standaard overdrachtconstructies voor een 
specifieke stapeling (als bijvoorbeeld kantoren op winkels op 
parkeren) weinig voordelen op. 

17 Rob Geraedts en Theo van der Voort 

18 Frans van Herwijn en, voorzitter van de afstudeercommissie van 
dit rapport 
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Figuur 2.6: Siza doorsnede Overhoeks Figuur 2. 7: Coenen afbeelding Overhoeks 
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2.1.4 Architectuur 

Als vierde en laatste reden om een overdrachtconstructie 
toe te passen is wanneer de constructie ten dienste 
van de architectuur wordt gesteld. Soms wil de 
architect een bepaalde vorm realiseren waardoor een 
overdrachtconstructie noodzakelijk is. 

2.1.5 Conclusie aanleiding 

Hierboven zijn vier aanleidingen genoemd, die opgevoerd 
kunnen worden als een reden voor toepassing van een 
overdrachtconstructie. Zijn deze aanleidingen om een 
overdrachtconstructie toe te passen te omzeilen waardoor 
een overdrachtconstructie niet langer nodig isJ 

De eerste twee, stedenbouwkundige situatie en de 
grondgesteldheid, zullen blijven bestaan. Zeker in de huidige 
maatschappij waarbij veel functies op een klein gebied 
worden geconcentreerd zal het stapelen van functies blijven 
voorkomen . Ook zal men blijven bouwen op locaties waar 
bepaalde omstandigheden voor randvoorwaarden zorgen, 
die overdrachtconstructies noodzakelijk maken . 

Ten aanzien van de benodigde overdrachtconstructie bij het 
stapelen van functies zijn de meningen verdeeld . Projecten 
als 'solids'~ 9 en 'multifunk' 20

, waarin overdrachtconstructies 
bij stapelen van de functies wonen en werken niet nodig 
zijn, tegenover gemeenten, opdrachtgevers en architecten 
die niet bereid (of bij machte) zijn de extra investering 
(financieel of in ontwerpvrijheid) te doen. De flexibele 
structuren vereisen een extra investering. De ontwikkeling 
ervan kost geld en daarbij vragen ze van een architect de 
bereidheid om met vaste blokken te werken in plaats vanuit 
de vrije hand. Dat van deze bereidheid niet zondermeer 
uitgegaan kan worden, bewijst een project als Overhoeks . 
Een ondergrondse parkeergarage bedekt bij dit project 
de kavel onder maaiveld. Hierop worden woningblokken 
geplaatst, die ontworpen zijn door zes verschillende 
architectenbureaus. Uitgangspunt hierbij was oorspronkelijk, 
een 'dragende wanden systeem' met een hart op hart 
afstand van 5.4 m. Maar iedere architect gaat anders om 
met deze randvoorwaarde . In sommige gevallen wordt 
zo veel mogelijk vastgehouden aan het algemene grid, 
zie bijvoorbeeld de doorsnede van Siza in figuur 2.5. In 
andere blokken is de het grid echter nog nauwelijks te 
onderscheiden, wat onder andere tot uiting komt in de 
afwijkende vormen in de impressie van Jo Coenen in figuur 
2.6 en 2.7. Voor de ene architect geldt het 5.4 stramien als 
een prima structuur ter invulling van de woningfuncties, 
maar voor een andere architect biedt deze randvoorwaarde 

19 

20 

'Met andere ogen' door Frank Bijdendijk 

'Multi-funk' projecten door Lingotto Vastgoed 

onvoldoende ruimte om te komen tot het beoogde resultaat. 

Het afstudeeronderzoek van Elsbeth Quispel naar 
'Functiestapeling op een ondergrondse parkeergarage' biedt 
een handvat om een overdrachtconstructie te voorkomen 
bij stapelen boven een ondergrondse parkeergarage. Ook 
hier is de conclusie dat een overdrachtconstructie soms 
onvermijdelijk is. 

Alle vier de aanleidingen voor het toepassen van 
overdrachtconstructies lijken onvermijdelijk, en daarmee 
ook de toepassing van een overdrachtconstructie. 

2.2 LITERATUURONDERZOEK 

In de bestaande literatuur is geen complete typologische 
categorisering van overdrachtconstructies gevonden. De 
bouwpraktijk biedt een breed scala aan ontwerpen, maar 
een theoretisch overzicht van de mogelijkheden is niet 
voorhanden . Om een heldere ontwerptooi te ontwikkelen, is 
een typologische indeling onontbeerlijk . 

Uit het literatuuronderzoek en de beschouwing 
van de bouwpraktijk zijn een aantal mogelijke 
overdrachtconstructies gekomen. Een overdrachtconstructie 
kan verschillende vormen aan nemen en hoe deze wordt 
gecategoriseerd is afhankelijk van de auteur en steeds 
afhankelijk van het doel van de auteur. 

In dit onderzoek is een poging gedaan de mogelijke 
overdrachtconstructies zo te categoriseren dat inzicht wordt 
geboden in de verschillende vormgevingsmogelijkheden en 
tegelijkertijd het krachtsverloop binnen de constructie per 
categorie overeen komt. 

In de literatuur zijn een aantal mogelijke 
overdrachtconstructies gevonden. 

De schuinstaande kolom (oa door Van de Straat 21 en 
Nijsse22 (figuur 2.11)) 
De balk of het balkenrooster (oa Quispei 23,Foster24 

(figuur2 .18), Nijsse (figuur 2.11)) 
Raamwerk (Ambrose25 (figuur 2.10), Engel; als 
doorsnedeactieve26 overdrachtconstructie (figuur 
2.9)) 

21 Afstudeerverslag "Transfer zones in multi-use buildings and the 
development and a na lysis of the optimization tooi" van Roei vd Straat 

22 Cement artikel : "Parkeergarage onder het gebogen maaiveld ' 

23 Afstudeerverslag ' functiestapeling boven ondergrondse 
parkeergarages ' van Elsbeth Quispel 

24 'Norman Foster Works ' door David Jenkins 

25 'Building Structures Primer' van Ja mes Ambrose 

26 Doorsnede actief: Constructies die voornamelijk gebruik maken 
van de continuïteit van de doorsnede eigenschappen. 
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Figuur 2.8: mogelijke afdrachtsystemen volgens Heinrich Engel 
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Figuur 2.10: mogelijke OC's volgens James Ambrose 

Figuur 2.12: schets Hongkong 
Shanghaibank Foster 
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Figuur 2.9: mogelijke OC's volgens Heinrich Engel 

Figuur 2.11: mogelijke OC's stadshart Almere 

Figuur 2.13: tweede schets mogelijke OC's Hongkong Shanghai Bank 



Trekkabel als vormactieve27 overdrachtconstructie 
bij gelijkmatig verdeelde belasting volgens 
EngeF8 (figuur 2.9), en als V-vormige kabel bij een 
puntbelasting volgens Foster (figuur 2.13) 
Vakwerkligger (Ambrose (figuur 2.10)) en als 
vectoractieve 29 overdrachtconstructie volgens Engel 
(figuur 2.9) 
Dikke vloer (Nijsse (figuur2.11)) 
Kledinghanger (Foster(figuur 2.13)) 
Boogconstructies (Ambrose (figuur 2.10)) 

In de bouwpraktijk komen niet alle constructies even vaak 
terug. Daarnaast is niet ieder type even zichtbaar, wat van 
invloed is geweest op de gekozen referentieprojecten . 

2.3 BESTAANDE TYPOLOGISCHE INDELING 

De typologische indeling van Heinrich Engel, is een 
constructieve categorisatie. Zijn typologische indeling is 
een indeling van constructie-elementen . Hij onderscheidt 
5 categorieën: vectoractieve elementen, doorsnedeactieve 
elementen, vormactieve elementen, en verticale 
afdracht constructies. Doordat hij op element niveau 
naar de krachtswerking kijkt, vallen bij zijn categorisatie 
een schuinstaande kolom en een vakwerkligger onder 
dezelfde noemer: de vectoractieve systemen. Toepassing 
van een schuinstaande kolom of een vakwerkligger is in 
de toepassing van een overdrachtconstructie essentieel 
verschillend. 

Bij de kolom verplaatst de kracht zich door middel van een 
directe verbinding tussen de belasting en de ondersteuning. 
Terwijl bij de vakwerkligger verschillende elementen 
samen werken om de belasting naar de ondersteuning te 
verplaatsen. De krachtswerking van de overdrachtconstructie 
als totaal is dus zeer verschillend, terwijl de element werking 
waaruit de constructie is opgebouwd erg met elkaar overeen 
komt. 

Ook de consequenties voor de aansluitende constructies 
zijn essentieel anders. Bij een schuinstaande kolom ontstaat 
aan de kop en de voet van de kolom een horizontale 
kracht door de scheefstand van de kolom . Deze kracht 
moet worden opgenomen. Een vakwerkligger geeft geen 
resulterende horizontale kracht, maar heeft alleen een 
verticale ondersteuning nodig. Hierdoor is wat betreft 
overdrachtconstructies de typologische indeling die Heinrich 
Engel heeft ontwikkeld niet geschikt. 

27 Vorm actief: Axiaal belaste constructies die de vorm van de trek-
of druklijn aannemen. 

28 'Tragsysteme, Structure systems' van Heinrich Engel 

29 Vectoractief: Constructies die op druk worden belast of door 
samenwerking van op druk en op trek belaste elementen. 
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2.4 MOGELIJKE BEOORDELINGSCRITERIA 

Omdat uit het literatuuronderzoek geen typologische 
indeling voor overdrachtconstructies is voortgekomen, 
is er voor dit onderzoek een typologische indeling 
opgesteld. In figuur 2.14 worden een aantal van mogelijke 
beoordelingscriteria waarop overdrachtconstructie 
gecategoriseerd zouden kunnen worden weer gegeven. In 
deze begrippen wolk zijn de belangrijkste begrippen voor 
de constructieve categorisatie groter weer gegeven, dan de 
begrippen die een minder grote rol spelen. Zo is bijvoorbeeld 
de (on)zichtbaarheid van de constructie in een ontwerp voor 
de architect erg belangrijk, maar voor een constructieve 
categorisatie is dit minder van belang. Aan de hand van 
deze begrippen in combinatie met de referentieprojecten 
is een typologische indeling voor overdrachtconstructies 
geformuleerd. Deze indeling is op basis van constructieve 
vormgeving van de overdrachtconstructie in totaal, 
waardoor de indeling snel inzichtelijk is. Ter ondersteuning 
van deze inzichtelijkheid kan bij de auteur van dit 
onderzoek ook een kwartetspel worden besteld, 
waarmee de gebruiker spelenderwijze de verschillende 
typologieën leert te onderscheiden. Binnen één type is de 
krachtswerking en vormgeving van de constructie in grote 
lijnen gelijk, waardoor algemeen geldende richtlijnen en 
randvoorwaarden kunnen worden gehanteerd . 

2.5 TYPOLOGISCHE INDELING 

In de typologische indeling die voor dit onderzoek is 
geformuleerd is in de eerste plaats onderscheid gemaakt 
in het materiaal van de overdrachtconstructie. Zo zijn in de 
referentieprojecten constructies in staal en in beton terug te 
vinden. 
In de tweede plaats worden per materiaal vier types 
onderscheiden : 

Schuinstaande kolom 
Paddenstoel constructies 
Tweezijdige uitkraging 
Op buiging belaste ligger 

De schuinstaande kolom is een pendelstaaf met aan de voet 
een scharnier en aan de kop een rolscharnier. De pendelstaaf 
wordt axiaal belast: het kan alleen normaalkrachten 
opnemen . 

De paddenstoel refereert naar de vorm van de paddenstoel : 
een stam met daarboven een kap met aanzienlijk groter 
oppervlak. De belastingen worden in de onderstaande kolom 
ge(con)centreerd. De kop van deze kolom is momentvast 
met de bovenliggende element( en) verbonden : ter plaatse 
van de overgang naar kolom wordt het systeem niet 
horizontaal gesteund. 

De tweezijdige uitkraging heeft in de doorsnede links en 
rechts een uitkraging. Door horizontale verbindingen houdt 
links rechts in evenwicht waardoor de kern alleen wordt 
belast op verticale belasting; er zijn geen resulterende 
horizontale belastingen ten gevolge van de verticale 
belastingen. 
De ligger wordt over het algemeen gekenmerkt door een 
geringe doorsnede ten opzichte van de overspanning. De 
ligger wordt op buiging belast . 

Terugkoppeling 

Met behulp van deze indeling zijn de referentieprojecten in 
vier categorieën in te delen. Doordat de indeling is gemaakt 
op constructieve vormgeving is visueel snel duidelijk in 
welke categorie een referentieproject valt . 

Terugkoppelend naar paragraaf 2.1 is op te merken dat niet 
alle constructievormen die in de literatuur zijn geformuleerd 
terug te vinden zijn in deze typologische indeling. Een 
voorbeeld is de door Heinrich Engel geformuleerde 
vormactieve constructie (zie figuur 2.9). Deze constructieve 
vorm is buiten de theorie niet als overdrachtconstructie 
teruggevonden in de praktijk. 

De met een puntlast belaste kabel (zie figuur 2.10) 
is naast toepassing door Norman Foster ook in een 
referentieproject terug gevonden, namelijk in het gebouw 
voor afgevaardigden van de Bondsdag in Bonn/Duitsland. 
30.Dit zou dus ook als een type overdrachtconstructie 
geformuleerd kunnen worden . De toepassing ervan is 
echter zo beperkt dat voor dit onderzoek is besloten deze 
constructies buiten beschouwen te laten. 

Tenslotte zijn de grote boog en de hangconstructies in 
dit onderzoek niet meegenomen. De verhouding tussen 
de stramienmaat van systeem 1 en de stramienmaat van 
systeem 2 is zo groot dat deze constructies gedefinieerd 
worden als overspanningsconstructies en dus buiten de 
overdrachtconstructies vallen. 

30 'Staalbouw Atlas' door E.Hart, W. Hen in en H. Sontag 
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H3 REFERENTIEPROJECTEN 

In de eerste fase is onderzocht welke constructies in de 
bouwpraktijk worden toegepast als overdrachtconstructie. In 
dit hoofdstuk worden van ieder type overdrachtconstructie 
een aantal projecten beschreven die hebben bijgedragen aan 
de ontwikkeling van de typologische indeling. De vier typen 
die zijn geformuleerd op basis van constructieve vormgeving 
die worden onderscheiden zijn: 

• schuinstaande kolommen; 
• paddenstoelconstructies; 
• tweezijdige uitkragingen; 
• op buiging belaste liggers 

3.1 TYPE 1: SCHUINSTAANDE KOLOMMEN 
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la fenetre te Den Haag 

Architect 

Constructeur 

Oplevering 
Functies 

Architectenbureau 
Uytenhaak 
Adams Bouwadvies
bureau, Druten 
2005 
wonen boven een 
doorgaande open
bare route 

La Fenêtre staat op 9 kolomstellen en 
totaal 35 schuinstaande kolommen. 
Deze lijken redelijk egaal verdeeld 
over het vloeroppervlak. Verschil in 
belasting van de kolommen is echter 
groot. 

-Eigenschappen systeem 1 
Kolomstructuur ~ 7,2 x 5,2 tot 7,2 m 
- Eigenschappen systeem 2 
Kolomstructuur ~ 14,4 x 9 tot 17,1 m 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Doorgaande wandel- en fietsroute 

Stabiliteit 
Samenwerking tussen betonnen 
kernen en stalen kolommen~ 80%-
20% [via Adams Bouwadviesbureau] 

Tav de krachten 
De kolomstructuur lijkt redelijk 
gelijkmatig over het oppervlak 
verdeeld, de variatie in de krachten 
in de kolomstellen blijkt echter groot, 
het maatgevende kolomstel is tpv as 
A-3 [4.1] 

Doorsnede 
gevuld 

660x16 beton 

F (kN) x(m) 
1 8746 6,7 
2 5058 5,0 
3 4605 7,0 
4 9876 7,2 

Variaties 
F1 = 1700- 10000 kN 

hoh 5,2 tot 7,2 m 
F2 = 14500- 30000kN 
xmax= 4 m 

a(") 
68,5 
73,6 
67,6 
67,1 

Spatkrachten tpv kolomvoet 
varierend van 290 tot 4719 kN 

Gemiddelde belasting per vierkante 
meter gebouwoppervlak (P) is 9,15 
kN/m2 

Totale belasting bovenbouw 
= 230704 kN [berekeningsrapport 
Adams] 
Totale vloeropp 25x63x16verd = 
25200m2 
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Kennedy business centre te Eindhoven 

DOORSNEDE AS 6 V.l.NUIT .l.S 7 
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Architect 

Constructeur 
Oplevering 
Functies 

van Aken Architec
tuur & Stedebouw 
Tielemans 
2005 
Kantoren op 
parkeergarage 

- Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur hoh 7,2 m 
- Eigenschappen systeem 2 
Kolommenstructuur hoh afwisselend 
6,0 en 8,4 m 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Functie : Realisatie van zo veel 
mogelijk parkeerplekken. 

Naast Station Eindhoven een kantoor 
gestapeld op een parkeerkelder. 
In het kolomgrid van 7,2 van de 
kantoren passen nét geen drie 
parkeerplekken. Daarom wordt in 
de parkeergarage een ander grid 
aangehouden . De kolommen ter 
hoogte van het maaiveld zijn scheef 
gezet om zo de stramienen op elkaar 
aan te laten sluiten . De kolommen in 
de parkeerkelder hebben een grid van 
achtereenvolgens 8,4 en 6,0 m; met 
andere worrden achtereenvolgens 3 
en 2 parkeerplekken. 
De horizontale krachten die aan de 
kop en de voet van de kolommen 
ontstaan, worden opgenomen 
door koppelbalken ter hoogte van 
de (verdiepings)vloer. Omdat de 
kolommen in hetzelfde werkvlak in 
spiegelbeeld scheef staan, kunnen 
de horizontale kracht die ontstaan 
evenwicht met elkaar maken. De 
horizontale kracht die ontstaat aan 
de kop van kolom 1 is bij gelijke 
belasting immers tegengesteld 
aan de horizontale kracht die 
ontstaat bij kolom 2. Doordat 
deze twee kolommen met behulp 
van een koppelbalk evenwicht 
maken, ontstaat er geen extra 
horizontale kracht die door het 
stabiliteitselement (de kern) moet 
worden opgenomen . 

De gevel van dit business cent re is 
behoorlijk transparant. Hierdoor zijn 
de kantoorkolommen vanaf buiten 
goed zichtbaar. Het beeld van de 
scheefstaande kolommen wordt 
dus niet doorgezet. Dit is dan ook 
het meest gehoorde architectonisch 
commentaar wat op dit cent re wordt 
gegeven: men vindt het jammer 
dat dit niet is doorgezet. Vanuit 
constructief en materiaalbesparend 
perspectief is dit wel te verklaren. 

Stabiliteit 
betonnen kernen 

Elementeigenschappen 

K ·' ,. 
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coolharbeur twins te Rotterdam 

Architect 

Constructeur 

Oplevering 
Functies 

Kees Christiaanse 
Architect & Planners 
Ingenieursbureau 
Zonneveld 
1996 
Wonen, algemene 
entree 

- Eigenschappen systeem 1 
Woningscheidende schijven 
- Eigenschappen systeem 2 
Funderingsstroken 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Beperkte afdrachtmogelijkheid 
belastingen ivm metro, kabels en 
kade. 

Principe kolomafmetingen 

zware belasting 

lichte belasting 

Aan de Coolhaven in Rotterdam staat 
een tweel ing: de Coolharbeur Twins. 
Twee gelijkvormige gebouwen die 
aan de kade woningen heribergen. De 
Coolharbeur heeft vier hoofdassen 
hoh 7,5m. De middelste assen 
dragen de grootste belasting af. De 
middelste assen dragen immer twee 
vloervelden. Het middelste kolomstel 
op de middenas is maatgevend : dit 
is het meest belaste kolommensteL 
In de vormgeving van de kolommen 
is dit te zien door het gebruik van 
'bolle' kolommen op de zwaar belaste 
kolommen, en ingedeukte kolommen 
als licht belaste kolommen. 

Maatgevende as B/C 
Normaalkracht in kolommen 
maatgevende as 7852 tot 13906 kN 
(gem 10000) [4.3] 
Bijbehorende hor componenten 
maatgevende as 805 tot 2891 kN 
(gem 2200 kN) welke dmv 
koppelbalken wordt opgenomen [uit 
berekeningsrapport Ingenieursbureau 
Zonneveld] Deze koppelbalk is tegelij k 
ook een overdrachtsbalk: hij draagt 
belasting uit de dragende gevel af 
naar de kop van de kolom. 

Stabiliteit 
Langsrichting: dragende wanden ism 
kern en V-kolommen 
Dwarsrichting: betonnen kern 

Elementeigenschappen 
Balk 800x750 
Kolommen 1200x600/780 

Integrale constructieve functies 
-verticale afdracht belasting 
-bijdrage stabiliteit 

Doorsnede 
Geometrie 

Belasting 

1200x600/780 
- x=2,25 m 
- h=8,8 m 
a = 75• 
F = 2557 kN 

gem 

Fm" = 3556 kN 
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3.2 TYPE 2: PADDENSTEOLCONSTRUCTIE 
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U-bocht te Leiden 

. 
I 

30 

Architect 
Constructeur 
Oplevering 
Functies 

VVKH Architecten 
Ingenieursbureau Zonneveld 
2010 
Kantoren boven parkeren 

- Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur hoh 7,2 m 

- Eigenschappen systeem 2 
Enkele kolom 

- Overdrachtsconstructie tgv 
Stapeling van functies 

P = 12,5 kN/m2 
Bovenbouw totaal 
450000kN op 36000 m2 

Schatting krachten 
F1 = 3,6 x 7,2 * 12,5 kN/m2 * 7 verd = 2300 kN 
N = (x/h) * F = (5,4 I 4,5) * 18000 = 2800 kN 

N.B. 
Bij asymmetrische belasting (bijvoorbeeld één zwaar- en één licht 
belast veld) ontstaat er een moment tpv overgang tussen kolom 
en 'boomtakken". Door dit moment worden de staven op buiging 
belast. Ook de verbinding moet dit moment aankunnen. 

"De verticale belasting wordt met 
behulp van kanaalplaten naar de 
dragende gevels afgevoerd. De 
dragende gevels bestaand uit stalen 
kolommen en regels die met behulp 
van verdiepingshoge vakwerken 
boven de centrale hal en openbare 
weg naar de hoofdkolommen en 
kernen worden afgedragen. 
De hoofdkolommen hebben een 
boomstructuur, een groot deel van 
het gebouw wordt door deze bomen 
gedragen. Hierdoor ontstaan onder 
het gebouw een hoge open ruimte en 
de mogelijkheid voor het stadsverkeer 
in de U-bocht. 

Aan het ontwerop van de 
hoofddraagconstructie hebben 
de volgende uitgangspunten ter 
grondslag gelegen. ( .. .) 

- De boomstructuur is een efficiënte 
oplossing voor de belastingafdracht 
naar de fundering. Hierdoor komt 
veel ruimte beschikbaar voor het 
verkeer. 
- De grote vrije hoogte onder het 
gebouw wordt nuttig gebruikt, 
de boomtakken worden op 
normaaldrukkracht belast." 
[Voorlopig Ontwerp rapport van 
Ingenieursbureau Zonneveld p 4] 



Coolse Poort te Rotterdam 

Architect 
Constructeur 
Oplevering 
Functies 

R.B.van Erk, 
Graasman Partners 
1980 
kantoor boven 
winkels en entree 

- Eigenschappen systeem 1 
Kern, gevelkolommen hoh 1,8 

- Eigenschappen systeem 2 
Kolommenstructuur, hoh 7,2 (overstek 4,5 m) 

- Overdrachtsconstructie tgv 
Stapeling van functies: kantoor op winkels. 
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Kennedy gebouw te Eindhoven 

~ @ 

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

~--~ 
~· 1 

32 

Architect 
Constructeur 
Oplevering 
Functies 

Tielemans 
2005 
Kantoren op 
parkeren 

- Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur hoh 7,2 m 
- Eigenschappen systeem 2 
Kolom 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Functie: Realisatie van meer 
parkeerplekken 

[k-sn D 

In de kantoren wordt een grid van 7,2 
meter toegepast. De gevelkolommen 
staan hoh 3,6 meter. Een deel van het 
kantoor ligt boven een doorgaande 
openbare ruimte; doorgaand voet-
en fietspad en kiss-&ride voor het 
station. Het grid wordt vergraft tot 
één kolom welke vier gevelkolommen 
(hoh ~3,6) ondersteund. 
Een deel van de kantoren wordt 
ondersteund door een niet
prismatische balk die vier stramienen 
van het hoofd constructiesysteem 
verzameld in één punt. De constructie 
speelt geen rol in de stabiliteit van 
het gebouw, maar wordt middels de 
vloer horizontaal gesteund door de 
betonnen kern. 

Stabiliteit 
Betonnen kernen 

Elementeigenschappen 
Gevelkolommen rond300 
hoogte balk: 560-3110-376 
breedte ~1200 
Ondersteuning 733x609 tot 
1597x1200 

Integrale constructieve functies 
-geen 

Doorsnede 
hoc 
b 
h 

0,6m- 3,2m 
0,8- 1,145 
3,2m 

Geometrie en belasitngen 
x Fd 
(m) (kN) 

1 5,2 ~1810 

2 2 ~1810 

3 1,6 ~1810 

4 5,2 ~1810 

gem 3,5 1810 
ma x 5,2 1810 

EG 12,5x1,9x0,97x24 = 554 kN 



Hoofdgebouw TU/e te Eindhoven 

- · 

Architect 
Constructeur 
Oplevering 
Functies 

S.J . van Embden 
Aronsohn 
1960 
Semi openbare 
entree, leslokalen 

- Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur hoh 6,2 meter in 
twee richtingen 
- Eigenschappen systeem 2 
Kolommenstructuur, hoh 12,4 m. 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Vergroving van het grid tgv 
functiestapeling 

De verd iepingsvloer tussen het 
atrium en vloer 2 wordt gevormd 
door een paddenstoelvloer die 
het stramien van 6,2 naar 12,4 
m vergroot. Vier puntvormige 
belastingen worden in één punt 
verzameld . 

Doorsnede 
hoc 

Geometrie 
1,0-2,5 m 

h portaal 11,5m 
x 4,38m (diagonaal) 

Belastingen [bereken ingsrapport) 
Fd gemiddeld 2950 kN 

Totaal bovenbouw 
Opp hoofdvloeTen 
P 13 kN/m2 

23961 kN 
1845 m2 

NB dit is een behoorlijk hoge P. Dit 
heeft er ook mee te maken dat in het 
oppervlak geen reken ing is gehouden 
met de het toegevoegde oppervlak 
tgv de tussenvloeren die tussen de 
hoofdverdiepingen zijn toegepast . 

EG 654 kN/m1 
-6ooo kN/kolom 

Stabiliteit 
Betonnen kernen & portaalwerking 
paddenstoelvloer 

Elementeigenschappen 
s1 Kolom 450x450 hoh 6,2 
s2 -1550x1400 hoh 12,4x 

Integrale functies 
Verdiepingsvloer 

-~kL 
1"{ 
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3.3 TYPE 3: TWEEZIJDIGE UITKRAGINGEN 
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schutterstoren te Amsteram 

36 

Arch itect 
Constructeur 

Oplevering 
Functies 

DKV architecten 
Ingenieursbureau 
Zonneveld 
2005 
Won ingen in een 
uitkraging 

- Eigenschappen systeem 1 
Dragende gevel hoh 7,45 m 
- Eigenschappen systeem 2 
Dragende kern 12 bel punten hoh 2,9 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Stedenbouwkundige zichtlijnen . 
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De uitkragende jukken zijn radiaal 
gepositioneerd en verbonden 
middels een drukring aan de onderste 
(horizontale) staaf en een trekring 
ter hoogte van het aangrijpen van de 
diagonale staaf. 

Puntlasten vanuit de dragende gevel 
F1 = 3600 kN (12x) 
Afdracht van alle verticale belasting 
via de kern 

Het horizontale krachtkoppel welke 
ontstaat door de verplaatsing 
bedraagt 
H = x/h *F=7,6/6 * 3600 =4560 kN 

Doorsnede 
en 3) 

Geometrie 

Belastingen 

HEM300 (Staaf 1, 2 

x= 7,625 men 
h = 5,950 m dus 
a= 38" 

F = 3600 kN 

P 12,6 kN/m2 
Totaal 12x3600=43200 kN 
Opp rr*l3,62 ·rr *62 =470 
11 verd * 470 m2=5150 m2 

Stabiliteit 
betonnen kern 

Elementeigenschappen 
Ligger HEM300 
Diagonaal HEM 300 
Trekring HEM 450 

Gevelkolommen rond 244,5x28 
Betonnen kern gem 300 mm dik 

Integrale constructieve functies 
-ondersteuning vloerconstructies 



de meyboom te Eindhoven 

Architect 
Constructeur 
Oplevering 
Functies 
verzorgingsflat 

Smijtink en de groot 
Ir. A.J. Uilenreef 
1965 
ziekenhuis nu 

-Eigenschappen systeem 1 
Kern en hangstaven tpv de gevel 
- Eigenschappen systeem 2 
Kern 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Doorgaande openbare ruimte 

Het verzorgingscomplex de 
Meydoorn maakt met behulp van 
gespiegelde uitkragingen boven het 
dak van het complex naar 4 kanten 
uitkragingen. 

4 parallel geplaatste jukken in 
dwarsrichting, 2 parallel geplaatste 
jukken in langsrichting, en 4 
jukken naar de hoekpunten om de 
belastingen van de hoeken naar de 
kern te brengen. 

Doorsnede 
Diagonaal HEB320 + 2 platen 390x20 
Bovenregel HEA300 + 2 palten 280x14 
Geometrie 

x= 6,225 
h = 4,0 
a= 33° 

Belastingen F = 1457 kN 
P=1457/( 10 verd x 6,8 m x 3,1 m) 
= 6,9 kN.m2 (laag tov 'normaal' op 

druk belaste gebouwen) 



Hongkong Shanghai Bank te Hongkong 

38 

Architect 
Constructeur 
Oplevering 
Functies 

Norman Foster 
Ove Arup & Partners 
1981 
zeer flexibel indeel 
bare kantoorruimte 
bank 

- Eigenschappen systeem 1 
hangstaven 
- Eigenschappen systeem 2 
kolommen (laddertrap) 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Doel een zo flexibel mogelijke 
kantoorindeling te realiseren waarbij 
de constructie weinig beperkingen 
met zich meebrengt. 

Deze vorm van de 
overdrachtsconstructie wordt ook 
wel de kledinghanger genoemd. 
De belasting links en rechts van 
de ondersteuning (in dit geval een 
laddervormig raamwerk) is met 
elkaar in evenwicht. 
Deze kledinghanger heeft gigantische 
afmetingen : de hoogte is al zo'n drie 
verdiepingen . Stel dat de hoek die 
de poot van de kledinghanger maakt 
30 graden is, dan betekent dit dat de 
horizontale drukkracht die ontstaat 
tegen het raamwerk 3 maal de 
belasting uit systeem 1 is. 



Kantoor te Vaneauver 

Architect 
Constructeur 
Oplevering 
Functies 

Rhone lredale 
Boque Babicki 
1969 
Kantoor 

Renovatie tot woontoren 
Architect mcmparchitects 

-Eigenschappen systeem 1 
Hangkabel tpv gevel 
- Eigenschappen systeem 2 
Betonnen kern 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Functie, doorgaande openbare 
ruimte 

Stabiliteit 
Betonnen kern 

Integrale functies 
geen 

Dit kantoor in Vaneauver maakt 
op een unieke manier gebruik van 
de eigneschappen van beton . De 
ondersteunende constructie wordt 
belast door een gelijkmatig verdeelde 
belasting en niet door puntbelasting 
zoals bij de overige constructies het 
geval is. 

10x 
-3 

- 9 

L 
~ 

hD 
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~ 
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3.4 TYPE 4: OP BUIGING BELASTE LIGGERS 
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unilever te Rotterdam 

42 

Architect 
Constructeur 

Oplevering 
Functies 

JHK Architecten 
Aronshoh Construc
teis raadgevende 
ingenieurs i.s.m. 
Hollandia 
2005 
Kantoor 

- Eigenschappen systeem 1 
vrij indeelbare kantoorruimtes 
- Eigenschappen systeem 2 
Kern en 2 kolommen 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Locatie 
Bijzonder: demonstratiestatus 
Industrieel, Flexibel en Demontabel 
Bouwen van SEV Realisatie (2002) 
en nominatie voor de Nationale 
Staalprijs van Bouwen met Staal 
(2004) 

.. " 

"De staalconstructie bestaat uit 
een ruimtevakwerk van 130 bij 33 
m met vier vakwerkspanten. De 
twee spanten in het midden van het 
gebouw bestaan uit relatief zware 
H-profielen (. .. ) tot HO 400x347 
voor de onder- en bovenrand. De 
twee spanten aan de buitenkant 
zijn relatief lichte kokerprofielen. 
Uit het oogpunt van esthetica en 
onderhoudsgemak hebben de 
profielen één uitwendige diameter 
(500x300 mm), de wanddiktes 
variëren wel. De spanten zijn met 
jukken aan de twee middenspanten 
opgehangen. ( ... ) De combinatie 
van betonnen vloerschijven, 
vakwerkspanten en dwarsverbanden 
maken van het kantoorgebouw 
een stijve en stabiele constructieve 
doos. Het ruimtevakwerk draagt op 
slechts drie punten zijn belastingen 
af aan de onderconstructie: aan de 
kolommen op het binnenterrein, aan 
de bok naast de fabriekshal en aan 
de speciale V-vormige kolommen 
op de kade. Hierdoor ontstaan 
funderingsdrukken en zettingen 
tot 50 mm, vergelijkbaar met die 
bij een toren. Bij het constructief 
ontwerpen heeft de fundering dan 
ook extra aandacht gekregen." [www. 
brandveiligmetstaal.nl] 

"Op een naburige locatie is de 
draagconstructie gemonteerd, op 
25 m hoge tijdelijke kolommen. 
Vervolgens is het gevaarte {130 m 
lang, 33 m breed en 2400 ton zwaar) 
met hefwagens en skidbaan naar zijn 
bestemming gereden en gegleden. De 
vakwerkconstructie 'zweeft' nu op 25 
m hoogte boven de oudbouw. (. .. ) 
Het staalskelet gaat samen 
met staalplaat-betonvloeren op 
geïntegreerde stalen liggers. Deze 
combinatie staat aan de basis 
van de vrije indeelbaarheid van 
15000 m2 kantoorruimte, verdeeld 
over vier verdiepingen. Bovendien 
vereenvoudigt de ruimtelijke 
structuur eventuele bouwkundige 
en installatietechnische wijzigingen, 
bijvoorbeeld voor ander gebruik óf 
een nieuwe functie van het gebouw 
inde toekomst." [www.archined. 
nl uit bouwen met staal door Arend 
Dolsmal 

Integrale functies 
-afdracht verticale belasting 
-stabiliteit 



de lens te Nieuwehuizen 

Architect 

Constructeur 
Oplevering 
Functies 

Architectenbureau 
Jaco D.de Visser 
ABT Delft 
2001 
Bestuursgebouw 
(trouw/raadzaal 
kantoren) 

-Eigenschappen systeem 1: 
kolommen variabel (8 stuks) 
- Eigenschappen systeem 2: 
kolommen variabel (4 stuks) 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Vrije overspanning 

Stabiliteit 
Samenwerking kern & 
windverbanden 

Voor de trouw- en raadzaal 
op de begane grond van dit 
nieuwe onderkomen van de 
gemeente Nieuwehuizen is een 
vrije overspanning wenselijk. 
Dit is gerealiseerd middels een 
vakwerkligger die de kolommen uit 
de bovenliggende verdiepingen naar 
vier oplegpunten terug brengt. De 
vakwerkligger die hier wordt gebruikt 
is niet de verdiepingshoge vakwerk 
als bij de voorgaande toepassingen, 
maar is een vakwerkligger in de 
vrije ruimte en wordt daardoor 
ingedeeld in de categorie: 
overdrachtsconstructies in de 
constructiehoogte. 

Elementeigenschappen 
Kolommen s1 rond 193,7x12,5 
Kolommen s2 rond 355,8x20 
Flens boven THO 200x5-190x20-
400x12 
Flens onder rond 355.6x30 
Diagonaal rond 168,3x12,5 gevuld 
met beton 

Bij de vier verdiepingen kantoren 
is de maximale overspanningen 7,2 
meter. Ter plaatse van de trouw- en 
raadzaal moet deze maat tgv de 
functie worden vergroot . Dit wordt 
gedaan dmv een niet-prismatische 
vakwerkligger het grid te veranderen . 
De vakwerkligger wordt door vier 
kolommen ondersteund. 

Een massieve kern was niet wenselijk. 
"Architect Jaco D. de Visser "Je 
onttrekt dan veel te veel nuttige 
vierkante meters aan het bruto
vloeroppervlak'~ In plaats daarvan 
ontleent het slechts16mbrede en 
38 m lange lensvormige gebouw zijn 
stabiliteit aan één prefab betonnen 
schijf in dwarsrichting en twee 
stalen verbanden, opgebouwd uit 
buisproftelen, die in de lengterichting 
direct achter de gevel staan. De opzet 
van de draagconstructie typeert de 
ontwerper als 'een beetje hybride~ 
In de raadzaal en de trouwzaal wilde 
men zo weinig mgoelijk constructie
elementen hebben. Vanaf de vierde 
bouwlaag {10,8+ peil) staan er 
in de gevel slanke kolommen van 
kokerproftelen {140x140 mm) op 
afstanden van 1,2 m, terwijl in de 
lange middenas zes zwaardere 
buisproftelen staan (rond 193 mm) 
Deze inpandige kolommen rusten op 
een inwendig vakwerkspant dat zelf 
weer op zware kolommmen (rond 
355) rust. Met dit vakwerkspant en 
geïntegreerde vloerliggers is een 
tafelconstructie gevormd, waaronder 
de trouw- en raadzaal hangt met een 
dubbele verdiepingshoogte. 
De vloeren zijn uitgevoerd in 
kanaal platen, die zowel in de gevel 
als op de middenligger een steunpunt 
vinden. [Verdiepingsbouw in staal p 
165] 
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Kantoorgebouw te Puteaux 

44 

Architect 

Constructeur 
costruc-

Oplevering 
Functies 
open-

J.Binoux, M. Follias
son, J.Feyeton 
Uitvoerende 

tie werkplaats 
1968 
Kantoor boven 

bare ruimte 
- Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur in samenwerking 
met dragende gevel (4/drsn) 
- Eigenschappen systeem 2 
Kolommenstructuur (2/drsn) 
-Overdrachtsconstructie tgv 
Doorgaande openbare ruimte op 
maaiveld niveau. 
Stabiliteit 
Betonnen kern 

Elementeigenschappen 
-systeem 1 buitenkolom HEA260 
langsligger HElDOOM 
- OC: niet-prismatische gelaste koker 
maximaal 2000x900 
- systeem 2: twee kolommen 
gewapend beton 900x900 

"Op deze kolommenrijen, die 
op een afstand van 9,0 m van 
elkaar staan, zijn zes dwarsliggers 
opgelegd die aan beide kanten 4,80 
m uitkragen en de ondersteuning 
voor het staalskelet vormen.Deze 
dwarsliggers zijn uitgevoerd als 
gelaste kokerprofielen ( .. ) en worden 
door 1,0 m hoge langsliggers boven 
de betonkolommen met elkaar 
verbonden. De afstand tussen de 
dwarsliggers bedraagt 6,0 m." 
[Staalatlas p 152) 

In twee stappen wordt de verticale 
belasting naar de steunpunten 
gebracht. Mbv de langsligger 
wordt het grid in langsrichting 
vergroot van 3,0 naar 6,0 meter. De 
langsliggers (rand- en middenliggers) 
dragen hun belasting af aan de 
dwarsliggers welke aan twee kanten 
uitkragen en door twee kolommen 
worden ondersteund. De belasting 
wordt gevormd door een grid van 
kolommen op 7,9- 3,4- 7,9 m. De 
ondersteuningen staan 9 meter uit 
elkaar. 

Er kan hier dus gesproken worden 
van overdrachtsconstructies in twee 
richtingen. Orthogonaal geplaatste 
liggers zorgen er voor dat de verticale 
belasting uit het hoofddraagsysteem 
horizontaal wordt verplaatst naar de 
oplegpunten. 

F (middenkol.) = 
(7,6/2 + 3,4/2) * 6 * 10 kN/m2 * 13 
verd= 4300 kN 

verpl over 3,2 m 
(Mm=4212*3,1= 13728 kNm) 

F (randkol.) = 
(7,6/2) * 6 * 10 kN/m2 * 13 verd = 
3000 kN 
verpl over 4,8 m 
(Mr=3000 * 4,8= 14227 kNm) 

Het moment ter plaatse van de 
kolom ten gevolge van de belasting 
uit de rand- en de middenligger is 
gering: Mm-Mr = 14227-13728 = 
672 kNm Dit moment blijft door 
deze geometrische eigenschappen 
beperkt. 



Hilton te Rotterdam 

Architect 
Constructeur 
Oplevering 
Functies 

hotelkamers 

Maaskant n.v. 
Maaskant n.v. 
1961 
Functiestapeling van 
entree, technische 
ruimtes, 

- Eigenschappen systeem 1 
Kamerscheidende dragende wanden 
hoh 4,0 meter [2.2] 
- Eigenschappen systeem 2 
Kolommenstructuur hoh 8,0 bij 9,4 m 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Verschillende functies, wensen 
draagconstructiestgvfunctie 

Stabiliteit 
betonnen kern ism raamwerking v.an 
de betonnen constructie 

Elementeigenschappen 
Dragende wanden d=200 
Langsligger : 1800x3600 
overspanning 1=8000 
Totale lengte : 72m 
Kolom 800x1200 

Integrale constructieve functies 
-verticale afdracht belasting 
- functiescheiding instatlatieruimten 

De constructie van dit hotel is in 
1960 door Maaskant ontworpen. 
Over de hoogte van het gebouw 
zijn drie lagen te onderscheiden. De 
bovenste laag is het beddenhuis: 
de hotelkamers. De verdieping kent 
een gang met aan twee zijden de 
hotelkamers. De hotelkamers zijn 4 
meter breed, en worden gescheiden 
door dragende kamer scheidende 
wanden van 200 mm dik. Deze 
kamerscheidende wanden sluiten 
aan op de constructielaag. De 
constructielaag is opgebouwd uit een 
orthogonaal grid van verdiepingshoge 
liggers. De ruimte die in dit gnid 
ontstaat wordt gebruikt als 
installatieruimte. De vollewandliggers 
in dwarsrichting brengen de belasting 
uit de dragende wanden naar de 
vollewandliggers in langsrichting. 
De ligger is langsrichting worden 
om de 8 meter ondersteund door 
dikke kolommen {0,8x1,2m). De 
onderste laag is twee verdiepingen 
hoog: 2x5 meter. In deze zone is 
gedeeltelijk een verdiepingsvloer 
aanwezig. Hier bevinden zich de 
algemene ruimtes en voorzieningen : 
een balie om de gasten te ontvangen, 
restaurants, kappers en dergelijke. 
De betonnen kolommen van 0,8x1,2 
meter doorboren deze functies in 
hun weg naar de fundering. Het grid 
van de kolommen is hoh 8 meter 
in de lengterichting en 9,4 meter in 
dwarsrichting. 

Deze overdrachtsconstructie is 
behoorlijk star. Zo moesten er bij 
verandering van het ventilatiesysteem 
flink wat kunstgrepen worden 
uitgehaald op de benodigde ventilatie 
toe te voegen. Door de meter 
dikke wandligger moesten kanalen 
worden geboord waarbij ook het 
architectonisch beeld aangetast 
werd . In figuur .. is een foto te zien 
van de luchtkanalen die ter plaatse 
van het overstek werden toegevoegd . 
Deze beïnvloeden de architectuur. 
De vraag is of een andere 
overdrachtsconstructie wellicht 
dezelfde functie kan vervullen en de 
nadelen kan beperken. 
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H4 FASE 2: TODLONTWERP 

De tooi biedt ondersteuning in de ontwerpkeuzes die 
moeten worden gemaakt bij de toepassing van een 
overdrachtconstructie. Het doel is inzicht te geven in de 
verschillende ontwerp mogelijkheden, en de consequenties 
van de ontwerpkeuzes die worden gemaakt. In dit hoofdstuk 
de achtergrond van de ontwikkeling van de tooi. Hoe heeft 
de tooi zijn uiteindelijke vorm gekregen en wat is het 
resultaat. 

~1 ACHTERGROND 

4.1.1 Toepassing 
De ontwerptooi kan worden ingezet in de Voorlopig 
Ontwerp fase (VO), wanneer het ontwerp van de 
overdrachtconstructie nog volop in ontwikkeling is. Het 
programma begint vorm te krijgen, maar de precieze 
vormgeving en afmetingen liggen nog niet vast. 
In het ontwerp is een overdrachtszone gereserveerd voor 
de overdrachtconstructie. Uit het programma kan de kracht 
(F) die op de overdrachtszone aangrijpt worden bepaald, 
evenals de afstand (x) waarover deze belasting moet worden 
verplaatst. 

De (constructief) ontwerper wil in deze fase snel inzicht 
hebben in de mogelijke vormgevingsaspecten. Welke 
alternatieve constructies kunnen in dit geval ontworpen 
worden? Wat is de hoogte die nodig is voor dit type 
overdrachtconstructie? Is de gereserveerde ruimte 
daarvoor voldoende? Wat zijn de consequenties voor 
de constructiedelen? Wat is het materiaalgebruik van 
deze toepassing? Door toepassing van de tooi wordt een 
antwoord gevonden op deze vragen . In korte tijd ontstaat 
inzicht in verschillende mogelijke alternatieven . 

4.1.2 Vorm van de tooi 
Voor de vorm van de tooi zijn verschillende alternatieven 
bekeken. 
Een stroomschema doorlopen, kost veel tijd en leidde 
niet tot de gewenste inzichtelijkheid in de problematiek. 
Daarmee voldeed deze vorm niet aan de doelstelling. 

Door verbanden tussen de variabelen in een grafiek op 
papier vast te leggen is snel inzichtelijk wat de invloed van de 
ene op de andere variabele heeft . Ook het drempelgebruik 
is laag: er hoeft geen programma opgestart te worden, er 
hoeft slechts een blik op een grafiek geworpen te worden. 
Echter het aantal variabelen wat ter ontwikkeling van de 
grafieken vast moet liggen is groot. De flexibelheld van de 
tooi is daarmee laag, en dus ook de toepasbaarheid . Immers 
wanneer één van de variabelen niet overeen komt met de 
specifieke situatie is de tooi niet langer toepasbaar. 

In een excelsheet kan er gebruik gemaakt worden van 
grafieken en kunnen tegelijk de variabelen variabel 
blijven. Daarom heeft de tooi uiteindelijk de vorm van een 
excelbestand waarin variabelen vrij zijn, en grafieken de 
inzichtelijkheid op de invloed van de variabele bevorderen. 
Twee sheets in het Excel bestand geven antwoord op en 
inzicht in de vragen ten aanzien van overdrachtconstructies: 
STAP 1 en STAP 2. 

4.1.3 Gebruik van de tooi 
De tooi bestaat uit twee hoofdsheets; genaamd 'STAP 1' 
en 'STAP 2'. Algemeen geldt dat blauw gekleurde waarden 
ingevuld dienen te worden. Zwart gekleurde waarden mogen 
dus niet ingevuld worden omdat dit een uitkomst is . Deze 
waarden worden met behulp van de tooi vanuit de ingevulde 
waarden bepaald . 

STAP 1 
Op de STAP 1 pagina van de tooi wordt antwoord gegeven op 
de volgende vragen: 

Wat zijn de vormgevingsmogelijkheden voor de 
overdrachtconstructie bij deze toepassing? 
Wat is het materiaalgebruik bij (standaard) 
toepassing van dit type constructie bij deze 
toepassing? 

Door de eigenschappen van systeem 1 (de belastingen 
op de overdrachtsconstructie) en systeem 2 (de 
ondersteuningspunten van de overdrachtconstructiel in te 
vullen, formuleert de tooi welk type overdrachtconstructie 
kan worden toegepast. Zie figuur 4.1 voor een printscreen 
van dit onderdeel van de sheet . Hier is een grid ingevuld 
van 6,2 meter in zowel x- als in v-richting. Bij beschikbare 
hoogte staat een 1, dit betekent dat de constructie in 
de constructiehoogte moet worden opgenomen . In de 
sheet is een opmerking geplaatst welke toelicht welke 
'codes' ingevuld kunnen worden . De types die in dit geval 
zouden kunnen voldoen zijn zowel in x- als in v-richting 
de paddenstoel of de doorgaande ligger. Hiermee zijn 
de vormgevingsmogelijkheden voor de alternatieve 
overdrachtconstructies geformuleerd . 

Vervolgens kunnen bij STAP lB de kracht Fen de afstand x 
waarover de belasting moet worden verplaatst ingevuld. 
Zie ook figuur 4.2. Per type constructie wordt door de tooi 
berekend welke (standaard) profielen in deze toepassing 
nodig zijn . Deze stap is niet gekoppeld aan de mogelijke 
vormgeving van STAP lA: voor alle type constructies wordt 
automatische een antwoord gegenereerd . Uit de profielen 
en de geometrie van de constructie wordt ook het eigen 
gewicht van de overdrachtconstructie bepaald. Hierdoor 
heeft de ontwerper heel snel zicht op de efficiëntie van de 
verschillende (standaard) constructietypes in deze situatie. 
In deze stap is het aantal in te vullen variabelen zoveel 
mogelijk beperkt . Hiervoor zijn veel aannamen gedaan die 
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leiden tot een direct antwoord in de vorm van benodigde 
profielen voor de toepassing in een specifieke situatie. 
Zo wordt het benodigde profiel binnen één profieltype 
gezocht: bij de schuinstaande kolommen worden altijd 
buisprofielen gegenereerd, en dus geen ander profieltype. 
Wil de ontwerper een H-profiel toepassen, dan kan hij 
gebruik maken van de STAP 2 sheet van de ontwerptool. De 
ontwerper moet zelf rekening houden met de positionering 
van de constructie en de bijbehorende belasting en 
afstand die ingevoerd worden. Zo kan de afstand x bij een 
schuinstaande kolom groter zijn dan bij een orthogonaal 
toegepast liggerstelseL Immers, bij de liggers wordt de 
uiteindelijke afstand in twee orthogonale stappen bereikt, 
waar de schuinstaande kolom de afstand ineens overbrugt. 
Ook de grootte van de belasting voor de 'tweede' ligger in 
het orthogonale stelsel kan groter zijn dan de actiekracht F 
op de 'eerste' ligger. Zie ook hoofdstuk 5 met de alternatieve 
overdrachtconstructies voor het Hoofdgebouw. 

In de tooi wordt hierop gewezen met behulp van 
onderstaande notitie: 
"De tooi werkt in het 2D vlak. Wanneer een type constructie 
orthogonaal of radiaal wordt toegepast, kan dit betekenen 
dat de afstand x voor verschillende types, en in verschillende 
richtingen, verschild. De afstand x die de belasting moet 
verplaatsen is bij ruimtelijk toegepaste schuinstaande 
kolommen anders dan bij orthogonaal geplaatste liggers. 
Bij orthogonaal geplaatste liggers kan de afstand ook weer 
per ligger anders zijn. Het actieve vlak van de schuinstaande 
kolom is direct door het belasting- en ondersteuningspunt. Bij 
de liggers liggen de afdrachtvlakken orthogonaal: in dwars
en in langsrichting. En de kolom heeft een afstand x van de 
helft van de diagonaal. De ligger deelt deze afstand op in 
twee orthogonale stappen. Hierbij moet er voor de 'tweede' 
ligger weer rekening worden gehouden met een andere 
belasting dan bij de 'eerste' ligger. Denk dus goed no, welke 
belasting over welke afstand moet worden verplaatst." 

STAP2 
STAP2 van de tooi geeft antwoord op de vragen: 

Wat is de invloed van een specifieke variabele op de 
toetsing31 van de constructie? 
Wat is het gevolg voor aansluitende 
constructiedelen bij deze toepassing? 

Op deze pagina staan de verschillende types onder elkaar 
weer gegeven, met alle mogelijke variabelen in het blauw. Er 
zijn zoveel mogelijk variabelen vrij gehouden om zo recht te 
doen aan de ontwerpvrijheid van de ontwerper. Deze blauwe 
waarden worden door de ontwerper ingevuld waaruit de 
constructie wordt getoetst (de UC wordt berekend) en het 

31 De toetsing betreft de toetsing op sterkte waarbij de 
draagcapaciteit altijd groter moet zijn dan de belasting die moet worde.n 
afgedragen. 

eigen gewicht van de constructie bij deze eigenschappen 
wordt bepaald . Zie figuur 4.3 voor een printscreen bij 
toepassing van het eerste type. Ter bevordering van het 
inzicht in de (variabelen van de) constructie, is een grafiek 
toegevoegd waarin de Unity Check32 van de constructie is 
uitgezet tegen de hoogte van de constructie. Hierdoor is per 
element voor de ontwerper inzichtelijk wat het gevolg is van 
aanpassing van de hoogte van de constructie . Dus voor de 
ontwerper die inzicht wil krijgen in de eigenschappen van de 
constructie biedt STAP 2 van de tooi uitkomst. 

Waar bij STAP 1 een kant-en-klaar antwoord wordt 
gegeven, biedt STAP 2 de mogelijkheid inzicht te krijgen in 
de verschillende variabelen en eigenschappen die aan de 
constructie kunnen worden toegekend. 

4.1.4 Randvoorwaarden gebruik 
De tooi zoals deze ontwikkeld is, is gemaakt voor het 
materiaal staal. De tooi is uiteraard ook te ontwikkelen/ uit 
te breiden voor andere materialen. Hiervoor is aanvullend 
onderzoek nodig. Deze tooi biedt daarvoor echter een zeer 
toepasbaar kader: de typologische indeling is gebaseerd 
op verschillende materialen en ook de krachten in de 
constructie zullen zich in grote lijnen op dezelfde wijze over 
de constructie verdelen. 

Per type worden in deze paragraaf een aantal aannamen 
puntsgewijs toegelicht onder de kopjes, 'Profiel en 
materiaal', 'Mechanica en krachtswerking', 'Variabelen', 
'Aanvullende constructie' en 'Resultaat'. 

Profiel en materiaal 

De tooi is ontwikkeld voor het materiaal staal. De tooi 
berekent het benodigde profiel binnen het profieltype. 
Standaard wordt uitgegaan van staalkwaliteit s235. Bij STAP2 
kan deze per type worden aangepast. 

Mechanica & krachtwerking 

Voor iedere staaf binnen een type is een mechanicaschema 
aangenomen. Afhankelijk van het dit schema neemt de staaf 
normaalkracht, dwarskrachten/of een moment op. Onder 
het kopje mechanica & krachtswerking wordt toegelicht op 
basis waarvan de capaciteit en belasting voor constructie 
wordt bepaald. 

Variabelen 
In de geometrie van de toepassing zijn voor ieder type een 
aantal variabelen aan te wijzen. Door deze variabelen te 
variëren wordt het gedrag van de constructie inzichtelijk. 

32 Unity Check = belasting/ capaciteit. Voor de sterkteberekening 
moet de U(nity) C(heck) dus altijd kleiner dan één zijn: immers, de capaciteit 
van de constructie moet altijd groter zijn dat de belasting die door de 
constructie moet worden afgedragen . 
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Twee onafhankelijke variabelen zijn steeds de hoogte (h) 
van de overdrachtconstructie en de afstand (x) waarover de 
belasting horizontaal wordt verplaatst. In de grafiek kan de x, 
of de h tegen de UC worden uitgezet. Er is gekozen voor de 
hoogte omdat 

Er wordt vanuit gegaan dat de afstand x een vast 
uitgangspunt vormt. Waar de belasting naar 
beneden komt, en waar deze wordt ondersteund 
zijn vaste randvoorwaarden. De vraag is hóé 
deze belasting verplaatst wordt en welke hoogte 
hiervoor beschikbaar moet zijn. De hoogte h is dus 
eerder een antwoord op de vraag dan een gegeven 
in tegenstelling tot de afstand x die eerder een vast 
gegeven vormt dan een antwoord op de vraag. 
Er voor op druk belaste elementen een hoogte 
aan te wijzen is, waarbij de af te dragen 
belasting maximaal is. Door de h in de grafiek 
uit te zetten, wordt snel visueel duidelijk welke 
ontwerpmaatregel kan worden genomen (hoe de 
hoogte te veranderen) om een grotere belasting af 
te kunnen dragen. 

Aanvullende constructie 
Bij types 1, 2 en 3 zijn buiten de gegenereerde 
overdrachtconstructie, aanvullende constructies nodig om 
een toepasbare constructie te vormen. De benodigde extra 
elementen vallen niet onder de overdrachtconstructie, 
maar worden opgenomen in de consequenties van 
de overdrachtconstructie. Het is een tooi voor de 
overdrachtconstructie, en niet voor de aangrenzende 
constructies. Wel wordt aangegeven wat de mogelijke 
consequenties zijn. 

Resultaat 
De tooi genereert antwoorden op eigenschappen van de 
constructie. Het bepaald niet automatisch een antwoord 
wat de beste constructie in dit geval is. Dit omdat de 
weging van de randvoorwaarden voor iedere toepassing 
uniek zijn. Redenen die voor verschillende situaties van 
doorslaggevende aard kunnen zijn, zijn bijvoorbeeld: 

Het materiaalgebruik. 
De detaillering van de overdrachtconstructie. 
De vormgeving. 
Vervoer van de elementen. 
De bouwkundige aansluiting. 

De tooi geeft antwoord op de vraag naar het 
materiaalgebruik. Hierdoor kunnen de verschillende 
constructies met elkaar worden vergeleken op basis van 
het eigen gewicht van de constructie . Welk argument van 
doorslag is om een bepaalde constructie daadwerkelijk toe 
te passen is de keuze van de ontwerper. 

Detaillering kan bijvoorbeeld een rol spelen bij 
vakwerkliggers, waarbij de hoek van de diagonalen met de 

regels het liefst niet te klein of te groot mogen worden. De 
tooi waarschuwt de ontwerper dan ook wanneer de hoek 
van de aansluiting in dit geval kleiner dan 35" of groter dan 
so· is. 

De vormgeving is subjectief en niet meetbaar. Dit kan niet 
in de tooi worden meegenomen. De geprefabriceerde 
elementen moeten van de fabriek naar de werkplaats 
worden vervoerd . De grote van de elementen is natuurlijk 
vooral afhankelijk van de detaillering en daarmee niet van 
toepassing voor de tooi. 

Wanneer de bouwkundige aansluiting van invloed is op de 
overdrachtconstructie, kan deze worden meegenomen in 
de tooi. Zo kan een horizontale ligger wellicht in zijn zwakke 
richting gesteund worden doordat de tussenliggende vloer 
als kniksteun fungeert. In de tooi is de optie aanwezig 
om deze steun wel of niet in te zetten op het betreffende 
element. 

Van deze aspecten is het materiaalgebruik het objectief 
meetbare resultaat. Per type wordt onderscheiden welke 
constructie elementen worden meegenomen in de bepaling 
van dit eigen gewicht. 

4.2 TYPE 1: SCHUINE KOLOM 

Materiaal 
Deze constructie kan voorkomen in staal, beton of composiet 
constructies. De tooi is ontwikkeld voor het materiaal staal. 

In de praktijkvoorbeelden komen bij de stalen constructies 
vooral ronde buisprofielen voor. Deze profielen zijn het 
minst gevoelig voor knik, kunnen per kolom een dikkere 
of dunnere wand krijgen en kunnen zo nodig met beton 
worden versterkt. Daarom is bij STAP l ,gekozen voor een 
rond buisprofiel met een standaard staalsterkte s235. 

Mechanica & krachtwerking 
In het mechanica schema wordt uitgegaan van een 
pendelstaaf. De kolom neemt dus alleen axiale krachten op. 
De normaalkracht in de kolom wordt verkregen vanuit de 
geometrie: 
N = (x/h) • F 
De capaciteit van de kolom wordt bepaald met behulp van 
de NEN 6770. 33 

Aan de voet en de kop van de kolom ontstaan horizontale 
reactiekrachten waarvan de grootte bepaald wordt uit de 
geometrie van de constructie. 

33 Zie ook bijlage B voor een uitgebreide beschrijving van de 
formules waaruit de tooi is opgebouwd. 
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Variabelen 
Variabelen die kunnen worden aangewezen bij dit type 
constructie zijn (zie figuur 4.4) hoogte h, afstand x, hoek a, 
en de (knik)lengte Ik. Door de variabelen te vergroten en te 
verkleinen ontstaat inzicht in het gedrag van de constructie. 
Vanuit dit inzicht wordt het uitgangspunt voor de TOOL vast 
gesteld. Dit wordt hieronder toegelicht. 

Een set onafhankelijke variabelen zijn 
• Hoogte h 
• Afstand x 

Deze variabelen kunnen onafhankelijk van elkaar gevarieerd 
worden, zonder dat ze invloed hebben op elkaar. De andere 
geometrische variabelen (de kniklengte en de hoek a) 
worden met behulp van deze twee variabelen vastgelegd. 

Het variëren van een variabele heeft invloed op de 
capaciteit, danwel de belasting op het element. Bij 
vergroting van de afstand x 

Verkleint de capaciteit als gevolg van de 
kniklengtevergroting 
Vergroot de belasting op het element als gevolg 
van de geometrische veranderingen: immers de 
normaalkracht= (x/h) * F 
De Unity Check 34 (UC) is de breuk van de capaciteit/ 
belasting. Doordat de capaciteit kleiner wordt 
en de belasting groter, vergroot de UC bij iedere 
vergroting van x. 

I ets anders is er aan de hand bij vergroting van de hoogte h. 
De capaciteit verkleint door vergroting van de 
kniklengte: hoe langer de staaf, hoe kleiner de 
knikfactor en dus hoe kleiner de capaciteit van de 
staaf. 
De belasting in de staaf neemt door de 
geometrische verandering af: immers de 
normaalkracht= (x/h) * F: vergroting van de h 
betekent verkleining van de normaalkracht. 
De UC van de staaf is de capaciteit/de belasting. De 
capaciteit verkleint maar ook de belasting verkleint. 
Het gaat er nu om hoe hard deze variabelen 
veranderen bij vergroting van de hoogte om te 
kunnen zeggen wat er met de UC gebeurt . Bij een 
'kleine' h3s ten opzichte van x dan is de belasting 
in de staaf ten gevolge van de geometrie zo groot 
dat de UC bij vergroting van de h kleiner wordt . 
Vergroting van de h heeft in dit traject dus een 

34 Unity Check is de breuk van de capaciteit/belasting. Is deze 
groter dan 1 dan voldoet de sterkte niet. 

35 Oe capaciteit is afhankelijk van de doorsnede eigenschappen 
van de staaf. Oe vorm en de afmetingen van de doorsnede spelen een grote 
rol in de bepaling van de UC. Hierdoor kan er geen waarde worden gegeven 
voor 'klein' maar kan deze variëren van 0,3 tot 1,3. Het gaat hier dus over 
het algemene principe die voor iedere staaf gelijk is. 

gunstige invloed op de capaciteit van de staaf. 
Wanneer de h 'groot' is, vergroot ook de lengte 
van de staaf en daarmee de knikgevoeligheid van 
de staaf. Bij een grote h zal deze knik zorgen voor 
een vermindering van de capaciteit van de staaf en 
daarmee een vergroting van de UC. Vergroting van 
de h zal in dit geval een negatieve invloed hebben 
op de UC van de staaf. Ergens tussen de 'kleine' 
en 'grote' h ligt het omslagpunt . De UC van de 
constructie is hier minimaal. Bij dit minimum kan de 
staaf een maximale belasting afdragen. NB dit hoeft 
niet te betekenen dat ook de belasting per eenheid 
materiaalgebruik maximaal is . 

In figuur 4.5 is een grafiek gegeven waarbij de unity check 
wordt uitgezet tegen de h. De andere variabel·en worden 
gelijk gehouden. Hieruit is af te lezen dat deze kolom voldoet 
wanneer de hoogte tussen de 1,6 en 6,2 meter ligt . De 
maximale belasting kan worden afgedragen bij het minimum 
van de UC: bij h = 3,1 meter. In figuur 4.6 is de maximale 
belasting toegepast. Hier is te zien dat de constructie 
inderdaad alleen nog maar voldoet bij een hoogte van 3,1 
meter. 

Aanvullende constructie 
Bij een schuinstaande kolom ontstaat aan de voet en aan de 
kop van de kolom een horizontale kracht. Deze horizontale 
kracht moet opgenomen worden. Afhankelijk van de 
positionering van de kolommen ten opzichte van elkaar en 
het stabiliteitselement moeten koppelelementen worden 
toegevoegd, en moet er rekening worden gehouden met een 
extra horizontale belasting op het stabimeitselement. 

Bij symmetrisch geplaatste kolommen maken de horizontale 
krachten aan de voet en aan de kop van de kolommen 
evenwicht met elkaar. In dit geval veroorzaakt alleen 
het verschil in belasting op de symmetrisch geplaatste 
kolommen een horizontale belasting. Voor kolommen zijn 
er vier verschillende positioneringen te onderscheiding (zie 
figuur 4.7 voor de bijbehorende figuren). 

Verlengde ,gekoppeld 
Verlengde ontkoppeld 
Evenwijdig 
Orthogonaal 

De benodigde extra elementen die in alle gevallen nodig 
zijn, vallen niet onder de overdrachtconstructie. Dat deze 
aanvullende constructie maatgevend kan zijn wordt in het 
volgende voorbeeld geïllustreerd. 

Uitgegaan wordt van een schuin geplaatste kolom waarvan 
de horizontale belasting naar het stabiliteitselement wordt 
overgebracht middels een op druk belaste (verdikte)vloer. 
In figuur 4.8 is weer een UC-h diagram weer gegeven. De 
lijn met dal is de kolom . De tweede lijn in het diagram is 
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de UC van de vloer. Hoe groter de hoogte h, hoe kleiner de 
horizontale kracht H en dus hoe kleiner de unity check. Op 
het punt dat de kolom het meest optimale punt aangeeft 
(punt 1 in de afbeelding) is af te lezen dat de vloer (nog) 
niet voldoet. Voor een unity check kleiner dan 1 is een 
wat groter hoogte nodig (punt 2) . In deze situatie voldoet 
de constructie wanneer de hoogte wordt aangenomen 
tussen punt 2 en punt 3 in het diagram. In dit onderzoek 
wordt de optimale constructie gezocht: de constructie die 
per eenheid materiaalgebruik de grootste belasting F kan 
verplaatsen. In de tooiligt de focus op vormgeving van 
de overdrachtconstructie zelf. Dit hoeft dus niet te per se 
te betekenen dat dit de beste oplossing voor de gehele 
constructie is. Wel wordt aangegeven wat de consequenties 
voor andere constructiedelen zijn . 

De tooi geeft aan wat de consequenties zijn van 
toepassing van dit type. Zo wordt er aangegeven hoe 
een koppelelement er uit zou kunnen zien, en hoe 
groot de resultante horizontale kracht is die door het 
stabiliteitselement moet worden opgenomen. Zo wordt er 
inzicht gegeven in de mogelijke aanvullende constructies die 
nodig zijn bij toepassing van dit type constructie. 

Resultaat 
De tooi genereert antwoord op eigenschappen van de 
constructie. Het bepaald niet automatisch een antwoord 
wat de beste constructie in dit geval is. Als handreiking 
voor het bepalen van de ideale constructie wordt het 
materiaalgebruik van de constructie gegeven . 

In het eigen gewicht wordt bij dit type alleen het gewicht 
van de schuinstaande kolom gegeven. Het eigen gewicht 
van een koppelstrip/balk is zeer afhankelijk van aanvullende 
eigenschappen van het gebouw en de positionering van 
de kolommen ten opzichte van elkaar. Deze benodigde 
constructie moet door de ontwerper zelf worden 
bepaald en eventueel worden meegenomen voor een 
eerlijk vergelijk van de alternatieven. Dit om het aantal 
benodigde variabelen beheersbaar (en effectief) te houden. 
Daarom wordt het eigen gewicht van de koppelbalk niet 
meegenomen in de bepaling van het eigen gewicht. Ten 
gevolge van het benodigd materiaal van de verbindingen 
(koppelplaten, bouten, moeren ed) wordt 5% bij het eigen 
gewicht van de constructie opgeteld. 

4.3 TYPE 2: PADDENSTOELCONSTRUCTIE 

Materiaal 
In beton vallen de paddenstoelvloeren met kolommen in 
deze categorie . In de paddenstoel ontstaat in het werkvlak 
een driehoek. Volgens de vakwerkanalogie ontstaan van de 
hoeken naar de ondersteuning twee drukdiagonalen. Tussen 
de aangrijppunten ontstaat een horizontale trekstaaf, die de 

horizontale kracht voor zijn rekening neemt die ontstaat ten 
gevolge van de drukdiagonalen . 

In een stalen toepassing van dit type worden in de 
twee dimensionale toepassing ook twee krachten 
uit de hoofddraagconstructie geconcentreerd in één 
ondersteuningspunt. Dit gebeurt middels drie staven die een 
driehoek vormen . De constructie is zijdelings gesteund en 
behoeft daarmee geen eigen stabiliteit te verzorgen . 

Mogelijke positioneringen van paddenstoelconstructies zijn : 
Evenwijdig 
Radiaal en 
Orthogonaal 

Mechanica & krachtwerking 
In de betonnen toepassing ontstaat een driehoek waarbij de 
diagonalen door druk in het beton worden opgenomen, de 
horizontale component door trek in de wapening. Daarnaast 
betreft het hier een gedrongen constructie : de verhouding 
tussen de hoogte van de vloer en de afstand die de belasting 
wordt verplaatst is groot . Dwarskracht en de bijbehorende 
afschuifsterkte spelen dus een belangrijke rol welke middels 
een ponsberekening getoetst kan worden . 

In de stalen variant wordt dit type opgebouwd uit een 
ondersteunde kolom, waarop 'diagonalen' zijn aangesloten 
die de belasting vanuit systeem 1 naar de ondersteunde 
kolom, systeem 2, brengen . De horizontale kracht die 
ontstaat door de schuinstaande diagonalen, wordt 
opgenomen door een trekstang die tussen deze diagonalen 
elementen. Wanneer alle verbindingen scharnierend 
worden aangenomen, is het systeem niet stabiel. In het 
mechanica schema wordt aangenomen dat ter plaatse van 
het aangrijpen van de belasting geen moment kan worden 
opgenomen . Hierdoor is de horizontale staaf alleen op trek 
belast. De knoop waar de diagonalen op de kolom aansluiten 
wordt momentvast aangenomen. Onder symmetrische 
belasting zijn de diagonalen vooral op normaalkracht 
belast . Ten gevolge van de zakking van de knooppunten 
A en B (zie figuur 4.12) ontstaat er een klein moment ter 
plaatse van punt C in de diagonalen. Dit moment is echter 
te verwaarlozen ten opzichte van de situatie wanneer 
er een asymmetrische belasting aanwezig is. Door de 
asymmetrische belasting wordt de buigstijfheid van de 
kolom geactiveerd, middels de momentvaste verbinding. 
Door de asymmetrische belasting wil de knoop verdraaien, 
wat wordt voorkomen door de kolom . Bij een asymmetrische 
belasting zijn de elementen zowel op druk, afschuiving en 
buiging belast . Dit heeft invloed op de benodigde capaciteit 
van deze elementen. 
In de bouwpraktijk kan niet uitgegaan worden van een 
symmetrische belasting. Daarom wordt er in de tooi 
uitgegaan van een minimaal verschil in belasting op de 
constructie aangrijpt, waardoor er een ondergrens zit aan 
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het moment dat door het knooppunt, de diagonalen en de 
kolom moet worden opgenomen . Door deze ondergrens 
wordt voorkomen dat de tooi ontwerpoplossing geeft, 
die met de ontwerpregels ten aanzien van de vereiste 
belastingsverdeling niet kunnen. 

In de bouwpraktijk zal één veld maximaal belast worden 
(1,2PB +1,5VBe) en één veld minimaal {0,9PB). Het verschil 
tussen deze belastinggevallen wordt aangenomen op 5 
kN/m2

• De grootte van het veld wordt afhankelijk gesteld 
van de geometrie van de paddenstoeL De grootte van het 
veld wordt aangenomen op 2x2

• Bij toepassing van een 
regelmatig grid zal dit ongeveer het oppervlak zijn wat 
belasting afdraagt op de overdrachtconstructie bij zowel 
parallelle als orthogonale toepassing. Dit veld maal het 
aangenomen verschil van 5 kN/m 2 wordt aangehouden als 
minimaal verschil tussen de belastingen, waardoor er dus 
altijd een asymmetrische belasting op de constructie wordt 
aangehouden. 

De constructie is horizontaal gesteund: de constructie 
hoeft geen eigen stabiliteit te verzorgen. Ter plaatse van 
één knooppunt tussen diagonaal en horizontaal is dan ook 
een verticale roloplegging aangebracht. De resulterende 
horizontale kracht wordt door deze ondersteuning 
opgenomen, en in de constructie afgedragen naar 
het stabiliserende element. De voet van de kolom is 
aangenomen als scharnier. Hierdoor blijft de constructie 
statisch bepaald. 

De elementen in dit type constructie zijn niet alleen axiaal 
belast. De diagonalen kunnen in deze constructie ook een 
moment opnemen door de momentvaste verbinding tussen 
de driehoek en de ondersteunende kolom en worden 
getoetst middels de interactieformules uit de NEN 6770 
tabelll. Zie de bijlage voor verdere details. Algemeen gaat 
in de bepaling van het moment een extra variabele een rol 
spelen: ook de hoogte van de ondersteunende kolom gaat 
een rol spelen. In STAP 1 wordt deze variabele meegenomen 
in een vaste verhouding tussen de ondersteunende kolom 
en de hoogte van de driehoek. Om de benodigde profielen 
te bepalen wordt uitgegaan van een standaard verhouding 
tussen hl (van de driehoek) en een h2 (van de kolom) van 
1:2. Dus één derde van de totale hoogte wordt door de 
driehoek opgenomen en de kolom beslaat tweederde van de 
totale hoogte. Bij STAP2 kunnen ook andere verhoudingen 
worden ingevoerd. 

Variabelen 
De twee onafhankelijke variabelen die (ook) in dit type 
kunnen worden aangewezen (zie figuur 4.10) de hoogtehen 
de afstand x. Andere mogelijke variabelen (als bijvoorbeeld 
de kniklengtel kunnen worden uitgedrukt in deze twee 
variabelen . 
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Vergroting van de afstand x heeft invloed op de capaciteit en 
op de grootte van de belasting die door de constructie moet 
worden afgedragen. 

De capaciteit van de diagonalen verkleint als gevolg 
van vergroting van de kniklengte. Op de kolom heeft 
vergroting van de afstand x geen invloed. 
De belasting op de diagonalen en de horizontale 
trekstang vergroot. De andere variabelen blijven 
immers gelijk. De hoek die de diagonalen hierdoor 
met de verticale as maken vergroot steeds verder, 
waardoor ook de belasting op de staaf toeneemt. 
Door verkleining van de capaciteit en vergroting van 
de belasting verkleint de UC bij vergroting van de 
afstand x. 

Vergroting van h heeft voor de diagonalen ongeveer gelijke 
gevolgen voor de diagonalen als het eerder besproken type 
schuinstaande kolom. Te weten: 

De capaciteit van de diagonalen verkleint door 
vergroting van de kniklengte: hoe langer de staaf, 
hoe kleiner de knikfactor en dus hoe kleiner 
de capaciteit van de staaf. De capaciteit van de 
horizontale staaf blijft gelijk. 
De belasting in de diagonaal neemt door 
de geometrische verandering af: immers 
de normaalkracht is door de aangenomen 
scharnierende aansluiting tussen de horizontale 
en diagonale staaf: (x/h) • F. Vergroting van de 
h betekent verkleining van de normaalkracht. 
Daarnaast betekent vergroting van de totale 
hoogte bij asymmetrische belasting een vergroting 
van het moment dat door de diagonalen moet 
worden opgenomen (in de bijlage de uitwerking) 
De belasting op de horizontaal verkleint door de 
geometrische veranderingen bij vergroting van de 
hoogte. 
De UC van de horizontale staaf verkleint alleen 
maar bij vergroting van de hoogte. Voor de 
diagonale staven gaat de knik van de staven weer 
een rol spelen . De capaciteit verkleint maar ook de 
belasting verkleint. Het gaat er nu om hoe hard deze 
variabelen veranderen bij vergroting van de hoogte 
om te kunnen zeggen wat er met de UC gebeurt. 
Bij een 'kleine' h36 ten opzichte van x dan is de 
belasting in de staaf ten gevolge van de geometrie 
zo groot dat de UC bij vergroting van de h kleiner 
wordt. Vergroting van de h heeft in dit traject dus 
een gunstige invloed op de capaciteit van de staaf. 
Wanneer de h 'groot' is, vergroot ook de lengte 
van de staaf en daarmee de knikgevoeligheid van 

36 De capaciteit is afhankelijk van de doorsnede eigenschappen 
van de staaf. Zowel de vorm en de afmetingen van de doorsnede spelen een 
rol in de bepalinç van de UC. Hierdoor kan er geen waarde worden gegeven 
voor 'klein'. Deze kan variëren van 0,3 tot 1,3. Het gaat hier dus over het 
algemene principe die voor iedere staaf gelijk is. 



de staaf. Bijl een grote h zal deze knik zorgen voor 
een vermindering van de capaciteit van de staaf en 
daarmee een vergroting van de UC. Vergroting van 
de h zal in dit geval een negatieve invloed hebben 
op de UC van de staaf. Ergens tussen de 'kleine' 
en 'grote' h ligt het omslagpunt. De UC van de 
constructie is hier minimaal. Bij dit minimum kan de 
staaf een maximale belasting afdragen. NB dit hoeft 
niet te betekenen dat ook de belasting per eenheid 
materiaalgebruik maximaal is. 

Aanvullende constructie 
Deze constructie is horizontaal gesteund door een 
stabiliteitselement. De eventueel aanwezige resulterende 
horizontale belasting die door dit stabiliteitselement 
moet worden afgedragen is afhankelijk van de grootte 
van de belasting, het verschil tussen de belastingen, de 
afstand x en de hoogte h. In de tooi is de krachtHeen 
resultaat. De tooi betreft de overdrachtconstructie zelf. 
Aanvullende maatregelen om deze horizontale kracht op 
te nemen, worden niet gegenereerd. De positionering van 
de paddenstoelconstructies ten opzichte van elkaar is van 
invloed op de consequenties van toepassing. Bijvoorbeeld 
wanneer de constructies zo worden gepositioneerd dat zij 
horizontaal evenwicht met elkaar maken. 

Resultaat 
In de bepaling van het eigen gewicht worden in de 
STAP 1 pagina het eigen gewicht van de horizontaal, de 
diagonalen en de kolom meegenomen. Deze waarde wordt 
met 8% vergroot. Met die 8% worden de verbindingen 
meegenomen; het maken van een momentvaste aansluiting 
tussen de kolom en de diagonalen zal het nodige materiaal 
kosten. 

4.4 TYPE 3: TWEEZIJDIGE UITKRAGING 
Deze constructie wordt gevormd door twee driehoekvorige 
uitkraging die aan twee zijden van een kern symmetrisch 
zijn geplaatst. De driehoeken brengen de belasting die op 
de punt van de driehoeken aangrijpt naar de kern door 
de in een driehoek geplaatste axiaal belaste staven. Ter 
plaatse van de kern ontstaan horizontale krachten tgv 
deze horizontale verplaatsing van de verticale kracht. De 
horizontale krachten die ten gevolge van het driehoek op 
de kern aangrijpen vormen een koppel: aan de bovenzijde 
moet een trekkracht worden opgenomen, onderaan moet 
een drukkracht worden opgenomen. Doordat de driehoeken 
symmetrisch worden geplaatst, kunnen de horizontale 
krachten (bij gelijke belasting en geometrie) evenwicht 
maken met het gespiegelde element aan de overzijde van 
de kern. Deze kunnen, afhankelijk van de geometrie worden 
gekoppeld met behulp van axiale koppelelementen of 
trek- en drukringen. Onder asymmetrische belasting zal de 
resultante een extra horizontale belasting op de kern geven. 

De overdrachtconstructies kunnen op drie wijzen ten 
opzichte van elkaar worden gepositioneerd: 

Evenwijdig 
Orthogonaal of 
Radiaal 

Materiaal 
Dit type constructie kan zowel in staal als in beton worden 
toegepast. Door de grote trekkrachten die ontstaan in de 
bovenste staven zijn de betonnen toepassingen echter 
beperkt. 

Unieke constructies ontstaan bij toepassing van dit type 
constructie in beton zoals een hotel in du Lac en een kantoor 
in Vancouver. In figuur 4.13 wordt de trek-as gevormd door 
een kabel die over de betonnen kern is gelegd37

. Door de 
ronde vormgeving vindt een geleidelijke introductie van 
de belasting op de kern plaats. De horizontale kracht die 
onderaan de overdrachtconstructie ontstaat wordt door 
ditzelfde element in evenwicht gebracht met de andere 
zijde. Bij een tweede unieke vormgeving wordt er gebruik 
gemaakt van heel veel trekelementen in plaats van de hele 
trekkracht in één element te concentreren. De trekkracht die 
evenwicht maakt tussen de belasting links en rechts wordt 
verdeeld over allle verdiepingen 38

. De totale trekkracht wordt 
hierdoor over een groot doorsnede oppervlak verdeeld, dat 
deze horizontale kracht wel met behulp van een gewapend 
betonnen vloer is af te dragen. 

Mechanica & krachtswerking 
Voor dit onderdeel wordt eerst ingezoomd op één uitkraging. 
Er wordt ingezoomd op één van de driehoeken die in het 
vlak evenwicht maken met zijn gespiegelde driehoek aan de 
overzijde van de kern. 
Drie elementen vormen een driehoek waarvan er twee op 
druk en één op trek is belast. De elementen zijn axiaal belast 
en de constructie wordt dan ook geschematiseerd door 
pendelstaven. 
Uit de geometrische eigenschappen van de constructie zijn 
de staafkrachten te bepalen. 

De belasting grijpt verticaal aan op het snijpunt van staaf 1 
en 2. In de STAP l! pagina van de tooi wordt alleen rekening 
gehouden met deze belasting. Het verticale element is 
alleen belast door de belasting die ter plaatse van de 
uitkraging aangrijpt. Wanneer de overdrachtconstructie 
onderin het gebouw wordt toegepast zal er ter plaatse 
van dit element ook verticale belasting uit bovenliggende 
vloeren naar beneneden komen. In de tooi wordt geen 
rekening gehouden met deze extra belasting die ter plaatse 

37 Toegepast bij een woontoren te Vancouver. Zie hoofdstuk 
referentieprojecten. 

38 Toegepast bij een hotel in du Lac. Zie hoofdstuk 
referentieprojecten. 
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Figuur 4.13: unieke vormgeving bij gebruik betonnen elementen 
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Figuur 4.14: variabelen 

Figuur 4.15: positioneringen type 3: 
tweezijdige uitkraging 



van de kern naar beneden kan komen. Dit betekent dat de 
constructie bovenin het gebouw is gepositioneerd, of dat 
de verticale belasting door andere elementen naar beneden 
wordt afgedragen. 
In STAP 2 van de tooi kan een andere belasting verdeling 
worden meegenomen doordat hier een extra belasting 
(F2) kan worden ingevoerd, die op het verticale element 
aangrijpt. 

Ten aanzien van de geometrie van de constructie wordt er in 
de STAP 1 pagina wordt uitgegaan van de situatie dat staaf 2 
zich in horizontale positie bevindt, en in zijn zwakke as wordt 
gesteund door een vloer. Dit is immers de meest gunstige 
geometrie: de knikgevoelige staaf wordt zo kort mogelijk 
gehouden en in zijn zwakke as gesteund door tussenliggende 
vloeren. In de STAP 2 pagina kan de ontwerper wederom zelf 
kiezen of, en welke staaf op welke wijze wordt gesteund. In 
deze stap kan ook staaf 3 worden gesteund. Deze wordt bij 
toepassing waarschijnlijk per verdieping gesteund, waardoor 
bij toepassing over meerdere verdiepingen de kniklengte 
verkort wordt. 

Variabelen 
Belangrijkste variaties in de globale vormgeving van deze 
constructie zijn de locatie van de overdrachtconstructie in de 
gebouwhoogte, en de hoogte van het aangrijpingspunt ten 
opzichte van de oplegpunten. 

De overdrachtconstructie wordt veelal ter hoogte van het 
dak toegepast. De werking van de overdrachtconstructie 
verandert in principe niet door deze halverwege, of 
onderaan de constructie toe te passen. Wel heeft de locatie 
invloed op de wijze van aangrijpen van de belasting: wordt 
er gebruik gemaakt van kolommen, hangstaven of een 
combinatie van beide. Ook heeft de locatie invloed op het 
stabiliteitselement. Er moet worden uitgegaan van een 
verschil in belasting tussen de gespiegelde driehoeken. 
Het verschil in belasting geeft een resulterende horizontale 
kracht die door de kern, het stabiliteitselement, opgenomen 
zal moeten worden. Grijpt deze kracht onderaan aan, dan zal 
de hele bovenliggende kern de hoekverdraaiing die de kern 
onder deze horizontale belasting ondergaat mee moeten 
vormen. Grijpt de belasting aan de top van de kern aan, dan 
is er geen sprake van dit 'kwispel-effect'. 

In de driehoek worden drie staven benoemd. Een enkel'e 
uitkraging wordt gevormd door staaf 1 op trek en staaf 2 
op druk en de sluitende verticale staaf: staaf 3. De hoek die 
staven 1 en 2 met de horizontale maken worden al en a2 
genoemd. De hoek die de staven met elkaar maken is de 
som van deze hoeken en wordt aT genoemd. 
In de vormgeving kan gevarieerd worden met de (verhouding 
van) de hoeken al en a2. Uitersten zijn: staaf 1 horizontaal 
en staaf 2 horizontaal. In figuur 4.14 zijn deze variabelen 
weergegeven. 

Hoek a
2 
vergroten: staaf 2 steeds schuiner plaatsen heeft 

invloed op zowel de capaciteit van de elementen als de 
belastingverdeling over de staven. Doordat staaf 2 op druk is 
belast, is deze knikgevoelig. De lengte van deze staaf is dus 
van invloed op de capaciteit. Wordt deze staaf horizontaal 
geplaatst (a

2 
is minimaal) dan heeft deze de kleinste (knik) 

lengte. De lengte van de op trek belaste staaf 1 heeft geen 
invloed op de capaciteit. De belastingverdeling over de 
staven is afhankelijk van de lengte van de staven. Hoe langer 
de staaf, hoe meer belasting. Zijn de staven exact even lang, 
dan is ook de belastingverdeling over de staven gelijk. Of de 
UC van de constructie als geheel afneemt of een optimum 
kent is afhankelijk van de knikgevoeligheid van staaf 2. Is 
deze in zijn geheel niet knikgevoelig (wbuc=l,O) dan is een 
exacte verdeling van de belasting over staaf 1 en 2 het 
optimum: a

1 
= a

2
• Hoe gevoeliger staaf 2 voor knik is (hoe 

kleiner de wbu) hoe meer de kniklengte van staaf 2 een rol 
gaat spelen. Voor een knikgevoelige staaf is de situatie met 
een minimale a

2 
het meest optimaal. Er kan dus niet in zijn 

algemeenheid iets wordeogezegd over het verloop van de 
UC bij vergroting van de hoek a

2
• 

Ondubbelzinnige uitspraken over de UC zijn wel te doen 
over vergroting van de afstand x en de hoogte h van de 
constructie. 

Vergroting afstand x 
De capaciteit van de constructie neemt af door 
vergroting van de staaflengten van staaf 1 en 2. 
Doordat de afstand waarover de belasting 
verplaatst moet worden vergroot, nemen de 
krachten in de staven nemen toe. 
Vergroting van de afstand x verkleint de UC 
aan twee zijden: zowel de capaciteit als de 
belastingverdeling hebben een negatieve invloed op 
de UC van de constructie. 

Vergroting van de hoogte h 
De capaciteit van staaf 3 neemt af. Op de andere 
staven heeft vergroting geen invloed. 
De krachten in de staven 1 en 2 nemen door 
vergroting van de hoogte af. De belasting op staaf 3 
blijft gelijk. 
De grootte van de UC verandert bij vergroting 
van de h voor alle drie de staven anders. Staaf 1 
krijgt steeds minder belasting en de UC verkleint 
hierdoor. Bij staaf 2 is een minimum in de UC aan te 
wijzen bij vergroting van de h. Voor deze minimale 
UC is de belasting op de staaf zo groot dat deze de 
UC vergroot, na het minimum gaat de kniklengte 
van de staaf een rol spelen in de bepaling van 
de UC. Door de knikgevoeligheid vergroot de UC 
hoe meer h vergroot. Staaf 3 wordt steeds langer 
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Figuur 4.17: maatgevende staven in een vakwerkligger 



waardoor deze knikgevoeliger wordt en de UC 
steeds verder toeneemt. 

Het beschouwen van de invloed van vergroting van de 
afstand x op de UC van de constructie (elementen) verschaft 
amper aanvullende informatie: hoe groter de afstand x hoe 
ongunstiger de constructie. Meest gunstig is daarmee de 
constructie die minimaal uitkraagt. Daarnaast is de afstand 
die de belasting moet verplaatsen meer een input van het 
probleem dan een afstand die zo gunstig mogelijk gekozen 
kan worden. 

Doordat er meerdere elementen een rol spelen, en zij alle 
anders reageren op verandering van de hoogte kan er geen 
algemene uitspraak worden gedaan over de gunstigste 
hoogte voor deze constructie. In de STAP 2 van de tooi 
kunnen voor iedere specifieke situatie de profielen zo 
worden gekozen dat zij allen exact voldoen en zo dus de 
gunstigste hoogte voor deze toepassing worden gekozen 
doordat visueel direct zichtbaar is hoe groot de invloed van 
verandering van de hoogte is op de UC van het element. 

Daarom is er in de tooi voor gekozen de invloed van de 
hoogte op de UC van de constructie te visualiseren. Hiermee 
wordt inzichtelijk wat verandering van de gekozen hoogte 
kan betekenen voor de efficiëntie van de constructie. 

Aanvullende constructie 
In de tooi wordt één driehoek van de constructie 
beschouwd. De driehoek heeft twee oplegpunten. 
Bovenaan een horizontale steun, onderaan een horizontale 
en verticale steun. De horizontale reactiekracht moet 
evenwicht maken met de horizontale reactiekracht van 
de gespiegelde driehoek. Hier zijn aanvullende elementen 
nodig, om de afstand tussen de driehoeken te overbruggen. 
De vormgeving van deze koppelelementen is afhankelijk van 
de positionering van de overdrachtconstructies ten opzichte 
van elkaar en de afstand tussen de gespiegelde driehoeken. 
Naar aanleiding van de referentieprojecten wordt voor 
deze afstand in de TOOL de afstand x aangehouden. Uit de 
referentieprojecten blijkt dat de breedte van de kern veelal 
ongeveer gelijk is aan de uitkraging die door de constructie 
wordt gemaakt. Op basis van deze afstand wordt een 
profiel geformuleerd welke deze belasting over zou kunnen 
brengen. 

Deze constructie is horizontaal gesteund door de 
stabiliserende kern tussen de gespiegelde driehoeken. Door 
asymmetrische belasting blijft er een resultante horizontale 
kracht over die door het stabiliteitselement moet worden 
opgenomen. De hier gegeven waarde is een minimale kracht 
waar in ieder geval rekening mee gehouden moet worden. 
Deze waarde is gebaseerd op de belastingcombinatie waar 
het ene veld maximaal is belast (1,2 PB+ 1,5 VB) en het 
andere veld minimaal (0,9 PB). Het verschil tussen deze 

twee belastingcombinaties wordt aangenomen op 5 kN/ 
m2. Voor het oppervlak dat belasting afdraagt aan de 
overdrachtconstructie wordt een oppervlak aangehouden 
van 0,5 x2• Globaal zal namelijk de belasting van 0,5 x naar 
de kern worden afgedragen en de helft naar het uiteinde van 
de constructie. De afstand die de overdrachtconstructies uit 
elkaar liggen wordt dus aangenomen op x. Deze resultante 
belasting veroorzaakt een resultante horizontale belasting op 
het stabiliteitselement die in de TOOL wordt gegeven. 

Resultaat 
In STAP 1 wordt een voorstel gedaan van de benodigde 
profielen die nodig zijn voor toepassing in deze situatie. 

In STAP 2 wordt inzichtelijk gemaakt wat de invloed van 
variabelen op de UC van de constructie is en kan een 
constructie worden gekozen waarbij alle elementen exact 
voldoen. Ook wordt een minimale waarde gegeven van de 
extra horizontale kracht die het stabiliteitselement op moet 
nemen door toepassing van de constructie. 

Bij zowel STAP 1 al STAP 2 wordt het eigen gewicht van de 
constructie gegeven. Hierin wordt het eigen gewicht van de 
staven aan één zijde van de kern meegenomen: het eigen 
gewicht van één driehoek. Deze waarde wordt met 5% 
vergroot om zo het extra eigengewiéht ten gevolge van de 
verbindingen mee te nemen. 

4.5 TYPE 4: OP BUIGING BELASTE LIGGER 

De tooi is ontwikkeld voor de ligger op twee steunpunten 
(type 4A) en voor de doorgaande ligger over meerdere 
steunpunten (type 4B). 

Materiaal 
Dit constructietype komt zowel in staal als in beton voor. 

In staal kan dit type worden toegepast door gebruik te 
maken van een vakwerkligger, danwel een samengestelde 
ligger39• In de referentieprojecten worden een aantal van 
die samengestelde liggers besproken. Het materiaalgebruik 
van een dergelijke samengestelde ligger is veel groter dan 
dat van een vakwerkligger, waar veel efficiënter met het 
materiaal wordt omgegaan. In de tooi is dan ook ingezoomd 
op de vakwerkligger en worden samengestelde liggers 
buiten beschouwing gelaten. 

In beton kan de ligger variëren van een balk die kan worden 
opgenomen in de constructiehoogte tot een vollewandligger 
waartussen zich nog een verdieping bevindt. 

39 Samengestelde ligger: een ligger die is opgebouwd uit gelaste 
staalplaten 
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Figuur 4.12: variabelen vakwerkligger Figuur 4.13: positionering 
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Mechanica 

Bij een ligger is over het algemeen de hoogte klein tov de 
overspanning die gemaakt moet worden. 
De vakwerkligger kent vier elementen die alle vier 
maatgevend kunnen zijn. Te weten: 

Verticaal 
Diagonaal 
Bovenregel 
Onderregel 

Aangenomen wordt dat deze staven scharnierend met elkaar 
zijn verbonden. Alle elementen zijn daarmee axiaal belast. 

Wanneer de ligger meerdere belastingen te verwerken 
krijgt, is de belasting op de elementen binnen hetzelfde 
staaftype variabel: de belasting van de diagonaal ter 
plaatse van de oplegging is groter, dan de belasting die de 
middelste diagonaal op moet nemen. In de tooi is voor 
ieder type een maatgevende staaf aangewezen, waarop 
het benodigde profiel is gebaseerd. In figuur 4.17 worden 
deze maatgevende staven in een voorbeeldligger op twee 
steunpunten gegeven. Uit de geometrie kan de belasting 
op deze staven worden bepaald. Zie voor verdere details de 
bijlage. 

In de STAP 1 pagina worden profielen bepaald die gebaseerd 
zijn op een hoek van 45" tussen regel en diagonaal. 
De profielen die in deze stap door de TOOL worden 
geformuleerd zijn gebaseerd op aanwezigheid van een F die 
op iedere verticaal aanwezig is. Vergelijk 
In de STAP 2 van de tooi, kan de ontwerper zelf deze hoek 

bepalen. In het gebruik van de tooi wordt uitgegaan van 
een (gelijke) belasting op iedere verticaal van de ligger. 
Wanneer niet op iedere verticaal een belasting aanwezig is, 
is de krachtsverdeling dus anders dan wordt aangenomen in 
de tooi. Het toepassingsgebied van de tooi is hiermee dus 
beperkt. 

Aannamen 
Op een verticaal is een volledige belasting F 
aanwezig 
De maatgevende diagonaal is altijd een op druk 
belaste diagonaal nabij de ondersteuning 
De belasting die door de boven- en onderregel 
moet worden opgenomen volgt uit het moment 
dat de ligger opneemt. Bij de ligger op twee 
steunpunten is dit maximale moment het 
veldmoment, bij de doorgaande ligger wordt 
uitgegaan van een verdeling van de dwarskrachten 
en momenten volgens Tabellenboek Bouwkunde. 
Hierdoor kunnen de belastingen van de elementen 
worden bepaald: de boven- en onderligger vanuit 
het moment, en de belasting in de diagonaal vanuit 
de dwarskracht. 

Variabelen 
De variabelen die bij de vakwerkligger worden 
onderscheiden zijn 

Afstand x: de maximale afstand waarover een 
belasting F wordt verplaatst: hierbij geldt 2x = 
overspanninglengte. 
Belasting F die aangrijpt op iedere verticaal 
Hoogte h van de vakwerkligger. 
Afstand x1 is de afstand tussen de verticalen. 
Het aantal belastingpunten dat op de ligger 
aanwezig iiS. 

Gebruik van de afstand x1 vangt een aantal andere 
(afhankelijke) variabelen als: 

Lokale hoek a 40
: de hoek die de diagonaal maakt 

met de regels is met behulp van de hoogte te 
bepalen. 
Het aantal velden n wat zich tussen de steunpunten 
bevindt kan met behulp van de overspanning 
worden bepaald. 

Aanvullende constructie 
Dit constructietype wordt ondersteund door twee of 
meerdere verticale ondersteuningspunten. Er is geen 
resultante horizontale kracht die opgevangen moet worden 
waardoor er geen consequenties voor aansluitende 
constructiedelen worden aangemerkt. 

Resultaat 
In de bepaling van het eigen gewicht worden in de STAP 1 
pagina het eigen gewicht van de horizontaal, de diagonalen 
en de kolom meegenomen. Deze waarde wordt met 5% 
vergroot. 

In STAP 2 wordt er onderscheidt gemaakt in een ligger op 
twee steunpunten en een doorgaande ligger. De verdeling 
van de krachten over staven is bij een ligger op twee 
steunpunten anders dan bij een doorgaande ligger. Voor 
meer details zie bijlage B 

40 Lokale hoek a: bij de vakwerkliggers zijn er twee hoeken die van 
belang kunnen zijn. Deze worden aangeduid met lokale en globale hoek. 
Lokaal heeft betrekking op de hoek die de diagonaal maakt met de regels. 
Globaal heeft betrekking op de hoek die wordt gemaakt tussen de belasting 
en de ondersteuning. 
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Figuur 5.1: bestaande situatie Figuur 5.2: alle tussenvloeren aanwezig Figuur 5.3: aan één zijde alle tussenvloeren 
aanwezig 
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Figuur 5.4 : bestaande situatie langsrichting zonder tussenvloeren 

~ 

~ 
~-

6-i= 
r
~ 
~ 

~ 
i ' 
!-llli 
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langsrichting (maatgevende situatie) 



HS TOETSING TOOL 

De tooi wordt op twee wijzen getoetst. In de eerste 
plaats worden de uitkomsten getoetst met behulp van 
het autodesign commando van ESA Engineer om zo 
te controleren of de orde van grootte van de uitkomst 
correct is . Vervolgens wordt de tooi, om aan te tonen dat 
de tooi werkt, ingezet in een bestaande situatie. Voor 
dit project worden met behulp van de tooi een aantal 
alternatieve overdrachtconstructies ontworpen en daarna 
uitgewerkt. Het resultaat hiervan wordt vervolgens weer 
teruggekoppeld naar de uitkomsten van de tooi. Het project 
dat voor deze toetsing is gekozen, is het hoofdgebouw van 
de TU Eindhoven . Middels de ontwerptooi worden drie 
verschillende alternatieve constructies ontwikkeld . Twee 
alternatieve ontwerpen zijn in staal en het derde, net als de 
bestaande situatie in beton. Deze alternatieve constructies 
worden uitgewerkt en vervolgens weer vergeleken met de 
antwoorden die de tooi geeft voor deze situatie. 

5.1 AUTODESIGN ESA ENGINEER 

ESA Engineer kent een autodesign commando. Dit 
commando genereert het benodigde profiel bij de 
ingevoerde geometrie en belasting. Met behulp van dit 
commando wordt de uitkomst van de tooi getoetst. De orde 
van profielgrootte die door het autodesign commando wordt 
gegenereerd komt overeen met de profielen die door de tooi 
worden gegenereerd. Daarmee wordt aangetoond dat de 
achterliggende berekening in de tooi juist is. 

Het doel van toepassing van dit autodesign commando is 
anders dan het doel van de ontwerptool. Het autodesign 
commando berekent voor één specifieke situatie de 
benodigde profielen. In tegenstelling tot de tooi die in de 
eerste stap direct voor vijf (vastliggende) verschillende 
types, voor drie verschillende hoogtes de benodigde 
profieleigenschappen gegenereerd om op die wijze meer 
inzicht te bieden . 

Variabelen die bij toepassing van het autodesign 
commando vast liggen zijn alle geometrische variabelen, 
de belastinggrootte, de profielkeuze (HEA of HEB etc). Per 
handeling kan slechts één van deze variabelen worden 
gevarieerd om zo inzicht te krijgen in de meest optimale 
constructie . Wanneer de ontwerper inzicht wil krijgen in 
verandering van één der variabelen dan moeten een aantal 
handelingen uitvoeren. Wanneer hij bijvoorbeeld het 
benodigde profiel bij een andere profielvorm wil bekijken, 
dan zijn er minimaal drie stappen die doorlopen moeten 
worden, voor hij een antwoord heeft op deze vraag. Aan 
de reeds ingevoerde constructie moet de ontwerper een 
ander profiel toekennen, vervolgens moet de constructie 
opnieuw doorgerekend worden, het autodesign commando 
moet worden gegeven, waarna het benodigde profiel 

wordt gegeven. Al met al kost dit voor één staaf ruim 20 
muisklikken (en daarmee tijd) voor alleen al het bepalen 
van het benodigde profiel van één staaf, in één situatie. En 
dan wordt het invoeren van de constructie nog niet eens 
meegenomen. 

Door de tooi wordt in de eerste stap bij toepassing van H 
profielen, het materiaalefficiëntste profiel gekozen. Dus 
voldoet de HEA200, HEB160 en de HEM120, dan wordt van 
deze profielen het materiaalverbruik bepaald, en wordt het 
profiel met het laagste materiaalverbruik gekozen . In STAP 2 
kan de ontwerper inzien wat de invloed is van verandering 
van profieltype. Het doel van de tooi is dan ook inzicht 
te geven in de invloed die verandering van een variabele 
heeft op de toetsing van de constructie. Bij het autodesign 
commando kan dit inzicht pas ontstaan na vele handelingen 
die veel tijd kosten . 

In de tooi zit een extra veiligheidsfactor. De UC bij STAP1 
is gesteld op maximaal 0,8 in plaats van 1,0. Wanneer de 
constructie immers in de praktijk wordt toegepast, zullen 
ook andere belastingen een rol spelen als bijvoorbeeld wind 
en vloeraansluitingen. Als aanvullende uitkomst geeft de tooi 
ook het materiaalgebruik waar bij deze toepassing voor de 
overdrachtconstructie op moet worden gerekend. 

Wanneer een afwijkende constructievorm van de 
gestandaardiseerde types moet worden toegepast is de tooi 
niet langer toepasbaar. De ontwerper is dan aangewezen op 
andere instrumenten. 

Concluderend wordt gesteld dat bij toepassing van de in de 
tooi geformuleerde type constructies, de tooi in weinig tijd 
antwoord geeft op belangrijke constructieve ontwerpvragen. 
Wanneer de constructie een afwijkende constructievorm 
krijgt, kan de tooi niet langer worden toegepast en is de 
ontwerper afhankelijk van applicaties als het autodesign 
commando van ESA Enigineer. 

5.2 HOOFDGEBOUW TU/E 

Er is gekozen voor toetsing van de tooi op het hoofdgebouw, 
omdat hier drie van de vier type constructies toegepast 
kunnen worden. Het hoofdgebouw van de TU Eindhoven is 
één van de referentieprojecten uit hoofdstuk 3. Dit is een 
universiteitsgebouw met afmeting van 169x19,6x43 meter, 5 
verdiepingen, en flexibele tussenvloeren in de bovenbouw. 
(zie figuur 5.1) Het gebouw heeft drie entrees op maaiveld 
niveau, waarvan die op de kopse kanten van het gebouw 
in gebruik zijn . De begane grond is een tweeverdieping 
hoge hal met een maximale vrije hoogte van -10 men een 
kolommenstructuur van 12,4 x 12,4 meter. Met behulp van 
een paddenstoelvormige vloer verfijnt dit grid naar boven 
toe tot een grid van 6,2 x 6,2 meter. De paddenstoelvloer 
verzamelt steeds de belasting uit vier kolommen van de 
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Bestaande situatie 

1' Kl ~K2 K2~ Klf 

bovenbouw in één ondersteunende kolom. Halverwege de 
hoogte van de entree is een loopbrug opgehangen. 
In de bovenbouw spelen vier elementen een rol in de 
stabiliteit van de constructie (zie figuur 5.6): twee kernen 
(k2) en twee kopwanden (k1). Ter hoogte van de begane 
grond (dus ter plaatse van de overdrachtconstructiel 
lopen de kernen door. De kopwanden worden hier echter 
onderbroken. De horizontale belasting wordt in de 
bestaande situatie verdeeld over de portalen (k3 in figuur 
5.6}, waarbij de paddenstoelkoppen de momentvaste 
hoekverbindingen vormen. De wapening zal met name in 
twee zones aanwezig zijn: ter plaatse van de 'trekstaaf' aan 
de bovenzijde van de paddenstoel, en in de hoeken van het 
portaal ter opname van de horizontale belasting. 

Toelichting tussenvloeren: Over de hoogte bevinden zich 
vijf hoofdvloeren. Deze vaste verdiepingen hebben een 
vrije hoogte van 6,41 meter. Halverwege deze verdiepingen 
kan een tussenvloer worden toegevoegd. Deze tussenvloer 
verdeelt de hoogte van één vaste verdieping in twee 
verdiepingen. Hierdoor ontstaan er andere belastingsituaties 
dan waar normaal gesproken sprake van kan zijn. 

Om de tooi zo goed mogelijk in te kunnen vullen moeten 
er een aantal gegevens beschikbaar zijn: de grootte van 
de kracht en de afstand waarover de belasting moet 
worden verplaatst. Vanuit de geometrische eigenschappen 
die bekend zijn, zijn deze snel in te schatten. Voor de 
bepaling van de belasting geldt daarnaast een bijzondere 
randvoorwaarden in verband met de mogelijk aanwezige 
flexibele tussenvloeren. Deze aanvullende randvoorwaarde 
blijkt vooral in de dwarsdoorsnede een grote rol te spelen. 

In de basis dwarsdoorsnede van de bestaande situatie zijn 
de vijf hoofdvloeren weergegeven (Zie figuur 5.1). Wanneer 
overal tussenvloeren worden toegepast is de belasting groot 
en gelijkmatig verdeeld over de vloervelden (zie figuur 5.2 
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Alternatieve ontwerpen 

L_ _________________________________ l 

~ Kl ~ K2 K2~ Klf 

~ Kl ~ K2 

Figuur 5.6: stabiliteitsvoorzieningen 

voor een schets van deze situatie). Bij een ongelijkmatige 
verdeling van de tussenvloeren zoals in figuur 5.3) ontstaat 
een asymmetrische belasting op de overdrachtconstructie. 
Als aan een of beide zijde een tussenvloer is toegepast is 
in het middelste vloerveld altijd een vloer aanwezig omdat 
het middelste vloerveld de gang en de verbinding tot de 
lift en het trappenhuis bevat. Deze situatie gaat dus uit 
van tussenvloeren aan een zijde én het middeldeel op 
alle verdiepingen. Bij deze asymmetrische belasting op de 
constructie, ontstaat een horizontale kracht ter hoogte van 
de eerste verdiepingsvloer die door de overdrachtconstructie 
moet worden opgenomen. Door de vereiste stijfheid ter 
opname van deze horizontale kracht gaat het portaal ook 
een rol spelen in de opname van de wind belasting. 

In de langsrichting is de invloed minder groot. De 
capaciteit van de betonnen kernen voor het opnemen van 
horizontale krachten in langsrichting is veel groter en de 
belasting door het kleinere geveloppervlak veel kleiner. De 
paddenstoelvloer met de kolommen hoeven in deze richting 
dus geen portalen te vormen ter opname van de horizontale 
kracht. Door de vormgeving heeft de paddenstoelvloer in 
samenwerking met de kolom wel stijfheid, waardoor ze 
een bijdrage leveren aan de afdracht van de horizontale 
belasting. Zij zullen een deel van de horizontale belasting 
naar zich toe zullen trekken. Bij de alternatievenontwikkeling 
is dit echter niet van belang, aangezien de kernen op zich 
ruim voldoende capaciteit hebben ter opname van de 
horizontale belasting in langsrichting. 

De invloed van deze flexibele tussenvloeren is op het ene 
constructie alternatief groter dan op het andere. Bij de 
bespreking van de alternatieven wordt nader bekeken wat 
de invloed van deze asymmetrische belasting is. 

De ontwerptooi is gemaakt voor de bepaling van de 
afdracht van de verticale belasting. Het betreft dus 



geschoorde constructies waarbij de windbelasting door 
een ander constructie onderdeel wordt opgenomen. In het 
hoofdgebouw waarvoor in dit geval alternatieven worden 
ontworpen, speelt de overdrachtconstructie in de bestaande 
situatie echter ook een rol in de opname van de horizontale 
belasting (stabiliteit). In de alternatieve ontwerpen moet 
hier dus rekening mee worden gehouden. Dit zal bij de 
bespreking van de alternatieven worden toegelicht. 

5.2 VORMGEVING ALTERNATIEVEN 

Wanneer de randvoorwaarden in de ontwerptooi 
worden ingevuld volgt uit stap lA dat er drie 
alternatieve constructies zijn voor de vormgeving van 
de overdrachtconstructie in zowel de dwars- als in de 
langsrichting. De alternatieven die worden geboden zijn : 

Paddenstoelvloer constructies 
Schuinstaande kolommen 
Doorgaande liggers 

De ontwerprandvoorwaarden zi,jn ter toetsing aan een aantal 
ervaren constructeurs voorgelegd, zij komen tot dezelfde 
a I te rnatieven. 

Uit stap lB volgen de globale eigenschappen van de 
constructies. Omdat er sprake is van een driedimensionale 
situatie moet deze stap twee keer worden gedaan. Zoals ook 
de aantekening in de tooi aangeeft : 
"De tooi werkt in het 2D vlak. Wanneer een type constructie 
orthogonaal of radiaal wordt toegepast, kan dit betekenen 
dat de afstand x voor verschillende types, en in verschillende 
richtingen, verschild. De afstand x die de belasting moet 
verplaatsen is bij ruimtelijk toegepaste schuinstaande 
kolommen anders dan bij orthogonaal geplaatste liggers. 
Bij orthogonaal geplaatste liggers kan de afstand ook weer 
per ligger anders zijn. Het actieve vlak van de schuinstaande 
kolom is direct door het belasting- en ondersteuningspunt. Bij 
de liggers liggen de afdrachtvlakken orthogonaal: in dwars
en in langsrichting. En de kolom heeft een afstand x van de 
helft van de diagonaal. De ligger deelt deze afstand op in 
twee orthogonale stappen. Hierbij moet er voor de 'tweede' 
ligger weer rekening worden gehouden met een andere 
belasting dan bij de 'eerste' ligger. Denk dus goed na, welke 
belasting over welke afstand moet worden verplaatst." 

In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens de 
situatie geschetst voor de drie a'lternatieven. 

In staal: 

In beton 

Schuinstaande kolommmen 
Doorgaande liggers 

Doorgaande liggers 
Paddenstoelconstructie van de bestaande situatie 

De stabiliteitsvoorzieningen, die in de tooi niet worden 
meegenomen, spelen in een daadwerkelijk ontwerp 
uiteraard wel een rol. De stabiliteit wordt niet bij alle 
alternatieven op dezelfde wijze verzorgd . Bij de doorgaande 
liggers wordt de horizontale belasting, net als in de 
bovenbouw opgenomen door vier elementen: de twee 
kernen, en de kopwanden . Ter plaatse van de kopwanden 
worden andere constructies toegepast dan over de rest van 
het gebouw. In deze gevallen zijn dus ook op de begane 
grond vier elementen aan te wijzen die de stabiliteitsfunctie 
verzorgen . Bij één alternatief is de stabiliteitswerking 
soortgelijk aan de bestaande situatie. 

Voor de specifieke eigenschappen van de constructie
elementen wordt verwezen naar de bijlagen . Hierin zijn de 
berekeningen en tekeningen van de alternatieven terug 
te vinden hoe de verticale en horizontale belasting wordt 
verdeeld. 

5.3 SCHUINSTAANDE KOLOMMEN 

Alternatief 1: Vier schuinstaande kolommen verzamelen 
ter plaatse van de begane grond in één punt de verticale 
belasting vanuit vier kolommen uit de bovenbouw. De 
horizontale krachten die aan de kop en de voet van de 
schuingeplaatste ko ~ommen ontstaan ten gevolge van de 
scheefstand van de kolommen, worden opgenomen door 
dwarsliggers, langsl iggers en de betonnen vloeren met 
spatkrachtwapen ing. 

Door de tussenvloeren ontstaat er een resulterende 
horizontale kracht die moet worden opgenomen. Hierdoor 
zijn extra elementen nodig die deze horizontale kracht op 
(kunnen) nemen. Bij dit ontwerp moet dus rekening worden 
gehouden met twee horizontale belastingen : de belasting 
uit wind, en de belasting die ontstaat ten gevolge van de 
asymmetrische belasting. Voor een eerlijk vergelijk met 
de andere constructies moet als laatste ook nog de eerste 
verdiepingsvloer in rekening worden gebracht. Immers de 
paddenstoelconstructie verzorgt deze functie ook. 

In figuur 5.7 wordt de wijze van uitvoering geschetst, die 
gevolgd word bij de opbouw van de overdrachtconstructie. 
Het eerste onderdeel dat wordt geplaatst, is het 
kolomvoet knooppunt. Vervolgens worden de kolommen hier 
geschoord in gezet. De kolommen blijven geschoord tot de 
eerste verdiepingsvloer is gestort. Pas dan is de constructie 
stabiel. De kolomkoppen worden in de derde stap met 
behulp van dwarsliggers met elkaar verbonden . Deze 
dwarsliggers zijn doorgaande liggers omdat deze ook een rol 
spelen in de stabiliteit. Hiertussen worden de langsliggers 
geplaatst. Vervolgens worden de (onderstempelde) 
breedplaatvloeren op de onderflens van de langsliggers 
geplaatst. Als laatste stap wordt de eerste verdiepingsvloer 
gestort. Wanneer deze voldoende is uitgehard kunnen de 
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onderstempelingen van de vloer, en de schoren van de 
kolommen worden verwijderd. De overdrachtconstructie 
is nu compleet. Op de dwarsliggers zitten stiftankers gelast 
waarover de kolommen van de bovenbouw worden gestort. 

Test met ESA Engineer: Met behulp van het autodesign 
commando van het programma is getoetst of ongeveer 
gelijke profielen worden toegekend door ESA en de tooi. 
Hieruit blijkt dat ESA bij het bepalen van het benodigde 
profiel naar een minimale diameter streeft, terwijl de 
profieltoekenning in de tooi gebaseerd is op minimaal 
materiaalgebruik. Met andere woorden: ESA baseert zijn 
keuze op een tabel op basis van diameter. Pas als het 
profiel met de grootste wanddikte niet voldoet wordt er bij 
een groter profiel gekeken. De tooi baseert zijn keuze op 
capaciteit, op oplopend eigen gewicht. Hierdoor wordt altijd 
het efficiëntste profiel gekozen. De orde van grootte van de 
uitkomsten komt overeen en daarmee wordt aangetoond 
dat de berekening achter de profielbepaling in de tooi 
voldoet. 

5.4 VAKWERKLIGGERS 

Alternatief 2: Een orthogonaal stelstel van liggers verplaatst 
de belasting uit de bovenbouw in twee stappen naar de 
ondersteuningspunten. Onder ieder kolommenstramien van 
de bovenbouw (hoh 6,2 meter) wordt in de dwarsrichting 
een vakwerkligger geplaatst: dwarsligger genoemd. Wanneer 
een hoek van ongeveer 45 graden wordt aangehouden is de 
keuze voor de hoogte van de vakwerkligger 1,55 mof 3,1 
meter. Met andere woorden: twee of vier vakwerkvelden 
tussen de belastingspunten . Uit de ontwerptooi blijkt dat 
de belasting in zowel de bovenregel als onderregel te groot 
wordt wanneer een hoogte van 1,55 m wordt aangehouden . 
Daarom wordt er voor de hoogte 3,1 m gekozen. Deze 
dwarsligger belast de langsligger. De langsligger wordt om de 
12,4 m ondersteund door een kolom. 

In figuur 5.8 is de uitvoeringsvolgorde weer gegeven. 
De krachten in de diagonaal in de langsligger die de 
belasting vanuit de dwarsligger direct naar de kop van 
de ondersteunende kolom brengt, is het zwaarst belaste 
element. Het is daarom wenselijk deze aansluiting zo veel 
mogelijk te lassen onder geconditioneerde omstandigheden 
in de fabriek. Dit element wordt dan ook uit één stuk 
vervaardigd en op de werkplaats afgeleverd. De kolom 
met kolomvoet wordt geplaatst waarna het zwaarst 
belaste onderdeel van de langsligger wordt geplaatst. 
Deze onderdelen moeten geschoord worden totdat de 
eerste verdiepingsvloer is gestort. Tijdens het vervoer 
moeten de uiteinden van het langsliggerdeel met tijdelijke 
afstandhouders worden gefixeerd, om zo te voorkomen 
dat de onderregel van de langsligger verbuigt. In de 
vierde stap worden de dwarsliggers tussen de langsliggers 
geplaatst met behulp van boutverbindingen. Waarna het 

ontbrekende deel van de langsligger wordt geplaatst (vijfde 
stap). De breedplaatvloeren worden tussen de bovenregels 
van de langsliggers gelegd (zesde) en aangestort (zevende 
stap) . Wanneer de vloer voldoende is uitgehard kunnen 
de onderstempelingen van de vloer, en de schoren van de 
kolommen worden verwijderd. De overdrachtconstructie 
is nu compleet. Op de bovenregels van de dwarsliggers 
zijn ter plaatse van de bovenstaande betonnen kolommen, 
stiftankers gelast. Om de verbinding tussen de ligger en de 
betonnen kolom te realiseren. 

5.5 BETONNEN LIGGERS 

De betonnen liggers zijn de betonnen variant van de in 5.4 
besproken vakwerkliggers. Onder ieder kolomstramien uit 
de bovenbouw wordt een dwarsligger toegepast, die zijn 
belasting afdraagt aan de langsligger die de belasting naar de 
ondersteunende kolommen brengt. 

Na het plaatsen van de bekisting en de wapening, worden de 
dwarsligger, de langsligger en de eerste verdiepingsvloer in 
één keer gestort. De breedplaatvloer is bij deze toepassing 
zeer geschikt omdat de onderkant van de breedplaatvloer 
een permanente bekisting vormt. 

5.6 VERGELIJKING ALTERNATIEVEN 

Het eigen gewicht dat wordt gegeven is het totale 
gewicht van de constructie binnen één referentieveld . 
Een referentieveld is de breedte van het gebouw bij één 
langsveld van 12,4 meter. 

Schuinstaande kolommen 
Eigen gewicht van 8 schuinstaande kolommen : 
8x3000 = 24000 kg 
Eigen gewicht van de aanvullende staalconstructie: 
82000-24000 = 58000 kg 
Eigen gewicht breedplaatvloer eerste 
verdiepingsvloer:-1750 kN aan beton (prefab en 
-53 kuub in het werk gestort) 
Zes hoofdstappen in de uitvoering 
Handelingen op de bouwplaats zijn 
boutverbindingen maken en storten van de eerste 
verdiepingsvloer. 
Alle elementen zijn lang en dun en kunnen dus 
makkelijk gestapeld en vervoerd worden. Maximale 
afmetingen van de prefab elementen is 11,9 x 0,6 x 
0,6 meter en 20 x 0,4 x 0,45 meter. 
Doordat de belasting door de kolom direct naar 
het ondersteuningspunt wordt gebracht is de 
maximale kracht die door één detail moet worden 
opgenomen gelijk aan de maximale kolombelasting 
uit de bovenbouw. 
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Figuur 5.9: alternatlef 1: schuinstaande kolommen 

Figuur 5.10: alternatief 2: vakwerkliggers 
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Vakwerkliggers 
Eigen gewicht per referentieoppervlak: 58000 kg 
Eigen gewicht breedplaatvloer eerste 
verdiepingsvloer: -1750 kN aan beton (prefab en 
-63 kuub in het werk gestort) 
Zeven hoofdstappen in de uitvoering. 
Handelingen op de bouwplaats zijn 
boutverbindingen maken en storten van de eerste 
verdiepingsvloer. 
Maximale afmetingen van de prefab elementen is 
3,1 x 6,2 x 0,4 m 
Doordat de belasting in twee stappen naar 
het ondersteuningspunt wordt gebracht kan 
de belasting die in één detail moet worden 
opgenomen tot twee keer zo groot zijn als de 
maximale kolombelasting uit de bovenbouw. 

Betonliggers 
Eigen gewicht per dwarsligger: 762 kN aan beton 
Eigen gewicht langsligger per veld van 12,4 m: 655 
kN 
Totale hoeveelheid beton die per 
referentieoppervlak moet worden gestort: 4 
kolommen, drie dwarsliggers, twee langsliggers en 
de eerste verdiepingsvloer : 4600 kN. Dit is zo'n 192 
kuub beton . 
Drie hoofdstappen in de uitvoering: opbouwen van 
de bekisting, vlechten van de wapening en storten 
van het beton . Waarbij de bekisting zeer simpel van 
vorm is. 

Wanneer de betonnen varianten met elkaar worden 
vergeleken wordt duidelijk dat er geen eenduidig antwoord 
is te geven op de vraag welke constructie bij de gegeven 
geometrische randvoorwaarden het meest geschikt is. 
Naast de subjectieve architectonische overwegingen 
speelt ook de bewerkelijkheid van de uitvoering van de 
constructie een grote rol. In de jaren zestig, toen het 
gebouw werd opgeleverd, was arbeid relatief goedkoop. 
Het vervaardigen van een complexe bekisting vormde 
daardoor geen al te grote aanslag op het budget. In deze 
tijd is het maken van een complexe bekistingvorm de 
belangrijkste kostenpost bij het toepassen van een in het 
werk gestorte betonconstructie41

• Daarom is de toepassing 
van de bestaande constructie voor deze tijd economisch niet 
haalbaar. De arbeidskosten voor de vervaardiging van de 
bekisting zullen zeer waarschijnlijk te hoog zijn. Er zal sneller 
worden gekozen voor het balken alternatief, waarbij een 
eenvoudige bekistingvorm kan worden gehanteerd. 

41 De kosten van een betonconstructie worden in toenemende 
volgorde van invloed bepaald door materiaalgebruik beton, de wapening en 
de bekisting. 

Vergelijk van de stalen varianten leert dat de vakwerkliggers 
veel minder materiaal verbruiken dan het schuinstaande 
kolommen alternatief. Het aantal stappen in de uitvoering 
is ongeveer gelijk, maar het vervoer van de schuinstaande 
kolommen kost door de eenvoudig te stapelen onderdelen 
weer minder. De architectonische uitstraling verschilt veel. 
Ondanks de grote hoogte en grote hoeveelheid lucht tussen 
de vakwerken, neemt deze variant door de repetitie van de 
elementen visueel veel ruimte in beslag. Ondanks de leegte 
tussen de vakwerken ontstaat er gevoelsmatig ter plaatse 
van de onderligger een verlaagd plafond . De schuinstaande 
kolom echter, versterkt de hoogtebeleving van de ruimte. 

Bij de ontwikkeling van de alternatieven is het type 
LIGGER zowel in staal als in beton uitgewerkt. Doordat een 
staalconstructie wordt opgebouwd uit staafelementen 
is deze minder flexibel in de mogelijke vormgeving. 
Beton is daarbij flexibeler in de vormgeving. Zo is het 
punt van aangrijpen minder bepalend dan bij een stalen 
vakwerkligger. Vergelijk van de betonnen ligger en de 
stalen vakwerkligger maakt dit duidelijk. De liggerhoogte 
bij de betonnen ligger kan vrij worden gekozen. Voor de 
vakwerkligger zijn de opties beperkt. De aangrijpingspunten 
van de belasting moeten door een axiaal belast element 
worden ondersteund. Een stalen element kan deze orde van 
grootte van de belasting onmogelijk opnemen door middel 
van buiging. Daarnaast moet de hoek van de diagonaal, op 
grond van uitvoeringstechnische overwegingen, op ongeveer 
45 graden worden gehouden. De randvoorwaarden die aan 
de stalen vakwerkligger worden gesteld zijn daarmee harder, 
dan de vormgevingseisen aan de betonnen variant. 

Bij de in dit onderzoek gehanteerde casestudie is de 
belasting op de overdrachtconstructie, de locatie van de 
ondersteuningspunten van de overdrachtconstructie en de 
bestaande stabiliteitsvoorziening als vaste randvoorwaarde 
meegenomen. In de ontwerpfase, wanneer de tooi wordt 
ingezet, hoeft dit niet het geval te zijn. Wellicht kan er in 
deze fase nog flexibeler met de randvoorwaarden worden 
omgegaan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het 
verschuiven van het stramien in de ondersteuningspunten 
waardoor mogelijk een geschiktere verdeling kan worden 
gevonden. Bijvoorbeeld iets groter bij de schuinstaande 
kolommen variant, zodat er geen resultante horizontale 
kracht ontstaat bij symmetrische belasting. Of een 
verschuiving en vormverandering van de kernen bij de 
ligger varianten, om er zo voor te zorgen dat de liggers 
door kunnen lopen en niet onderbroken worden door de 
kernen . Ook zullen wellicht bouwkundige keuzes anders 
worden gemaakt, bij toepassing van een ander type 
overdrachtconstructie. Zo is in de tekeningen te zien dat 
zowel de schuinstaande kolommen en de vakwerkliggers 
door de gevel steken. Hierdoor ontstaan grote 
koudebruggen, en lastige aansluitingen van de constructies 
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Figuur 5.11: bestaande situatie 
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met de gevel. Bij toepassing zal wellicht de locatie van de 
gevel anders zijn. 

5.7 EEN SUBJECTIEVE KEUZE 

Als constructief ontwerper heb ik natuu rll ijk ook een 
voorkeur voor een van de alternatieven. Deze is gebaseerd 
op voorkeur van materiaal en vorm, maar ook op de 
uitkomsten van de tooi. 

In vormgeving heb ik altijd een zwak voor rechte hoeken, 
orthogonale lijnen en vlakken waarmee de betonnen 
liggervariant architectonisch direct al mijn voorkeur heeft. 
Bij deze variant is de krachtsafdracht helder af te lezen 
uit de vormgeving van de liggers. Door de plaats van de 
ondersteunende kolom ten opzichte van de dwarsliggers 
vervalt de rechtlijnige vormgeving niet in een oerdegelijk, 
saai beeld, maar wordt een evenwichtige vormgeving 
gecreëerd. In vergelijk met de andere betonnen variant: 
de bestaande paddenstoelconstructie vormen de 
uitvoeringstechnische voordelen een belangrijk argument 
om (in deze tijd) te kiezen voor de balkenvariant De 
bekistingvorm is simpel, wat samen met de besparing op de 
hoeveelheid beton een groot voordeel vormt ten opzichte 
van het huidige ontwerp. Arbeid is deze dagen veel duurder 
dan in de tijd dat dit project tot stand kwam. 

Van de stalen varianten spreekt het beeld van de schuine 
kolommen mij meer aan dan de vakwerkliggers. Deze variant 
benadrukt de hoogte van de ruimte. Door de vormgeving van 
de vakwerkliggers wordt de vrije hoogte van de entreehal 
teniet gedaan. Door de repetitie van de onderregels van 
de dwarsliggers ontstaat ondanks de grote hoeveelheid 
lucht tussen de constructie elementen in het beeld een 
gesloten onderdeel. De schuinstaande kolommen verbruiken 
echter veel meer materiaal dan de vakwerkliggers, en zijn 
daarmee aanzienlijk minder effectief in de belastingafdracht 
wanneer naar het materiaalgebruik wordt gekeken. Bovenop 
het materiaal van de verticale afdracht moet veel extra 
staal worden ingezet voor de opname van de horizontale 
belastingen die ontstaan door de flexibele tussenvloeren. 

In het vergelijk van de stalen, met de betonnen varianten 
spelen vooral de uitvoering en de vervorming van 
de constructie een rol. In de uitvoering moeten veel 
verschillende stappen worden doorlopen voordat de 
kolommen op de eerste verdieping kunnen worden gestort. 
De stalen varianten hebben ter plaatse van het aangrijpen 
van de betonkolommen van de eerste verdieping een veel 
grotere verdraaiing en verschil in verticale verplaatsing dan 
deze betonnen variant. Deze hoekverdraaiing en het verschil 
in verticale verplaatsing van de steunpunten moet door de 
bovenliggende kolommen worden opgenomen, wat extra 
spanningen in het materiaal van de bovenbouw geeft. 

Daarmee is de betonnen balken variant mijn subjectieve 
keuze in deze casestudie! 

73 



H6 ANALYSE & CONCLUSIE 

6.1 WERKT DE TOOL? 

De ontwerptooi geeft in de eerste stap antwoord op de 
volgende vragen : 

Wat zijn de vormgevingsmogelijkheden voor de 
overdrachtconstructie in de gegeven situatie? 
Wat is het materiaalgebruik bij (standaard) 
toepassing van dit type constructie bij deze 
toepassing? 

De tweede stap van de tooi geeft antwoord op de vragen: 

Stap 1 

Wat is de invloed van een specifieke variabele op de 
Unity Check van de constructie? 
Wat zijn de consequenties op aansluitende 
constructiedelen bij deze toepassing? 

De eerste vraag is getoetst door ervaren constructeurs 
te vragen naar de mogelijke constructies bij de 
randvoorwaarden die gelden bij de casus : het hoofdgebouw 
van de TU/e. Afzonderlijk van elkaar komen de constructeurs 
tot dezelfde alternatieven . Te weten : schuinstaande 
kolommen, paddenstoelconstructies en een orthogonaal 
stelstel van liggers. Dit zijn dus exact dezelfde alternatieven 
die volgen uit de tooi. 

De tooi bepaalt van de stalen alternatieven het eigen 
gewicht en de benodigde profielen : voor de schuinstaande 
kolommen en de orthogonaal geplaatste vakwerkligger. 

Bij de schuinstaande kolommen komt de afmeting van 
de pendelkolommen overeen met de kolommen zoals 
deze in het ontwerp zijn toegepast. Hiermee komt het 
eigen gewicht van de kolommen in het uitgewerkte 
alternatief goed overeen met de uitkomst van de tooi. 
Voor een evenredig vergelijk met de andere alternatieven 
is dit echter niet genoeg. Door de mogelijk aanwezige 
asymmetrische tussenvloeren, ontstaat er een resulterende 
horizontale kracht die moet worden opgenomen. Hierdoor 
zijn extra elementen nodig die deze grote horizontale 
kracht op (kunnen)nemen . Deze worden opgenomen 
door portaalwerking in de dwarsdoorsnede als gevolg 
van samenwerking van de kolommen en de dwarsligger. 
Het eigen gewicht van deze aanvullende constructie blijkt 
aanzienlijk en zelfs meer dan het eigengewicht van de 
overdrachtconstructie op zich . 

Bij het tweede stalen alternatief van de vakwerkliggers 
wordt door de tooi een conservatieve schatting van 
~4t eigengewicht van de constructie gedaan. De 

profieldoorsneden die worden gegeven voor de afdracht van 
de belasting, vormen een goede richtlijn bij het uitwerken 
van de constructie. 

Stap 2 
De tweede stap van de tooi is vooral van toepassing 
wanneer de randvoorwaarden van het ontwerp nog vrij 
zijn . Bijvoorbeeld wanneer de hoogte van de constructie 
nog niet vastligt biedt deze stap de mogelijkheid inzicht te 
verkrijgen in de gevolgen van aanpassing van de hoogte. In 
deze casestudie blijkt bijvoorbeeld dat bij de schuinstaande 
kolom de hoogte van de constructie tussen de 6 en 12 meter 
maar weinig invloed heeft op de Unity Check van de kolom 
zelf. De tooi geeft ook aan dat de hoogte van de constructie 
wel van grote invloed is op de horizontale reactiekracht die 
moet worden opgenomen. Voor de hoeveelheid benodigd 
staal voor de overdrachtconstructie is de hoogte dus niet 
zo van belang; op de benodigde aanvullende constructie en 
bijvoorbeeld het benodigde geveloppervlak is de hoogte wel 
degelijk van belang. Het is aan de ontwerper te beoordelen 
hoe belangrijk welke factor is . Hij weet nu in ieder geval dat 
de invloed op de overdrachtconstructie zelf gering is. 

6.2 VERSCHILLEN TOOL EN ONTWERP 

Uit de tooi rolt een richtlijn voor de afmetingen en het eigen 
gewicht van de overdrachtconstructie, dit is nog iets anders 
dan een volledig ontwerp. 

Bij het ontwerpen van een overdrachtconstructie zijn meer 
variabelen aan de orde dan in de tooi worden meegenomen. 
Indirecte variabelen worden buiten beschouwing gelaten . 
Met indirect wordt bedoeld dat het geen directe eigenschap 
van de overdrachtconstructie betreft. Dit zijn bijvoorbeeld 

de eventuele horizontale belasting die door 
de constructie moet worden opgenomen door 
ongelijke verdeling van de belasting over de 
aangrijpingspunten van de overdrachtconstructie of 
de aanvullende functie die een element kan 
vervullen. Bijvoorbeeld als vloerligger. 

Daarnaast is de belasting die een element van de 
overdrachtconstructie te verwerken krijgt bij het ene type 
beter te voorspellen dan bij het andere type. Hoe meer 
elementen een rol spelen in de constructie hoe lastiger 
de exacte belasting te bepalen is en hoe conservatiever 
de uitkomst van de tooi. Hoe meer staven een rol spelen 
in de constructie hoe groter het verschil tussen tooi en 
ontwerp wordt. Zie bijvoorbeeld de vakwerkligger. In 
de tooiligt de focus op de maatgevende boven regel, de 
maatgevende onderregel, de maatgevende diagonaal en de 
maatgevende verticaal. In het ontwerp doen meer staven 



mee dan alleen de maatgevende staven. Doordat steeds 
wordt uitgegaan van de maatgevende belasting op de 
staven wordt een bovengrensoplossing gevonden voor het 
eigen gewicht van de constructie. Door steeds gebruik te 
maken van de maatgevende bovengrensoplossing, volgt er 
een conservatieve aanname van het eigen gewicht van de 
constructie. 

6.3 AANBEVELINGEN & DISCUSSIE 

De tooi is nu ontwikkeld voor het materiaal staal. 
Een soortgelijke tooi is ook te ontwikkelen voor 
andere materialen. Deze tooi kan daarbij goed als 
basis dienen. 
Bij het invullen van de tooi moet de ontwerper zelf 
goed opletten welke waarden ingevuld moeten 
worden. Dit zou in de tooi inzichtelijker gemaakt 
kunnen worden door de positionering van de 
overdrachtconstructies ten opzichte van elkaar 
te betrekken in de tooi. Waardoor de kans op 
invoerfouten, als de grootte van de belasting en de 
afstand die de belasting horizontaal moet worden 
verplaatst, verkleind wordt. 
In de tooi is geen rekening gehouden met 
horizontale belastingen, met de brandveiligheid, 
functie van het gebouw, zichtbaarheid van 
de constructie, detaillering, uitvoeringswijze, 
bouwfysica etc. Dit heeft allemaal wel invloed op de 
feitelijk te kiezen constructie. In de tooi is het aantal 
variabelen bewust zo laag mogelijk gehouden. 

6.4 CONCLUSIES 

Focus van de ontwerptooi ligt bij de 
overdrachtconstructie zelf. Zo is de invloed op het 
stabiliteitselement afhankelijk van vele (extra) 
variabelen. De variabelen zijn beperkt tot die 
variabelen die direct op de overdrachtconstructie 
betrekk,ing hebben. Variabelen die indirect 
van invloed zijn worden buiten beschouwing 
gelaten. Dit kan tot gevolg hebben dat bij 
verandering van een variabele de nadelige invloed 
op de aansluitende constructie een grotere 
rol speelt I nadeliger is, dan de winst in de 
overdrachtconstructie wordt gehaald. De tooi is dus 
een hulpmiddel bij het ontwerp en genereert geen 
eenduidig antwoord. 
De aanvullende constructie die nodig is, is erg 
afhankelijk van de toepassing. Dit blijkt wel uit 
de toepassing in het caseproject De unieke 
randvoorwaarde van de flexibel toepasbare 
vloeren veroorzaakt een grote extra kracht die 

door de constructie moet worden opgenomen. 
De ontwerper zal dus zelf een schatting moeten 
doen van deze eventuele extra eisen en 
eigenschappen. Daarom wordt er als ontwerper 
steeds gesproken over de technische architect, en 
de meedenkende constructeur. Voor de bepaling 
van de overdrachtsconstructie zelf blijkt de tooi zeer 
geschikt. 
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Termen en definities 
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Bebouwd oppervlak 

Black box 

Constructief grid 

Deductief onderzoek 

Doorsnedeactief 

Geometrie 

Geometrie 

Geprojecteerd oppervlak 

Goniometrie 

Inductief onderzoek 

Ontwerptooi 

Optimale constructie 

Orthogonaal grid 

Overd rachtsconstructie 

Overdrachtszone 

Overgangszone 

Samengestelde ligger 
Toetsing 

de buitenafmetingen van het gebouw ter hoogte van het 
maaiveld . 
een instrument waar input wordt ingevoerd en output uitkomt, 
zonder inzicht te hebben op de bewerkingen van de input die 
leiden tot de output. 
Het grid dat gevormd wordt door de constructieve stramienlijnen 

waaruit een gebouwlaag is opgebouwd. De stramienlijnen gaan 

door het hart van de constructieve elementen (kolommen, 

wanden) . 

Onderzoek waarbij met behulp van algemeen geldende kennis 

het gedrag van een specifiek geval wordt voorspeld. 

Constructies die voornamelijk gebruik maken van de continuïteit 

van de doorsnede eigenschappen. 

De doorsnede grootheden zijn relatief groot ten opzichte van de 

lengte van het element, waardoor de dwarskracht in het element 

maatgevend wordt; de doorsnede wordt op afschuiving belast . 

Het onderdeel van de wiskunde dat zich bezighoudt met het 

bepalen van de afmetingen en andere eigenschappen van vlakke 

en ruimtelijke figuren . 

[i .. . ][ Wikipedia dd 12-10-09) 

De meetkunde of geometrie is het onderdeel van de wiskunde 

dat zich bezighoudt met het bepalen van de afmetingen en 

andere eigenschappen van vlakke en ruimtelijke figuren . 

[i. .. )[ Wikipedia dd 12-10-09) 

de maximale buitenafmetingen van. het gebouw over de hoogte 
van het gebouw. 
De goniometrie of trigonometrie (Grieks: TpL, drie, ywvLa (gonia), 

hoek en JlETPELV (metrein), meten) is een tak van de wiskunde die 

zich bezighoudt met driehoeken en in het bijzonder de 

oorspronkelijk op driehoeken gebaseerde goniometrische 

functies zoals sinus (sin), cosinus (cos) en tangens (tan). 

De goniometrie kent vele toepassingen, onder andere bij de 

driehoeksmeting. 

Onderzoek dat vanuit concrete gevallen een algemene regel 
formuleert. 
Een ondersteunend instrument welke inzicht biedt in 
ontwerpbeslissingen. 
De constructie die per eenheid materiaalverbruik, de grootste 

belasting kan verplaatsen over de afstand x. 

Haaks op elkaar staande systeemlijnen van de constructie 

De constructie die belastingen uit de hoofddraagconstructie 

horizontaal verplaatst 

Een zone over de hoogte van een gebouw die wordt 
gereserveerd voor de overdrachtconstructie. 
Een zone over de hoogte van een gebouw die wordt 

gereserveerd voor de overdrachtsconstructie. 

een ligger die is opgebouwd uit gelaste staalplaten 
toetsing op sterkte waarbij de draagcapaciteit altijd groter moet 



Unity Check 

Vectoractief 

Vlakactief 

Vormactief 

zijn dan de belasting die moet worden afgedragen. 
= belasting/ capaciteit. Voor de sterkteberekening moet de 
U(nity) C(heck) dus altijd kleiner dan één zijn : immers, de 
capaciteit van de constructie moet altijd groter zijn dat de 
belast ing die door de constructie moet worden afgedragen. 
Constructies die op druk worden belast of door samenwerking 

van op druk en op trek belaste elementen . 

De lengte van de elementen is groot is ten opzichte van de 

doorsnede, waardoor de belastingafdracht via normaalkrachten 

plaatsvindt. Samengesteld in (driehoekvormige) composities 

ontstaat een vormvaste constructie. 

Constructies die voornamelijk gebruik maken van continuïteit van 

het vlak. De constructie die belast wordt op vlakspanningen. 

Axiaal belaste constructies die de vorm van de trek- of druklijn 

aannemen. Treklijn: een combinatie van kabels en kolommen 

waarbij de op trek belaste kabel vervormt onder de belasting. 

Druklijn: boogconstructies 

77 



Literatuurlijst 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

ISBN 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

ISBN 

Titel 

Door 

Jaar 

'Architects' Data' 

Ernst en Peter Neufert 

2002 

Blackwell Science Ltd 

0 632 05771 8 

Architects +engineers = structures 

Ivan Margolius 

2002 

Chichester± Wiley/Academy 

0 47149825 4 

'Building Structures Primer' 

James Ambrose 

1981 

Uitgeverlondon: Wiley-lnterscience 

Afbeelding p 41 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgave 

ISBN 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

ISBN 

Afbeelding 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgeverij 

ISBN 

Titel 

Door 

Jaar 

78 

'Met andere ogen' (solids) 

Frank Bijdendijk 

April 2006 

Het Oosten Woningcorporatie 

90 76765 02 2 

'Norman Foster Works ' 

David Jenkins 

2003 

Prestel 

3 7913 2534 5 

p 68,115 

' Parkeren op niveau' 

Floortje Louter en Ed van Savooyen 

2005 

THOTH 

90 6868 389 6 

'Staal bouw Atlas' 

E.Hart W. Henin H. Sontag 

1975 



Uitgever 

ISBN 

Afbeelding 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

ISBN 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

ISBN 

Agon Elsevier Amsterdam/Brussel 

90 10 10485 0 

p76, 78,92, 102,138,144,146,152,206,208 

'Tragsysteme, Structure systems' 

Heinrich Engel en Hannskarl Bandel 

1967 

Deutsche Verlags-Anstalt 

2de versie: 3 7757 0706 9 

'Verdiepingbouw met staal' 

W.H. Verburg, C.H . Eldik, E.J.W. Sandfort 

februari 2005 

Bouwen met Staal 

90 72830 00 8 

79 



Vakbladen/ artikelen 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

Titel 

'Brug=gebouw=verbinding' 

Dr.lr. K. Peterse 

april2003 

Bouwen met Staal171 

'Constructieve vrijheid, strategieën voor flexibiliteit' 

Walter Spangenberg 

oktober 2005, p 78 

De Architect 

'De ingenieurskunst herleeft' 

Joost Ector 

oktober 2000, p 38 

De Architect 

'De meetlat langs' 

ir. C.A.J. Sterken, BAM Advies & Engineering 

2006 p 12 

Cement 04 

' Een studie naar multifunctionele en flexibele gebouwen' (Multifunk) 

Door Frank van Beek en Bob Jansen 

Jaar juli 2001 

Opdrachtgever Lingotto Vastgoed 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

80 

' Het herbestemmen van kantoren naar woningen ' 

Dr. Ir. Marleen Hermans 

juni2004 

SEV 

' Kwantificering flexibiliteit van gebouwconstructies · 

de heer F. van herwijnen & de heer R. Blok, ABT 

TU Eindhoven 

'Maximale kwaliteit met minimale kosten 

M .lachmann 

april2001 

Bouwen met Staal 159 



Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

Titel 

Door 

Uitgever 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

Titel 

Publicatie 

'Ongelijkvloerse kruising' 

ing. E.Hoekstra & ir. R. Torsing 

januari/februari 1998 

Bouwen met Staal 140 

'Parkeerders tasten dieper in de buidel ' 

Lisette van der Swaluw en Stephan Jongerius 

2008 

Vexpan 

' Parkeergarage onder het gebogen maaiveld ' 

Prof. Ir. R. Nijsse, ABT adviseurs 

+ing. P. Rijpstra + Pieters Bouwtechniek 

Cement 2006 (3) 

'Parkeren is een vak' 

Sirnon Knopper en Marjolein Veen 

Januari 2008 

RetaiiTrends 

'Ritmisch construeren' 

Ed Melet 

oktober 2000, p 48 

De Architect 

'Studie superconstructie geeft veranderingen de ruimte' 

De Stuurgroep Multidisciplinaire Hoogbouw 

juni 2002, p 30 

Bouwen met Staal166 

'Stalen jukconstructies voor uitkraging' 

Carla Debets 

2006.01 

Bouwwereld 

'The 'Van Overbeek' building in Rotterdam 

Cement XVIII (1966) Nr. 4-5 

81 



Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

82 

'Transformatie van kantoorgebouwen ' 

Rob Gereadts en Theo van der Voort 

april2005 

TU Delft 

'Wonen in staal' 

David Keuning 

oktober 2005, p 16 

De Architect detail 

'Wonen op de zaak. Transformeren van kantoren in woningen' 

Henk Bouwmeester 

maart 2006 

Ministerie van VROM 



Afstudeerverslagen 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

' Functiestapeling boven ondergrondse parkeergarages' 

Elsbeth Quispel 

12 September 2003 

TU Delft 

Titel 'Transfer zones in multi-use buildings and the development and analysis of the optimization 

tooi ' 

Door 

Jaar 

Uitgever 

Titel 

Door 

Jaar 

Uitgever 

Roei van der Straat 

januari 2007 

TU Delft 

'Optimale Stamienmaat' 

ir. R. Blok, ing. J. Damen, ing. S. de Kok 

januari 2007 

TU Delft 

Informatie via derden 

Adams Bouwadviesbureau te Druten 

Constructeur la Fenêtre: Henk van Har 

Bureau huisvesting TU/e 

Verheijen, H.A.M. (btdhverh@tue.nl ) en DH Tekenkamer TU/e (Menno Vogels) 

Ingenieursbureau Zonneveld 

Afstudeerder bij zonneveld: Elise Mondeel 

Gemeentearchief Rotterdam 

Rudy Uytenhaak Architecten 

Hugo Boogaard (h.boogaard@uytenhaak.nl) 

Tielemans te Eindhoven 

Constructeur bij Tielemans: Pieter Houwen 

Ondernemersplein Eindhoven 

Roland Claessens (r.claessens@eindhoven.nl; ondernemerspleln@eindhoven.nl ) 

83 



Internetsites 

www.abt.eu 

www.archined.nl 

www.archiplanet.org 

www .a rch!tectenweb .n I 

www.bc.edu 

www.boei.nl 

www.bouwenmetstaal.n l 

www. bruggebouw. nl 

www.condominiums.com/vancouver/images/QUBE condos.jpg 

www.denhaag.nl 

www .fosterandpartners.com 

www.hku.hk 

www .merouk.co. uk/ stru ct u res/facades.htm 

www.montevideo-kopvanzuid .nl 

www.montevideosky.nl 

www.onx-architecten.nl 

www.panoramio.com 

www.rdandersom.com 

www.rdandersom.com 

www.skvllnecity.info 

www.skyscraperpicture.com 

www.solidbase.nl 

www.worldres.com 

www .zwarts.iansma.nl 

84 


