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Bijlage A: Functiestapeling 

In de eerste fase is ook onderzocht of de functies die gestapeld worden wellicht van invloed zijn op de 

overdrachtconstructie die wordt toegepast . Veronderstelling was dat wanneer een functie een eigen ideale 

stramienmaat heeft, bij stapeling steeds dezelfde afstand moet worden overbrugd en dat aan de hand van de 

functies die gestapeld worden wellicht een ideaal type overdrachtconstructie te koppelen is. Als bijvoorbeeld 

wordt aangenomen dat kantoor een standaard stramienmaat van 7,2 meter heeft, en parkeren een standaard 

stramienmaat van 8,1 meter moet de overdrachtconstructie de belasting steeds maximaal 0,9 meter 

verplaatsen. Uit de bouwpraktijk en onderzoek naar stadshart Almere door Nijsse1 blijkt dat in een dergelijk 

geval de toepassing van balken de meest economische oplossing is. 

Functies 

Bij iedere functie lijken min of meer standaardmaten te worden gehanteerd. De maten van het parkeren zijn 

harde maten: een auto past wel of past niet. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld wonen. Een interieur bestaat 

uit veel kleinere objecten die op verschillende manieren in een ruimte kunnen worden gepositioneerd. Wonen 

is daarmee een flexibelere functie dan parkeren. Verschillende onderzoeken naar de ideale en/of standaard 

stramienmaten zijn uitgevoerd, maar de resultaten zijn niet eenduidig. Hieronder worden ze per functie 

toegelicht . 

Parkeren 

Het lijkt aanlokkelijk te veronderstellen dat geen constructie, de ideale stramienmaat voor de functie parkeren 

is (zie ook figuur 2.10). De verplaatsing van de auto wordt niet beperkt door aanwezige constructie, en de 

afmetingen van de parkeerplekken en rijweg kan vrij gekozen worden. Het grote nadeel wat hier uiteraard aan 

kleeft is de benodigde constructie die gemaakt moet worden om de grote overspanning te realiseren. In 

combinatie met gestapelde functies wordt de belasting die afgedragen moet worden ook nog aanzienlijk 

waardoor kolomvrije parkeergarages eerder de uitzondering dan de regel vormen. 

Het benodigde (gemiddelde) oppervlak van ongeveer 25 vierkante meter per auto2
, maakt parkeren een dure 

functie . Vergelijk dit met woningen waarbij in 25 vierkante meter twee slaapkamers kunnen worden 

opgenomen . Daarnaast is een verbinding met het wegennet vereist, waarmee de parkeergarage zich veelal 

bevindt in het onderste lagen van het gebouw bevinden; precies daar waar de belasting samenkomt en dus het 

grootst is. Hierdoor is de parkeermaat vaak leidend in de bepaling van een stramienmaat bij functiestapeling. 

Maten die bij parkeergarages vaak worden gebruikt zijn : 

De Lengterichting (=de rijrichting) 

- 5.4 m (hierbinnen vallen twee parkeervakken) en 

- 8.1 m (hierbinnen vallen drie parkeervakken) 

De Breedterichting (=de parkeerrichting) 

-8,1 m (hierbinnen vallen globaal twee parkeervakken of de rijweg3
) 

1 Artikel in Cement 'Parkeergarage onder het gebogen maaiveld ' door Nijsse 
2 'Architects· Data · van Ernst en Peter Neufert 
3 'Functiestapeling boven ondergrondse parkeergarages' van Elsbeth Quispel 



Over de functie wonen lopen de meningen over ideale/optimale/veel voorkomende maten voor het 

constructief grid meer uiteen. 

Damenen de Kok4 stellen in hun onderzoek naar de ideale stramienmaat dat de ideale maten van bij de functie 

wonen zijn: 

Afmetingen slaapkamer 1 

= min. 4,69 x 3,03 m2 

Afmetingen badkamer 

= min. 3,01 x 1,73 m2 

Breedte gang 

= min. 1,40 m. 

Breedte ontsluiting 

=min. 2,03 m. 

Deze maten hebben betrekking op het gebruiksoppervlak van de ruimte, en niet op de constructieve 

stramienlijnen van de functie wonen. Als gevolg van deze gebruiksmaten worden voor de breedte maat voor de 

functie wonen constructieve maten van minimaal 6,9 meter en maximaal 8,4 meter gesteld. 

Quispel5 stelt in haar afstudeeronderzoek naar functiestapeling op ondergrondse parkeergarages: 

"Veel toegepaste stramienmaten in de gevelrichting bij woningbouw zijn 4.80m (dit is echter vrij smal}, 5.40 m, 

6.00m, 7.50m en 7.80m. ( .. )Op de stramienmaten staan in principe de woningscheidende wanden. Vanuit 

constructief oogpunt is het gebruikelijk deze wanden dragend te maken. ( .. ) Tegenwoordig toegepaste 

dieptematen van woningen liggen gemiddeld tussen 8.00 en 12.00m. Constructief gezien sluiten de 

stramienmaten hier veelal niet op aan. In principe is dit ook niet nodig vanwege de dragende wanden toegepast 

in de diepterichting van de woning. ( .. ) Concluderend wordt voor de woningbouw gesteld dat er meerdere 

stramienmaten gangbaar zijn in de geve/richting, tot een maximum van 7.80m. ( .. ) In de diepterichting is de 

woningbouw in dit opzicht flexibel. De diepte van woningen hoeft niet aan te sluiten op de toe te passen 

stramienmaat in die richting." 

Note: vrijwel alle genoemde maten zijn een meervoud van 0,3 meter. 

Nijsse stelt in zijn onderzoek naar een geschikte overdrachtconstructie voor het stadshart Almere: 

"De beukmaat (vloeroverspanning) van woningen varieert van circa 5 tot 8 m.' 'De diepte van de woningen is in 

het algemeen 10 tot 12 m." 
6 

Het ontbreken van een ideaal stramien voor woningen leidt niet snel tot problemen. Wel worden minimale 

maten gekoppeld aan de functies binnen een woning ter bevordering van het functionele gebruik van de 

woning. Woningen zijn flexibel in te delen en te gebruiken. Binnen een woning is zelden een restruimte aan te 

wijzen. Bijna iedere ruimte kan functioneel worden ingezet. Is er een vierkante meter 'over', wordt er een 

gangkast geplaatst, ontstaat ruimte voor berging of wordt de ruimte betrokken bij een andere ruimte. 

De conclusie is dan ook dat de woningmaten, in tegenstelling tot de parkeermaten, flexibele maten zijn. 

Hierdoor zijn woningen zelden het vertrekpunt voor de bepaling van de maten van de constructie. 

4 'Optimale' Stramienmaat' van Jeroen Damen, Stefan de Kok en Rijk Blok 
5 Functiestapeling boven ondergrondse parkeergarages' van Elsbeth Quispel 
6 'Parkeergarage onder het gebogen maaiveld' door prof. Ir. R. Nijsse 



Kantoren 

Bij kantoren wordt veelal de harde maat van een veelvoud van 1,80 meter aangehouden. In-, afbouw en 

inrichting (meubilair) wordt op deze maat afgestemd. De standaard plafondplaten van 1,80 meter zijn de helft 

goedkoper dan een afwijkende maat. Door deze standaardisatie kunnen kantoorpanden zo goedkoop mogelijk 

worden opgeleverd; de standaard producten liggen al klaar. 

Deze maat wordt onderschreven door ir. C.A.J. Sterken7 van BAM Advies en Engineering. 

"Voor kantoren rond een kern is een dieptemaat van 9 meter (7.2 + gang van 1.8 m) aannemelijk." 

De Stichting Bouwen met Staal hanteert een meervoud van 0,9 m aan bij de onderscheiding van standaard 

kantoor maten8
. Zij onderscheiden drie standaard kantoren: 

het cocon-+ combinatiekantoor met twee rijen middenkolom men, 

het cellenkantoor met één rij middenkolommen en 

het groepenkantoor zonder midden kolommen. 

Standaardmaten in de diepte van het cocon-+ combinatiekantoor en het cellenkantoor zijn, 5.4, 7.2, 9.0 en bij 

het groepenkantoor 10.8, 12.6, 14.4, 16.2 meter. 

Standaardmaten in de lengterichting van het kantoor zijn, 1.8, 3.6, 5.4, 7.2 en 9.0 meter. 

De maten uit verschillende bronnen (en vele praktijkvoorbeelden) kennen een grote cohesie. Daarmee lijken 

kantoormaten, net als de functie parkeren, redelijk harde maten. 

Commerciële ruimten 

Bij winkels is de flexibiliteit van de ruimte belangrijk. Aangezien de dichtheid van steden steeds verder 

toeneemt9 worden commerciële functies als winkels vaak op de parkeergarage geplaatst, waarmee de 

bijbehorende harde maten van veelal8,1 meter wordt aangehouden. 

Een andere commerciële functie: de logiesfunctie lijken zich niet zo makkelijk aan te passen . " Voor ruime 

hotelkamers wordt gedacht aan 5.0 tot 5.5 meter met een dieptemaat van 9 meter" 10 

7 
Uit Cement "De meetlat langs: ontwerpaspecten bij de keuze van constructie en bouwmethodiek" Door C.A.J. 

Sterken 
8 ·verdiepingbouw met staal' door W.H. Verburg, C.H. Eldik, E.J.W. Sandfort (Bouwen met Staal) p 24-32 
9 'Density' van 
10 'De meetlat langs· van ir. C.A.J. Sterken 



Bijlage B: achtergrond formules 

TYPE 1: SCHUINE KOLOM 

Kolom 

De toetsingsregel waaraan moet worden voldaan 1 

U.C.=~ ~ l 
û\,.N'·"• 

Met Nc;s;d is de rekenwaarden van de drukkracht ten gevolge van de belasting 

Nc;u;d is de rekenwaarden van de druknormaalkracht met betrekking tot de capaciteit in de uiterste grenstoestand 

wbuc knikfactor voor knikinstabiliteit 

Voor een pendelstaaf geldt 

Uit de geometrie van de schuinstaande kolom volgt de normaaldrukkracht die de kolom te verwerken krijgt 

h F 
sin(a)=-=--

1 N<>.• 

I 
N<>:• =h ·F 

De knikfactor is afhankelijk van de profielgrootheden. 

Koppelbalk 

Voor de koppelbalk geldt : 

U.C.=~ ~ l 
(Ûbu<Nc>:d 

N, :>:d =H 

Koppelstrip 

Worden de kolommen gekoppeld middels een koppelstrip dan moet er worden voldaan aan de voorwaarde: 

U.C. = N,,.:• ~ 1 

N'·"" 

Hierbij zijn: 

N,,.:• =A . f,:• 

N'""' =H 

De afmetingen van de strip worden bepaald door breedte gelijk te stellen aan 2/3 van de breedte van de kolom. 

In de START pag ina wordt op deze wijze automatisch een koppelelement gekozen om zo enig inzicht te geven in de belasting in dit 

element. 

1 NEN 6770 (12.1.1) 



Type 2: PADDENSTOEL 

Staaf 1 

Voor de horizontale staaf wordt uitgegaan van een pendel staaf. 

De toetsingsregel waaraan moet worden voldaan2 

Met 

N 
U.C.=~ $ 1 

N t;1:d 

Nt;s;d is de rekenwaarden van de drukkracht ten gevolge van de belasting 

N1,u;d is de rekenwaarden van de druknormaalkracht met betrekking tot de capaciteit in de uiterste grenstoestand 

Uit de geometrie van de constructie volgt de normaaltrekkracht die de staaf moet opnemen 

h F 
tan(a) = __!_ = --

x N t;s;d 

N = - -·F +- ·F -H 1(x, X2 J 
"" 2 h, 

1 
h, 

2 

Staaf 2 en 3 en de kolom 

De schuine staven worden belast op buiging met normaalkracht en afschuiving. Er wordt uitgegaan van enkele buiging om de sterke 

as. 

Als toetsingsregel geldt voor I-profielen de interactieformules uit tabellO en voor buisprofielen de interactieformules uit tabelll uit 

de NEN 6770. 

Er wordt van uitgegaan dat de dwarskracht beperkt blijft tot 25% van de dwarskrachtcapaciteit De tweede helften van tabellO en 

tabelll zijn dus niet meegenomen. Voor een exacte toepassing moet dit nog verwerkt worden in de tooi. 

Voorwaarden 

V,~,• $ 0, 2SV'"'''• 

Met a1 is de kleinste waarde van 

A-2b,t1 a, =--A-

En 

(11.3-9) 

M'"'''• = fy, • . w,"', 
N0," =A· fv ;• 

2 
NEN 6770 (11 .2-2) 

N 

N,,. $ 1, Oa,N.,,. M 
~:S l 
M rpl;tl 

N.,. > 1, Oa ,N .. ,. 

[ [ N Jl 
~-a 

M'"'''" 1- N.,,~ ' $ 1 

M'"'''• 1 a, 

2 



Voor buisprofielen geldt tabel12 NEN 677011.3-17 

Voorwaarden Toetsingsregel 

V",. :::; Q,2SV,",,, [ r M y;s;d + N.,, :::; 1 M.,,, :::; 1 

1,04Mv~ ''' Np,;d en Mv"'''' 

Ook h1er wordt alleen het eerste deel van de tabel (wanneer de optredende dwarskracht klemer IS dan 25% van de 

dwarskrachtcapaciteit) gebruikt. 

Krachten in de staven worden bepaald uit de geometrie. In de hoekpunten van de horizontale staaf en de diagonaal wordt geen 

moment opgenomen waardoor geldt : 

. h F 
sm(a)=....!.=--

11 N2,, ,,, 

N .. =.!L_ ·F 
2;t ,s,d hl 

Dwarskracht aan de voet van staaf 2 en 3 volgt uit het differentiatie van het moment naar de lengte van de staaf: 

V = dM = M,2 

" dl 1,, 

Het moment ter plaatse van de voet van de staaf bestaat uit twee componenten. Het moment ten gevolge van de zakking van staaf 

1 en het moment ten gevolge van het versch il in het moment links en rechts : F1 *x1 min F2*x2. Het moment ten gevolge van de 

zakking is verwaarloosbaar ten opzichte van het moment ten gevolge van het verschil tussen links en rechts. 

Resultante horizontale kracht 

IF, ·x, -F, ·x, I=H ·(h, +h2) 

H= IF, ·x , - F, ·x, I 

(h, +h, ) 

Moment aan de kop van de kolom 

M=H ·h2 

Moment tpv de voet van staaf 2 en 3is ongeveer gelijk verdeeld over de staven. 

Kolom 

De kolom is belast op normaalkracht en buiging in het geval van een 2D toepassing. Voor een 3D toepassing moeten formules 

worden toegepast voor dubbele buiging (NEN 11.3.2) 

Steeds wordt aangehouden dat variabelen uit het werkvlak van de constructie niet worden meegenomen als variabele van de 

overdrachtsconstructie. Daarom wordt ook in dit geval alleen de krachten in het werkvlak van de constructie beschouwd. Daarnaast 

wordt de tooi ingezet in de ontwerpfase van de constructie . Een exacte berekening wordt in een latere fase gemaakt. 3D toepassing 

wordt voor deze fase buiten beschouwing gelaten. 

Tabel12 wordt toegepast : Interactieformules voor ronde buisprofielen 

Voorwaarden 

v,~,, :::; o, 2sv,"'''' ( r M N v>:d + --!!. :::; 1 
1 ,04Mv~''' N,,,, 

Normaalkracht in de kolom is gelijk aan de totale belasting 

N.,, =F1 +F2 



Dwarskracht in kolom is gelijk aan de horizontale reactiekracht 

Vkolom = H 

Moment aan de kop van de kolom 

M=H·h2 

Het minimale verschil tussen belasting links en belasting rechts wordt aangenomen op: 

oF= 2x 2
. SkN I m' 

In de bouwpraktijk zal één veld maximaal belast worden (1,2PB +l,SVBe) 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 overdrachtsconstructie. 

Horizontale kracht die door het stabiliteitselement moet worden opgenomen bedraagt 

H IF,·x,-F,·x,l 
(h, +h2) 

TYPE 3: TWEEZIJDIGE UITKRAGING 

De elementen op druk (staaf 2 en 3) moeten voldoen aan de voorwaarde: 

N . 
U.C.=~Sl 

w""'N,", 

Staaf 1 die op trek is belast moet voldoen aan de voorwaarde 

N u.c. = l;u.~ s 1 
Nt;s;d 

De belasting op de staven worden afgeleid uit de vormgevingseigenschappen en F. De belasting wordt bepaald aan de hand van de 

volgende verhoudingen. 

A 

h F I, 
tana1 =-=- N =-·F 

11 N1 
1 h 

h F I, 
sinu1 =-=- N =-·F 

12 N2 
2 h 

I N I, 
cos a = 2. = _2. N =-·N 

1 I, N, 1 I, 2 

TYPE 4: LIGGER 

Bij de doorgaande vakwerkligger wordt de verdeling van de belasting over de staven anders dan bij de ligger op twee steunpunten. 

Daarnaast is deze constructie ook statisch onbepaald waardoor de belasting van de elementen op een andere wijze moet worden 

bepaald. Van de globale ligger wordt het veld- en steunpuntsmoment en de dwarskracht bepaald. Vanuit het maximale moment is 

de axiale kracht in de boven- en onderregel te bepalen. Het teken van de belasting in de regel, wisselt hierdoor over de lengte van 

de ligger. Een regel is dus achtereenvolgens op zowel trek als druk belast. De maximale dwarskracht komt voor rekening van de 

diagonaal. 

De elementen op druk(verticaal, diagonaal, boven regel) moeten voldoen aan de voorwaarde: 

U.C.=~Sl 
~ucNc;s;d 

De onderregel die op trek is belast moet voldoen aan de voorwaarde 

4 



Ten aanzien van de capaciteit van de ligger: er wordt uitgegaan van pendelstaven. De staven zijn dus alleen op normaalkracht belast. 

De lengte van de elementen volgen uit de geometrie 

verticaal I= h 

diagonaal 

bovenligger 

l=~x 1 1 +h1 

l=x1 

Ten aanzien van de belasting die de elementen te verwerken krijgen geldt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen type 4A 

en 4B: de ligger op twee steunpunten en de doorgaande ligger. 

Voor de ligger op twee steunpunten geldt (type 4A): 

verticaal N, =F 

diagonaal N =!diagonaal ·R 
d h V 

bovenligger N" = -F,- L F·(n·x) ·-[
1 o=/x, J X 

2 n=l h 

onderligger N =N 
0 b 

Hierin is Rv de verticale reactiekracht die door de oplegging wordt geleverd. 

Voor de doorgaande ligger (type 4B) wordt de belasting in de staven als volgt bepaald: 

Het (maximaal) moment wordt bepaald middels een schematisatie volgens het tabellenboek bouwkunde3 boek. In deze 

schematisatie wordt uitgegaan van een q-last. Met die q-last kan voor een doorgaande ligger een aanname worden gedaan voor de 

dwarskracht nabij de oplegging en de veld- en steunpuntsmomenten. Op basis hiervan wordt het moment en de dwarskracht 

bepaald die door de doorgaande ligger moet worden opgenomen: 

Dwarskrachten V. = coëfficiënt· q. ·I 

=0,6·q.·l 

MomentenM. = coëfficiënt ·0,001· q. ·I' 

= 0,1·q. ·I' 

De dwarskracht moet worden opgenomen door de diagonaal en het moment door samenwerking van de boven- en onderregeL 

verticaal N, =F 

diagonaal N = !diagonaal . V 
d h d 

bovenligger N =M• 
b h 

onderligger N
0 

=N. 

3 Tabellenboek Bouwkunde (ISBN 90 44 00096 9) p 85 



BIJLAGE C: REFERENTIEPROJECTEN 



DEANSGATE TE LONDEN 

Architect 

Oplevering 
Functies 

lan Simpson 
Architects 
2002 
appartenment 

-Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur 
-Eigenschappen systeem 2 
Kolommenstructuur 

2 

Deansgate heeft drie hoofdassen hoh 
-7,2m. Onder deze drie assen staan 
in het vlak schuingeplaatse V-vormige 
kolommen die de belasting van twee 
assen in één punt verzameld. 

Doorsnede 
Geometrie 

-rond 700 
-x= 4,6 m 
- h = 12 m 
a= 69. 



IN HOLLAND HOGESCHOOL TE ROTIERDAM 

Architect 

Constructeur 
Oplevering 
Functies 

EEA Erick van 
Egeraat 
ABT 
2000 
hogeschool op 
parkeergarage 

- Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur 
-Eigenschappen systeem 2 
Poeren fundering 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Gestapelde functies 

f 

Een rij kolommen wordt over vier 
verdiepingen naar de naastliggende 
stramienen geleidt om zo ruimte 
te maken voor de onderliggende 
rijweg van de parkeergarage. De 
schuinstaande kolommen worden 
tpv de vloeren horizontaal gesteund. 
Voor de overdrachtsconstructie 
wordt dan ook de verdiepingshoogte 
aangehouden . 

Doorsnede stalen koker 
350x350 betongevuld 
Geometrie 
Verdieping 4 t/m 9 I = 8,9-6,9 m 
Parkeerkelder I= 2,9-10-2,9 m 

Kolom 1 
~ xl = 6/4verd =1,5 m 
- h = 3,6 m 
a= 68. 

N = (h/I)*F = 
Schatting F op onderste 
schuinstaande kolom. 

10 kN/m2 x 7 verd x 8m x 5,4m 
+ 10 kN.m2 x 4 verd x 4m x 5,4 m 
=3900 kN (onderste kolom) 

Belasting in de kolom 
N = (h/I)*F 

= 

Trekkracht die door de vloer moet 
worden opgenomen 
H = (x/h) F 

= (1,45/3,6) 3900 
= 1600 kN 

De linker poot staat wat schever dan 
de rechterpoot De normaalkracht in 
de kolom is hierdoor wat kleiner, en 
de x wat groter. Resulterent heeft dit 
dus geen invloed op de resulterende 
horizontale belasting want Hl = H2. 
Het verschil in scheefstand heeft wel 
invloed op de resulterende verticale 
belasting. 

De linkerpoot krijgt door de iets 
grotere scheefstand wat minder 
belasting: deze is afhankelijk van de 
verhouding (h/x). Vervolgens is de H 
afhankelijk van de verhouding (x/h) . 

De rechter poot staat wat rechter 
waardoor deze meer belasting krijgt. 
Bij berekening van de H is de x wat 
kleiner waardoor Hl=H2. 

3 



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 

4 
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Bijlage A: Functiestapeling 

In de eerste fase is ook onderzocht of de functies die gestapeld worden wellicht van invloed zijn op de 

overdrachtconstructie die wordt toegepast. Veronderstelling was dat wanneer een functie een eigen ideale 

stramienmaat heeft, bij stapeling steeds dezelfde afstand moet worden overbrugd en dat aan de hand van de 

functies die gestapeld worden wellicht een ideaal type overdrachtconstructie te koppelen is. Als bijvoorbeeld 

wordt aangenomen dat kantoor een standaard stramienmaat van 7,2 meter heeft, en parkeren een standaard 

stramienmaat van 8,1 meter moet de overdrachtconstructie de belasting steeds maximaal 0,9 meter 

verplaatsen. Uit de bouwpraktijk en onderzoek naar stadshart Almere door Nijsse1 blijkt dat in een dergelijk 

geval de toepassing van balken de meest economische oplossing is. 

Functies 

Bij iedere functie lijken min of meer standaardmaten te worden gehanteerd. De maten van het parkeren zijn 

harde maten: een auto past wel of past niet. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld wonen . Een interieur bestaat 

uit veel kleinere objecten die op verschillende manieren in een ruimte kunnen worden gepositioneerd. Wonen 

is daarmee een flexibelere functie dan parkeren . Verschillende onderzoeken naar de ideale en/of standaard 

stramienmaten zijn uitgevoerd, maar de resultaten zijn niet eenduidig. Hieronder worden ze per functie 

toegelicht. 

Parkeren 

Het lijkt aanlokkelijk te veronderstellen dat geen constructie, de ideale stramienmaat voor de functie parkeren 

is (zie ook figuur 2.10). De verplaatsing van de auto wordt niet beperkt door aanwezige constructie, en de 

afmetingen van de parkeerplekken en rijweg kan vrij gekozen worden. Het grote nadeel wat hier uiteraard aan 

kleeft is de benodigde constructie die gemaakt moet worden om de grote overspanning te realiseren. In 

combinatie met gestapelde functies wordt de belasting die afgedragen moet worden ook nog aanzienlijk 

waardoor kolomvrije parkeergarages eerder de uitzondering dan de regel vormen. 

Het benodigde (gemiddelde) oppervlak van ongeveer 25 vierkante meter per auto2
, maakt parkeren een dure 

functie. Vergelijk dit met woningen waarbij in 25 vierkante meter twee slaapkamers kunnen worden 

opgenomen. Daarnaast is een verbinding met het wegennet vereist, waarmee de parkeergarage zich veelal 

bevindt in het onderste lagen van het gebouw bevinden; precies daar waar de belasting samenkomt en dus het 

grootst is. Hierdoor is de parkeermaat vaak leidend in de bepaling van een stramienmaat bij functiestapeling. 

Maten die bij parkeergarages vaak worden gebruikt zijn: 

De Lengterichting (=de rijrichting) 

- 5.4 m (hierbinnen vallen twee parkeervakken) en 

- 8.1 m (hierbinnen vallen drie parkeervakken) 

De Breedterichting (=de parkeerrichting) 

- 8,1 m (hierbinnen vallen globaal twee parkeervakken of de rijweg3
) 

1 Artikel in Cement 'Parkeergarage onder het gebogen maaiveld ' door Nijsse 
2 

• Architects' Data ' van Ernst en Peter Neufert 
3 'Functiestapeling boven ondergrondse parkeergarages' van Elsbeth Quispel 



Over de functie wonen lopen de meningen over ideale/optimale/veel voorkomende maten voor het 

constructief grid meer uiteen. 

Damen en de Kok4 stellen in hun onderzoek naar de ideale stramienmaat dat de ideale maten van bij de functie 

wonen zijn: 

Afmetingen slaapkamer 1 

=min . 4,69 x 3,03 m2 

Afmetingen badkamer 

=min . 3,01 x 1, 73m 2 

Breedte gang 

=min . 1,40 m. 

Breedte ontsluiting 

= min. 2,03 m. 

Deze maten hebben betrekking op het gebruiksoppervlak van de ruimte, en niet op de constructieve 

stramienlijnen van de functie wonen. Als gevolg van deze gebruiksmaten worden voor de breedte maat voor de 

functie wonen constructieve maten van minimaal 6,9 meter en maximaal 8,4 meter gesteld . 

Quispel5 stelt in haar afstudeeronderzoek naar functiestapeling op ondergrondse parkeergarages: 

"Veel toegepaste stramienmaten in de gevelrichting bij woningbouw zijn 4.80m (dit is echter vrij smal), 5.40 m, 

6.00m, 7.50m en 7.80m. { .. )Op de stramienmaten staan in principe de woningscheidende wanden. Vanuit 

constructief oogpunt is het gebruikelijk deze wanden dragend te maken. ( .. ) Tegenwoordig toegepaste 

dieptematen van woningen liggen gemiddeld tussen 8.00 en 12.00m. Constructief gezien sluiten de 

stramienmaten hier veelal niet op aan. In principe is dit ook niet nodig vanwege de dragende wanden toegepast 

in de diepterichting van de woning. ( .. ) Concluderend wordt voor de woningbouw gesteld dat er meerdere 

stramienmaten gangbaar zijn in de geve/richting, tot een maximum van 7.80m. ( .. )In de diepterichting is de 

woningbouw in dit opzicht flexibel. De diepte van woningen hoeft niet aan te sluiten op de toe te passen 

stramienmaat in die richting." 

Note: vrijwel alle genoemde maten zijn een meervoud van 0,3 meter. 

Nijsse stelt in zijn onderzoek naar een geschikte overdrachtconstructie voor het stadshart Almere: 

"De beukmaat (vloeroverspanning) van woningen varieert van circa 5 tot 8 m.' 'De diepte van de woningen is in 

het algemeen 10 tot 12 m." 6 

Het ontbreken van een ideaal stramien voor woningen leidt niet snel tot problemen. Wel worden minimale 

maten gekoppeld aan de functies binnen een woning ter bevordering van het functionele gebruik van de 

woning. Woningen zijn flexibel in te delen en te gebruiken. Binnen een woning is zelden een restruimte aan te 

wijzen . Bijna iedere ruimte kan functioneel worden ingezet. Is er een vierkante meter 'over', wordt er een 

gangkast geplaatst, ontstaat ruimte voor berging of wordt de ruimte betrokken bij een andere ruimte. 

De conclusie is dan ook dat de woningmaten, in tegenstelling tot de parkeermaten, flexibele maten zijn. 

Hierdoor zijn woningen zelden het vertrekpunt voor de bepaling van de maten van de constructie . 

4 'Optimale' Stramien maat' van Jeroen Damen, Stefan de Kok en Rijk Blok 
5 Functiestapeling boven ondergrondse parkeergarages' van Elsbeth Quispel 
6 'Parkeergarage onder het gebogen maaiveld' door prof. Ir. R. Nijsse 



Kantoren 

Bij kantoren wordt veelal de harde maat van een veelvoud van 1,80 meter aangehouden . In-, afbouw en 

inrichting (meubilair) wordt op deze maat afgestemd. De standaard plafondplaten van 1,80 meter zijn de helft 

goedkoper dan een afwijkende maat. Door deze standaardisatie kunnen kantoorpanden zo goedkoop mogelijk 

worden opgeleverd; de standaard producten liggen al klaar. 

Deze maat wordt onderschreven door ir. C.A.J. Sterken7 van BAM Advies en Engineering. 

"Voor kantoren rond een kern is een dieptemaat van 9 meter (7.2 +gang van 1.8 m) aannemelijk." 

De Stichting Bouwen met Staal hanteert een meervoud van 0,9 maan bij de onderscheiding van standaard 

kantoor maten8
. Zij onderscheiden drie standaard kantoren: 

het cocon-+ combinatiekantoor met twee rijen middenkolom men, 

het cellenkantoor met één rij middenkolommen en 

het groepenkantoor zonder middenkolom men. 

Standaardmaten in de diepte van het cocon-+ combinatiekantoor en het cellenkantoor zijn, 5.4, 7.2, 9.0 en bij 

het groepenkantoor 10.8, 12.6, 14.4, 16.2 meter. 

Standaardmaten in de lengterichting van het kantoor zijn, 1.8, 3.6, 5.4, 7.2 en 9.0 meter. 

De maten uit verschillende bronnen (en vele praktijkvoorbeelden) kennen een grote cohesie. Daarmee lijken 

kantoormaten, net als de functie parkeren, redelijk harde maten. 

Commerciële ruimten 

Bij winkels is de flexibiliteit van de ruimte belangrijk. Aangezien de dichtheid van steden steeds verder 

toeneemt9 worden commerciële functies als winkels vaak op de parkeergarage geplaatst, waarmee de 

bijbehorende harde maten van veelal8,1 meter wordt aangehouden. 

Een andere commerciële functie: de logiesfunctie lijken zich niet zo makkelijk aan te passen. " Voor ruime 

hotelkamers wordt gedacht aan 5.0 tot 5.5 meter met een dieptemaat van 9 meter" 10 

7 Uit Cement "De meetlat langs: ontwerpaspecten bij de keuze van constructie en bouwmethodiek" Door C.A.J. 
Sterken 
8 'Verdiepingbouw met staal' door W.H. Verburg, C.H. Eldik, E.J.W. Sandfort (Bouwen met Staal) p 24-32 
9 'Density' van , 
10 'De meetlat langs' van ir. C.A.J. Sterken 



Bijlage B: achtergrond formules 

TYPE 1: SCHUINE KOLOM 

Kolom 

De toetsingsregel waaraan moet worden voldaan1 

N 
U.C.=~ :s; l 

CJ.\uc:N c:;lo;d 

Met is de rekenwaarden van de drukkracht ten gevolge van de belasting 

Nc;u;d is de rekenwaarden van de druknormaalkracht met betrekking tot de capaciteit in de uiterste grenstoestand 

Wbuc knikfactor voor knikinstabiliteit 

Voor een pendelstaaf geldt 

1,, = I," 

Uit de geometrie van de schuinstaande kolom volgt de normaaldrukkracht die de kolom te verwerken krijgt 

h F 
sin(a)=-=-

1 N'"' 

De knikfactor is afhankelijk van de profielgrootheden . 

Koppelbalk 

Voor de koppelbalk geldt: 

U.C.=~:s;l 
û\u,N,>;d 

N,,.,, =H 

Koppelstrip 

Worden de kolommen gekoppeld middels een koppelstrip dan moet er worden voldaan aan de voorwaarde: 

N ., u.c. =-""'- :s; l 
N c;s;d 

Hierbij zijn : 

N,"'"' =A · fy" 

N""' =H 

De afmetingen van de strip worden bepaald door breedte gelijk te stellen aan 2/3 van de breedte van de kolom . 

In de START pagina wordt op deze w ijze automatisch een koppelelement gekozen om zo enig inzicht te geven in de belasting in dit 

element. 

1 NEN 6770 (12.1.1) 



Type 2: PADDENSTOEL 

Staaf 1 

Voor de horizontale staaf wordt uitgegaan van een pendelstaaf. 

De toetsingsregel waaraan moet worden voldaan2 

N . 
U.C. =~$ 1 

N.,,, 
Met N t;s;d is de rekenwaarden van de drukkracht ten gevolge van de belasting 

N1,u;d is de rekenwaarden van de druknormaalkracht met betrekking tot de capaciteit in de uiterste grenstoestand 

Uit de geometrie van de constructie volgt de normaaltrekkracht die de staaf moet opnemen 

h F 
tan(a ) = __!. = --

x N.,,, 

N =~[~· F + ~· F -HJ 
'" ' 2 h, 

1 
h, 

2 

Staaf 2 en 3 en de kolom 

De schuine staven worden belast op buiging met normaalkracht en afschuiving. Er wordt uitgegaan van enkele buiging om de sterke 

as. 

Als toetsingsregel geldt voor I-profielen de interactieformules uit tabel10 en voor buisprofielen de interactieformules uit tabelll uit 

de NEN 6770. 

Er wordt van uitgegaan dat de dwarskracht beperkt blijft tot 25% van de dwarskrachtcapaciteit. De tweede helften van tabellO en 

tabelll zijn dus niet meegenomen. Voor een exacte toepassing moet dit nog verwerkt worden in de tooi. 

Voorwaarden 

v",,::; o,2sv,"'''' 

Met a1 is de kleinste waarde van 

A-2b,t 1 a, = --A-

En 

a, = 0,5 (11.3-9) 

M,",,, = fv;d w,"' 
N.,,, = A· fv:<l 

2 
NEN 6770 (11.2-2) 

N 

N,"' ::; 1, Oa1 N•'"' M. ' _u_. $1 

Mr;pl;d 

N,"' > 1, Oa,N.,,, 

[ [ N J] 
~-a 

M,.,,,, 1- N.,,~ ' ::; 1 
M,.,,,, 1 a, 

2 



Voor buisprofielen geldt tabel12 NEN 6770 11.3-17 

Voorwaarden Toetsingsregel 

V_,;d S 0, 25V,~I:d ( r M N M . y, ;d + ~ <1 ~s l 
1,04Mv~ ':• N,,,. en M 

y,l) l;d 

Ook hier wordt alleen het eerste deel van de tabel (wanneer de optredende dwarskracht kleiner is dan 25% van de 

dwarskrachtcapaciteit) gebruikt . 

Krachten in de staven worden bepaald uit de geometrie. In de hoekpunten van de horizontale staaf en de diagonaal wordt geen 

moment opgenomen waardoor geldt : 

. h F 
Sln(et) = __!. = --

1, N,""• 
I, 

N,,,,,;d= h · F 
1 

Dwarskracht aan de voet van staaf 2 en 3 volgt uit het differentiatie van het moment naar de lengte van de staaf: 

V =dM = M,, 
S2 dl 1,, 

Het moment ter plaatse van de voet van de staaf bestaat uit twee componenten . Het moment ten gevolge van de zakking van staaf 

1 en het moment ten gevolge van het verschil in het moment links en rechts : F1 *x1 min F2*x2. Het moment ten gevolge van de 

zakking is verwaarloosbaar ten opzichte van het moment ten gevolge van het verschil tussen links en rechts. 

Resultante horizontale kracht 

IF, ·X, -F, ·X, I= H· (h , + h, ) 

H= IF, · X, -F, · X, I 

(h, +h, ) 

Moment aan de kop van de kolom 

M=H · h, 

Moment tpv de voet van staaf 2 en 3is ongeveer gelijk verdeeld over de staven . 

Kolom 

De kolom is belast op normaalkracht en buiging in het geval van een 2D toepassing. Voor een 3D toepassing moeten formules 

worden toegepast voor dubbele bu iging (NEN 11.3.2) 

Steeds wordt aangehouden dat variabelen uit het werkvlak van de constructie niet worden meegenomen als variabele van de 

overdrachtsconstructie. Daarom wordt ook in dit geval alleen de krachten in het werkvlak van de constructie beschouwd. Daarnaast 

wordt de tooi ingezet in de ontwerpfase van de constructie. Een exacte berekening wordt in een latere fase gemaakt. 3D toepassing 

wordt voor deze fase buiten beschouwing gelaten. 

Tabel12 wordt toegepast: Interactieformules voor ronde buisprofielen 

Voorwaarden 

v";d so,2sv,"''• [ r Mv;s;d + ~ <1 
1,04Mv~':• N,,,. 

Normaalkracht in de kolom is gelijk aan de totale belasting 

N,,. = F1 +F, 



Dwarskracht in kolom is gelijk aan de horizontale reactiekracht 

V,"om =H 

Moment aan de kop van de kolom 

M= H·h, 

Het minimale verschil tussen belasting links en belasting rechts wordt aangenomen op : 

8F=2x' ·SkN/m' 

In de bouwpraktijk zal één veld maximaal belast worden (1,2PB +l,SVBe) en één veld minimaal (0,9PB). Het verschil tussen deze 

belastinggevallen wordt aangenomen op 5 kN/m 2
• De grootte van het veld wordt afhankelijk gesteld van de geometrie van de 

paddenstoeL De grootte van het veld wordt aangenomen op 2i. Bij toepassing van een regelmatig grid zal dit ongeveer het 

oppervlak zijn wat belasting afdraagt op de overdrachtsconstructie. 

Horizontale kracht die door het stabiliteitselement moet worden opgenomen bedraagt 

H= IF, ·x,-F, ·x, I 
(h, +h, ) 

TYPE 3: TWEEZIJDIGE UITKRAGING 

De elementen op druk (staaf 2 en 3} moeten voldoen aan de voorwaarde: 

U.C.=~ ~ l 
ro""N'·"' 

Staaf 1 die op trek is belast moet voldoen aan de voorwaarde 

U.C. = N'·"' ~ 1 
Nt;~:d 

De belasting op de staven worden afgeleid uit de vormgevingseigenschappen en F. De belasting wordt bepaald aan de hand van de 

volgende verhoudingen . 

A 

h F I, 
tanu, = - = - N =- ·F 

I, N, 1 h 

h F 12 
sinu = -=- N =- ·F 

' 12 N2 , h 

= ~=~ I, 
cos u , N =- ·N 

I, N, 1 12 2 

TYPE 4: LIGGER 

Bij de doorgaande vakwerkligger wordt de verdeling van de belasting over de staven anders dan bij de ligger op twee steunpunten. 

Daarnaast is deze constructie ook statisch onbepaald waardoor de belasting van de elementen op een andere wijze moet worden 

bepaald. Van de globale ligger wordt het veld- en steunpuntsmoment en de dwarskracht bepaald . Vanuit het maximale moment is 

de axiale kracht in de boven- en onderregel te bepalen . Het teken van de belasting in de regel, wisselt hierdoor over de lengte van 

de ligger. Een regel is dus achtereenvolgens op zowel trek als druk belast. De maximale dwarskracht komt voor rekening van de 

diagonaal. 

De elementen op druk(verticaal, diagonaal, bovenregel) moeten voldoen aan de voorwaarde: 

U.C.=~ ~ l 
(t)bucN c;s;d 

De onderregel die op trek is belast moet voldoen aan de voorwaarde 

4 



Ten aanzien van de capaciteit van de ligger: er wordt uitgegaan van pendelstaven. De staven zijn dus alleen op normaalkracht belast. 

De lengte van de elementen volgen uit de geometrie 

verticaal I= h 

diagonaal 

bovenligger 

l=~x,' +h' 

l=x, 

Ten aanzien van de belasting die de elementen te verwerken krijgen geldt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen type 4A 

en 4B: de ligger op twee steunpunten en de doorgaande ligger. 

Voor de ligger op twee steunpunten geldt (type 4A): 

verticaal N, =F 

diagonaal N = I diagonaal • R 
d h V 

bovenligger N" =[~F,- "~· F·(n·x)J·~ 
2 =1 h 

onderligger N =N 
0 b 

Hierin is Rv de verticale reactiekracht die door de oplegging wordt geleverd. 

Voor de doorgaande ligger (type 4B) wordt de belasting in de staven als volgt bepaald: 

Het (maximaal) moment wordt bepaald middels een schematisatie volgens het tabellenboek bouwkunde3 boek. In deze 

schematisatie wordt uitgegaan van een q-last. Met die q-last kan voor een doorgaande ligger een aanname worden gedaan voor de 

dwarskracht nabij de oplegging en de veld- en steunpuntsmomenten. Op basis hiervan wordt het moment en de dwarskracht 

bepaald die door de doorgaande ligger moet worden opgenomen: 

Dwarskrachtenv. = coëfficiënt·q. ·I 

=O,G·q.·l 

MomentenM. = coëfficiënt·O,OOl·q. ·I' 

=Ü,l·q.·l' 

De dwarskracht moet worden opgenomen door de diagonaal en het moment door samenwerking van de boven- en onderregeL 

verticaal N, =F 

diagonaal N = ld1agonaal • V 
d h d 

bovenligger N =M• 
b h 

onderligger No =Nb 

3 Tabellenboek Bouwkunde (ISBN 90 44 00096 9) p 85 



BIJLAGE C: REFERENTIEPROJECTEN 



DEANSGATE TE LONDEN 

Architect 

Oplevering 
Functies 

lan Simpson 
Architects 
2002 
appartenment 

- Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur 
- Eigenschappen systeem 2 
Kolommenstructuur 

2 

Deansgate heeft drie hoofdassen hoh 
-7,2m. Onder deze drie assen staan 
in het vlak schuingeplaatse V-vormige 
kolommen die de belasting van twee 
assen in één punt verzameld . 

Doorsnede 
Geometrie 

-rond 700 
-x= 4,6 m 
- h = 12 m 
a= 69• 



IN HOLLAND HOGESCHOOL TE ROTIERDAM 

4e verdieping 

Architect EEA Erick van 
Egeraat 
ABT Constructeur 

Oplevering 
Functies 

2000 
hogeschool op 
parkeergarage 

- Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur 
- Eigenschappen systeem 2 
Poeren fundering 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Gestapelde functies 
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Een rij kolommen wordt over vier 
verdiepingen naar de naastliggende 
stramienen geleidt om zo ruimte 
te maken voor de onderliggende 
rijweg van de parkeergarage. De 
schuinstaande kolommen worden 
tpv de vloeren horizontaal gesteund. 
Voor de overdrachtsconstructie 
wordt dan ook de verdiepingshoogte 
aangehouden. 

Doorsnede stalen koker 
350x350 betongevuld 
Geometrie 
Verdieping 4 t/m 9 I = 8,9-6,9 m 
Parkeerkelder I = 2,9-10-2,9 m 

Kolom 1 
~ xl = 6/4verd =1,5 m 
- h = 3,6 m 
a= 68° 

N = (h/I)*F = 
Schatting F op onderste 
schuinstaande kolom. 

10 kN/m2 x 7 verd x 8m x 5,4m 
+ 10 kN.m2 x 4 verd x 4m x 5,4 m 
=3900 kN (onderste kolom) 

Belasting in de kolom 
N = (h/I)*F 

Trekkracht die door de vloer moet 
worden opgenomen 
H = (x/h) F 

= (1,45/3,6) 3900 
= 1600 kN 

De linker poot staat wat schever dan 
de rechterpoot. De normaalkracht in 
de kolom is hierdoor wat kleiner, en 
de x wat groter. Resulterent heeft dit 
dus geen invloed op de resulterende 
horizontale belasting want Hl= H2. 
Het verschil in scheefstand heeft wel 
invloed op de resulterende verticale 
belasting . 

De linkerpoot krijgt door de iets 
grotere scheefstand wat minder 
belasting : deze is afhankelijk van de 
verhouding (h/x). Vervolgens is de H 
afhankelijk van de verhouding (x/h). 

De rechter poot staat wat rechter 
waardoor deze meer belasting krijgt. 
Bij berekening van de H is de x wat 
kleiner waardoor Hl=H2. 

3 



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 
gel ijkmatig 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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Bijlage A: Functiestapeling 

In de eerste fase is ook onderzocht of de functies die gestapeld worden wellicht van invloed zijn op de 

overdrachtconstructie die wordt toegepast . Veronderstelling was dat wanneer een functie een eigen ideale 

stramienmaat heeft, bij stapeling steeds dezelfde afstand moet worden overbrugd en dat aan de hand van de 

functies die gestapeld worden wellicht een ideaal type overdrachtconstructie te koppelen is. Als bijvoorbeeld 

wordt aangenomen dat kantoor een standaard stramienmaat van 7,2 meter heeft, en parkeren een standaard 

stramienmaat van 8,1 meter moet de overdrachtconstructie de belasting steeds maximaal 0,9 meter 

verplaatsen. Uit de bouwpraktijk en onderzoek naar stadshart Almere door Nijsse1 blijkt dat in een dergelijk 

geval de toepassing van balken de meest economische oplossing is. 

Functies 

Bij iedere functie lijken min of meer standaardmaten te worden gehanteerd. De maten van het parkeren zijn 

harde maten: een auto past wel of past niet. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld wonen. Een interieur bestaat 

uit veel kleinere objecten die op verschillende manieren in een ruimte kunnen worden gepositioneerd . Wonen 

is daarmee een flexibelere functie dan parkeren. Verschillende onderzoeken naar de ideale en/of standaard 

stramienmaten zijn uitgevoerd, maar de resultaten zijn niet eenduidig. Hieronder worden ze per functie 

toegelicht. 

Parkeren 

Het lijkt aanlokkelijk te veronderstellen dat geen constructie, de ideale stramienmaat voor de functie parkeren 

is (zie ook figuur 2.10). De verplaatsing van de auto wordt niet beperkt door aanwezige constructie, en de 

afmetingen van de parkeerplekken en rijweg kan vrij gekozen worden . Het grote nadeel wat hier uiteraard aan 

kleeft is de benodigde constructie die gemaakt moet worden om de grote overspanning te realiseren. In 

combinatie met gestapelde functies wordt de belasting die afgedragen moet worden ook nog aanzienlijk 

waardoor kolomvrije parkeergarages eerder de uitzondering dan de regel vormen. 

Het benodigde (gemiddelde) oppervlak van ongeveer 25 vierkante meter per auto2
, maakt parkeren een dure 

functie. Vergelijk dit met woningen waarbij in 25 vierkante meter twee slaapkamers kunnen worden 

opgenomen. Daarnaast is een verbinding met het wegennet vereist, waarmee de parkeergarage zich veelal 

bevindt in het onderste lagen van het gebouw bevinden; precies daar waar de belasting samenkomt en dus het 

grootst is. Hierdoor is de parkeermaat vaak leidend in de bepaling van een stramienmaat bij functiestapeling. 

Maten die bij parkeergarages vaak worden gebruikt zijn: 

De Lengterichting (=de rijrichting) 

- 5.4 m (hierbinnen vallen twee parkeervakken) en 

- 8.1 m (hierbinnen vallen drie parkeervakken) 

De Breedterichting (=de parkeerrichting) 

- 8,1 m (hierbinnen vallen globaal twee parkeervakken of de rijweg3
) 

1 Artikel in Cement 'Parkeergarage onder het gebogen maaiveld" door Nijsse 
2 

• Architects ' Data' van Ernst en Peter Neufert 
3 ' Functiestapeling boven ondergrondse parkeergarages· van Elsbeth Quispel 



Over de functie wonen lopen de meningen over ideale/optimale/veel voorkomende maten voor het 

constructief grid meer uiteen. 

Damenen de Kok4 stellen in hun onderzoek naar de ideale stramienmaat dat de ideale maten van bij de functie 

wonen zijn: 

Afmetingen slaapkamer 1 

= min. 4,69 x 3,03 m2 

Afmetingen badkamer 

= min. 3,01 x 1,73 m2 

Breedte gang 

= min. 1,40 m. 

Breedte ontsluiting 

= min. 2,03 m. 

Deze maten hebben betrekking op het gebruiksoppervlak van de ruimte, en niet op de constructieve 

stramienlijnen van de functie wonen. Als gevolg van deze gebruiksmaten worden voor de breedte maat voor de 

functie wonen constructieve maten van minimaal 6,9 meter en maximaal 8,4 meter gesteld. 

Quispel 5 stelt in haar afstudeeronderzoek naar functiestapeling op ondergrondse parkeergarages: 

"Veel toegepaste stramienmaten in de gevelrichting bij woningbouw zijn 4.80m (dit is echter vrij smal}, 5.40 m, 

6.00m, 7.50m en 7.80m. (..)Op de stramienmaten staan in principe de woningscheidende wanden. Vanuit 

constructief oogpunt is het gebruikelijk deze wanden dragend te maken. (..) Tegenwoordig toegepaste 

dieptematen van woningen liggen gemiddeld tussen 8.00 en 12.00m. Constructief gezien sluiten de 

stramienmaten hier veelal niet op aan. In principe is dit ook niet nodig vanwege de dragende wanden toegepast 

in de diepterichting van de woning. ( .. ) Concluderend wordt voor de woningbouw gesteld dat er meerdere 

stramienmaten gangbaar zijn in de geve/richting, tot een maximum van 7.80m. (..)In de diepterichting is de 

woningbouw in dit opzicht flexibel. De diepte van woningen hoeft niet aan te sluiten op de toe te passen 

stramienmaat in die richting." 

Note: vrijwel alle genoemde maten zijn een meervoud van 0,3 meter. 

Nijsse stelt in zijn onderzoek naar een geschikte overdrachtconstructie voor het stadshart Almere: 

"De beukmaat (vloeroverspanning) van woningen varieert van circa 5 tot 8 m.' 'De diepte van de woningen is in 

het algemeen 10 tot 12 m." 6 

Het ontbreken van een ideaal stramien voor woningen leidt niet snel tot problemen. Wel worden minimale 

maten gekoppeld aan de functies binnen een woning ter bevordering van het functionele gebruik van de 

woning. Woningen zijn flexibel in te delen en te gebruiken. Binnen een woning is zelden een restruimte aan te 

wijzen. Bijna iedere ruimte kan functioneel worden ingezet. Is er een vierkante meter 'over', wordt er een 

gangkast geplaatst, ontstaat ruimte voor berging of wordt de ruimte betrokken bij een andere ruimte. 

De conclusie is dan ook dat de woningmaten, in tegenstelling tot de parkeermaten, flexibele maten zijn. 

Hierdoor zijn woningen zelden het vertrekpunt voor de bepaling van de maten van de constructie. 

4 "Optimale" Stramienmaat' van Jeroen Damen, Stefan de Kok en Rijk Blok 
5 Functiestapeling boven ondergrondse parkeergarages· van Elsbeth Quispel 
6 'Parkeergarage onder het gebogen maaiveld' door prof. Ir. R. Nijsse 



Kantoren 

Bij kantoren wordt veelal de harde maat van een veelvoud van 1,80 meter aangehouden. In-, afbouw en 

inrichting (meubilair) wordt op deze maat afgestemd. De standaard plafondplaten van 1,80 meter zijn de helft 

goedkoper dan een afwijkende maat. Door deze standaardisatie kunnen kantoorpanden zo goedkoop mogelijk 

worden opgeleverd; de standaard producten liggen al klaar. 

Deze maat wordt onderschreven door ir. C.A.J . Sterken7 van BAM Advies en Engineering. 

"Voor kantoren rond een kern is een dieptemaat van 9 meter (7.2 +gang van 1.8 m) aannemelijk. " 

De Stichting Bouwen met Staal hanteert een meervoud van 0,9 maan bij de onderscheiding van standaard 

kantoor maten8
. Zij onderscheiden drie standaard kantoren: 

het cocon-+ combinatiekantoor met twee rijen midden kolommen, 

het cellenkantoor met één rij middenkolommen en 

het groepenkantoor zonder middenkolommen. 

Standaardmaten in de diepte van het cocon-+ combinatiekantoor en het cellenkantoor zijn, 5.4, 7.2, 9.0 en bij 

het groepenkantoor 10.8, 12.6, 14.4, 16.2 meter. 

Standaardmaten in de lengterichting van het kantoor zijn, 1.8, 3.6, 5.4, 7.2 en 9.0 meter. 

De maten uit verschillende bronnen (en vele praktijkvoorbeelden) kennen een grote cohesie. Daarmee lijken 

kantoormaten, net als de functie parkeren, redelijk harde maten. 

Commerciële ruimten 

Bij winkels is de flexibiliteit van de ruimte belangrijk. Aangezien de dichtheid van steden steeds verder 

toeneemt9 worden commerciële functies als winkels vaak op de parkeergarage geplaatst, waarmee de 

bijbehorende harde maten van veelal8,1 meter wordt aangehouden. 

Een andere commerciële functie : de logiesfunctie lijken zich niet zo makkelijk aan te passen ." Voor ruime 

hotelkamers wordt gedacht aan 5.0 tot 5.5 meter met een dieptemaat van 9 meter" 10 

7 Uit Cement "De meetlat langs: ontwerpaspecten bij de keuze van constructie en bouwmethodiek" Door C.A.J. 
Sterken 
8 'Verdiepingbouw met staal' door W.H. Verburg, C.H. Eldik, E.J .W. Sandfort (Bouwen met Staal) p 24-32 
9 'Density' van • 
10 ' De meetlat langs' van ir. C.A.J. Sterken 



Bijlage B: achtergrond formules 

TYPE 1: SCHUINE KOLOM 

Kolom 

De toetsingsregel waaraan moet worden voldaan 1 

N 
U.C.=~~l 

wbucNc;s;d 

Met NC;S;d is de rekenwaarden van de drukkracht ten gevolge van de belasting 

NC;u;d is de rekenwaarden van de druknormaalkracht met betrekking tot de capaciteit in de uiterste grenstoestand 

Wbuc knikfactor voor knikinstabiliteit 

V~~r een pendelstaaf geldt 

Uit de geometrie van de schuinstaande kolom voigt de normaaldrukkracht die de kolom te verwerken krijgt 

h F 
sin(u)=-=--

I N,,,d 

N =.!..F 
c;s;d h 

De knikfactor is afhankelijk van de profielgrootheden. 

Koppelbalk 

V~~r de koppel balk geldt: 

U.C.=~~l 
{ObucNC;S;d 

N';';d =H 

Koppelstrip 

Worden de kolommen gekoppeld middels een koppelstrip dan moet er worden voldaan aan de voorwaarde: 

Hierbij zijn: 

N';U;d = A· fv;d 

N,;,;d =H 

De afmetingen van de strip worden bepaald door breedte gelijk te stell en aan 2/3 van de breedte van de kolom. 

In de START pagina wordt op deze wijze automatisch een koppelelement gekozen om zo enig inzicht te geven in de belasting in dit 

element. 

1 NEN 6770 (12.1.1) 



Type 2: PADDENSTOEL 

Staat 1 

V~~r de horizontale staat wordt uitgegaan van een pendelstaaf. 

De toetsingsregel waaraan moet worden voldaan2 

Met 

U.c. = Nt",;" ::; 1 

Nt>;" 

is de rekenwaarden van de drukkracht ten gevolge van de belasting 

Nt;u;d is de rekenwaarden van de druknormaalkracht met betrekking tot de capaciteit in de uiterste grenstoestand 

Uit de geometrie van de constructie voigt de normaaltrekkracht die de staat moet opnemen 

h F 
tan(a)=-l=--

x Nt,,;. 

N =.!(~'F +~.LF -HJ 
';s," 2 h, ' h, ' 

Staat 2 en 3 en de kolom 

De schuine staven worden belast op buiging met normaalkracht en afschuiving. Er wordt uitgegaan van enkele buiging om de sterke 

as. 

Als toetsingsregel geldt voor I-profielen de interactieformules uit tabellO en voor buisprofielen de interactieformules uit tabelll uit 

de NEN 6770. 

Er wordt van uitgegaan dat de dwarskracht beperkt blijft tot 25% van de dwarskrachtcapaciteit. De tweede helften van tabellO en 

tabelll zijn dus niet meegenomen. V~~r een exacte toepassing moet dit nog verwerkt worden in de tool. 

Voorwaarden 

V,;S;d ::;0,2SV';p';d 

Met al is de kleinste waarde van 

En 

A 
a, 

A 
a, =0,5 (1l.3-9) 

M,,,,';d = fv; • • W,;p, 

N.,;. = A . fv;. 

2 NEN 6770 (11.2-2) 

N 

N,,~ ::; 1,Oa,N.';d M 
~~1 
Mz;pl;d 

N';d > 1,Oa,N.
'
;d 

'[ Jl 
I N''''_a 

MIN ' ..::r ~~" ~1 

2 



Voor buisprofielen geldt tabel12 NEN 6770 11.3-17 

Voorwaarden Toetsingsregel 

V""' :$0, 25V,~I;d ( r Mv:s;d N. M. 
+ ~ <1 ~:$1 

1,04M,~I;d N,,,, en M 
ypl;d 

Ook hier wordt alleen het eerste deel van de tabel (wanneer de optredende dwarskracht kleiner is dan 25% van de 

dwarskrachtcapaciteit) gebruikt. 

Krachten in de staven worden bepaald uit de geometrie. In de hoekpunten van de horizontale staaf en de diagonaal wordt geen 

moment opgenomen waardoor geldt: 

h F 
sin(a)=_!.=--

12 Nl;c;s;d 

N. =.!._·F 
l,c;s;d hl 

Dwarskracht aan de voet van staaf 2 en 3 volgt uit het differentiatie van het moment naar de lengte van de staaf: 

V =dM= M,2 

Sl dl 1,, 

Het moment ter plaatse van de voet van de staaf bestaat uit twee componenten. Het moment ten gevolge van de zakking van staaf 

1 en het moment ten gevolge van het verschil in het moment links en rechts: F1 *x1 min F2*x2. Het moment ten gevolge van de 

zakking is verwaarloosbaar ten opzichte van het moment ten gevolge van het verschil tussen links en rechts. 

Resultante horizontale kracht 

IF, ·X, -F, ·X,I=H·(h, +h,) 

H= IF, ·X 1 -F2 ·x, I 

(h, +h,) 

Moment aan de kop van de kolom 

M=H·h2 

Moment tpv de voet van staaf 2 en 3is ongeveer gelijk verdeeld over de staven. 

Ms2;s3 ~ O,SMkolomkop 

Kolom 

De kolom is belast op normaalkracht en buiging in het geval van een 2D toepassing. Voor een 3D toepassing moeten formules 

worden toegepast voor dubbele buiging (NEN 11.3.2) 

Steeds wordt aangehouden dat variabelen uit het werkvlak van de constructie niet worden meegenomen als variabele van de 

overdrachtsconstructie. Daarom wordt ook in dit geval alleen de krachten in het werkvlak van de constructie beschouwd. Daarnaast 

wordt de tooi ingezet in de ontwerpfase van de constructie. Een exacte berekening wordt in een latere fase gemaakt. 3D toepassing 

wordt voor deze fase buiten beschouwing gelaten. 

Tabel12 wordt toegepast: Interactieformules voor ronde buisprofielen 

Voorwaarden 

V,,~ :$0, 25V,~I;d 

Normaalkracht in de kolom is gelijk aan de totale belasting 

N"' = F, + F2 

r r M N 
y;s;d + ~ <1 

1,04M,~I;d N,,,, 



Dwarskracht in kolom is gelijk aan de horizontale reactiekracht 

Moment aan de kop van de kolom 

M=H·h2 

Het minimale verschil tussen belasting links en belasting rechts wordt aangenomen op: 

8F = 2x 2 
· SkN/m' 

In de bouwpraktijk zal één veld maximaal belast worden (1,2PB +l,SVBe) 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 overdrachtsconstructie. 

Horizontale kracht die door het stabiliteitselement moet worden opgenomen bedraagt 

H= IF, ·x,-F2 ·x, I 

(h , +h,) 

TYPE 3: TWEEZIJDIGE UITKRAGING 

De elementen op druk (staaf 2 en 3) moeten voldoen aan de voorwaarde: 

U.C.=~:'>l 
û\,ucNc;s;d 

Staaf 1 die op trek is belast moet voldoen aan de voorwaarde 

N 
U.C.=~:'>l 

N.,,, 
De belasting op de staven worden afgeleid uit de vormgevingseigenschappen en F. De belasting wordt bepaald aan de hand van de 

volgende verhoudingen . 

A 

h F I 
tana, =-=- N =.l..·f 

11 N1 
I h 

h F I, 
sina, =-=- N =- ·F 

12 N2 
2 h 

I N I, 
cos a, = .1. = _.1. N =- ·N 

11 N, I I, 2 

TYPE 4: LIGGER 

Bij de doorgaande vakwerkligger wordt de verdeling van de belasting over de staven anders dan bij de ligger op twee steunpunten. 

Daarnaast is deze constructie ook statisch onbepaald waardoor de belasting van de elementen op een andere wijze moet worden 

bepaald. Van de globale ligger wordt het veld- en steunpuntsmoment en de dwarskracht bepaald . Vanuit het maximale moment is 

de axiale kracht in de boven- en onderregel te bepalen. Het teken van de belasting in de regel, wisselt hierdoor over de lengte van 

de ligger. Een regel is dus achtereenvolgens op zowel trek als druk belast. De maximale dwarskracht komt voor rekening van de 

diagonaal. 

De elementen op druk(verticaal, diagonaal, bovenregel) moeten voldoen aan de voorwaarde: 

N ., 
U.C. = --""-· - $ 1 

(ûbucNc ;s ;d 

De onderregel die op trek is belast moet voldoen aan de voorwaarde 

4 



Ten aanzien van de capaciteit van de ligger: er wordt uitgegaan van pendelstaven. De staven zijn dus alleen op normaalkracht belast. 

De lengte van de elementen volgen uit de geometrie 

verticaal l=h 

diagonaal 

bovenligger 

l=~x,' +h' 

l=x 1 

Ten aanzien van de belasting die de elementen te verwerken krijgen geldt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen type 4A 

en 4B: de ligger op twee steunpunten en de doorgaande ligger. 

Voor de ligger op twee steunpunten geldt (type 4A): 

verticaal Nv = F 

diagonaal N = I diagonaal . R 
d h V 

bovenligger N" =(2.F, -·r· F·(n·x)J·~ 
2 n=l h 

onderligger N0 =N. 

Hierin is Rv de verticale reactiekracht die door de oplegging wordt geleverd. 

Voor de doorgaande ligger (type 4B) wordt de belasting in de staven als volgt bepaald: 

Het (maximaal) moment wordt bepaald middels een schematisatie volgens het tabellenboek bouwkunde3 boek. In deze 

schematisatie wordt uitgegaan van een q-last. Met die q-last kan voor een doorgaande ligger een aanname worden gedaan voor de 

dwarskracht nabij de oplegging en de veld- en steunpuntsmomenten. Op basis hiervan wordt het moment en de dwarskracht 

bepaald die door de doorgaande ligger moet worden opgenomen: 

Dwarskrachtenv. = coëfficiënt·q. ·I 

=0,6·q.·l 

MomentenM• = coëfficiënt ·O,OOl·q. ·I' 

= O,l·q. ·I' 

De dwarskracht moet worden opgenomen door de diagonaal en het moment door samenwerking van de boven- en onderregeL 

verticaal NV =F 

diagonaal N = !diagonaal . V 
d h d 

bovenligger N =M• 
b h 

onderligger No =N• 

3 Tabellenboek Bouwkunde (ISBN 90 44 00096 9) p 85 



BIJLAGE C: REFERENTIEPROJECTEN 



DEANSGATE TE LONDEN 

Architect 

Oplevering 
Functies 

lanSimpsen 
Architects 
2002 
appartenment 

- Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur 
- Eigenschappen systeem 2 
Kolommenstructuur 

2 

Deansgate heeft drie hoofdassen hoh 
~7,2m. Onder deze drie assen staan 
in het vlak schuingeplaatse V-vormige 
kolommen die de belasting van twee 
assen in één punt verzameld. 

Doorsnede 
Geometrie 

~rond 700 
~x= 4,6 m 
- h = 12 m 
a= 69. 



IN HOLLAND HOGESCHOOL TE ROTIERDAM 

Architect EEA Erick van 
Egeraat 
ABT Constructeur 

Oplevering 
Functies 

2000 
hogeschool op 
parkeergarage 

- Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur 
- Eigenschappen systeem 2 
Poeren fundering 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Gestapelde functies 

8 ll'f I ~ tl ll 
10 

l 11 
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IJl 
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6 I ~ ! I ~ 
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~ 
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Een rij kolommen wordt over vier 
verdiepingen naar de naastliggende 
stramienen geleidt om zo ruimte 
te maken voor de onderliggende 
rijweg van de parkeergarage. De 
schuinstaande kolommen worden 
tpv de vloeren horizontaal gesteund. 
Voor de overdrachtsconstructie 
wordt dan ook de verdiepingshoogte 
aangehouden. 

Doorsnede stalen koker 
350x350 betongevuld 
Geometrie 
Verdieping 4 t/m 9 I = 8,9-6,9 m 
Parkeerkelder I = 2,9-10-2,9 m 

Kolom 1 
~ xl = 6/4verd =1,5 m 
- h = 3,6 m 
a= 68° 

N = (h/I)*F = 
Schatting F op onderste 
schuinstaande kolom. 

10 kN/m2 x 7 verd x 8m x 5,4m 
+ 10 kN.m2 x 4 verd x 4m x 5,4 m 
=3900 kN (onderste kolom) 

Belasting in de kolom 
N = (h/I)*F 

Trekkracht die door de vloer moet 
worden opgenomen 
H = (x/h) F 

= (1,45/3,6) 3900 
= 1600 kN 

De linker poot staat wat schever dan 
de rechterpoot . De normaalkracht in 
de kolom is hierdoor wat kleiner, en 
de x wat groter. Resulterent heeft dit 
dus geen invloed op de resulterende 
horizontale belasting want Hl= H2. 
Het verschil in scheefstand heeft wel 
invloed op de resulterende verticale 
belasting. 

De linkerpoot krijgt door de iets 
grotere scheefstand wat minder 
belasting: deze is afhankelijk van de 
verhouding (h/x). Vervolgens is de H 
afhankelijk van de verhouding (x/h). 

De rechter poot staat wat rechter 
waardoor deze meer belasting krijgt. 
Bij berekening van de H is de x wat 
kleiner waardoor Hl=H2. 

3 



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 .O.S 6 V.O.NUIT .O.S 7 

6 

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 centre 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 centre 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 1:1 -1 

lf\ 
Fl 

~ 
7'7.>~ ,_ ... v 

7.0 



COOLHARBOUR TWINS TE ROTTERDAM 
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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 
I t200 I 

zware belasting 

lichte belasting 

I 1200 I 

1 

Aan de Coolhaven in Rotterdam staat 
een tweeling: de Coolharbour Twins . 
Twee gelijkvormige gebouwen die 
aan de kade woningen herbergen. De 
Coolharbour 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 tegelijk 
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= 76" 
F = 2557 kN 

gem 

F max = 3556 kN 
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NEXT 21 TE OSAKA CITY 
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Architect 

Constructeur 

Oplevering 
Functies 

Yositika UTIDA, 
Urban Design Studio 
Obayashi Corpora
tion 
1994 
Wonen, parkeren 

- Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur hoh 7,2 m 
- Eigenschappen systeem 2 
Kolommenstructuur hoh 10,1 m 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Functie: Vergroven 
kolommenstructuur tpv parkeerlaag 

Vier verdiepingen woonfunctie 
zijn gestapeld tussen vier 
hoekkolommen 7,2 m hoh. Tpv de 
eerste verdiepingslaag verbreedt 
de structuur zich tot 10,1x10,1 m. 
[maten van www.hku.hk] 

Wordt één zo' n blokje eruit gelicht 
dan ontstaat ter plaatse van de kop 
van de kolom ontstaat een drukband. 
Ter plaatse van de voet van de kolom 
ontstaat een trekband. Hierdoor 
maakt één blokje intern evenwicht: 
er ontstaat geen extra horizontale 
belasting. 

Hier en daar worden uitkragingen 
toegevoegd, gevormd door 
symmetrisch geplaatste kolommen. 
Doordat deze een veel kleiner 
oppervlak dragen (en dus minder 
zwaar belast zijn), zal de trek- en 
drukband blijven bestaan . De 
uitkraging zal wel de kracht in deze 
banden reduceren. 

De belasting op de 
overdrachtsconstructie (Fl) wordt 
2,0 m verplaatst. Aan de onderzijde 
van de schuine kolommen worden 
maximaal vier kolommen verzameld. 
(F2) 

Schatting belasting 
F1= (10 kN/m 2 x Sverd x 3,6x3,6) 

-GSO kN 

x = 2,05 m 

Stabiliteit 
betonnen kernen & schuinstaande 
kolommen 

Elementeigenschappen 
Kolom var 300x300 tot 600x600 
Kolom parkeer rond -1000 

Integrale constructieve functies 
- verticale afdracht belasting & 
stabiliteit 



MINISTERIE VAN JUSTITIE TE OEN HAAG 
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Architect 

Constructeur 

Oplevering 
Functies 

Kollhoff und 
Timmermann 
Ingenieursbureau 
Zonneveld 
2009 
Kantoor 

- Eigenschappen systeem 1 
Dragende gevel hoh 2, 7 m 
- Eigenschappen systeem 2 
Dragende gevel hoh 2, 7 m 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Architectuur, verspringing in de 
gevel, en daarmee verspringing in de 
draagconstructie. 

Stabiliteit 
Combinatie betonnen kern en 
dragende gevel (gevelbuisconstructie) 

Elementeigenschappen 
- kolom 400x800 hoh 5400 
-vloer breedplaat 300 

De dragende gevel verspringt op 
verschillende locaties. Om de 
belastingen over te brengen op de 
lager gelegen dragende gevel worden 
schuinstaande kolommen over 3 of 4 
verdiepingen geplaatst. 

Bij de twee torens van het Ministerie 
van Justitie zijn een aantal 'set-
outs' gerealiseerd: van boven naar 
beneden verspringt de gevel naar 
buiten. De torens bestaan uit en kern, 
en kolommen langs de gevel. De 
vloeren overspannen van kern naar 
kolom . 

De kolommen van boven de set-out 
en daaronder worden ter plaatse van 
de gevel gehouden. In het ontwerp 
worden ze op elkaar aangesloten 
door middel van schuinstaande 
kolommen. Door de scheefstand 
ontstaat een horizontale kracht aan 
de voet en de kop van de kolom. Deze 
horizontale krachten worden door de 
kern opgenomen. 

Bij drie van de vier setouts zijn de 
kolommen over een hoogte van 3 
verdiepingen schuin gezet. Bij de 
onderste (en dus zwaarst belastte 
kolom) zijn er vier verdiepingen 
gereserveerd voor de overdracht. 
Door de hoogte te vergroten wordt 
de horizontale belasting verkleind. 

Schatting van de kracht tpv 
laagstgelgen setback over 3 
verdiepingen: 

Puntbelasting op de kolom begin 
scheefstand 
Fl = 3500 kN (hoh 5,4 m) 
Horizontale component: 
Hl =3500*tan18=1170 kN 

Puntvormige ondersteuningen tpv 
eind schuinstaande kolom (3 extra 
verdiepingen ten opzichte van 
beginpunt). 
F2 = 4250 kN (hoh 5,4 m) 
H2 = 1417 kN 

Resulterende horizontale kracht 
Hl-H2 = 247 kN 

Verplaatsing hor y = 2,7 m 
Hoek 18 graden bij 3 verdiepingen 
(Hoek 11 graden bij 4 verdiepingen) 
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U-BOCHT TE LEIDEN 

Architect 
Constructeur 
Oplevering 
Functies 

WKH 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 ROTIERDAM 

Architect 
Constructeur 
Oplevering 
Functies 

R.B.van Erk, 
Groosman 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 . 

11 
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Architectenbureau 
Roosenburg-Verhave-Luyt-De longh 
Constructeur 
De Vries Robbé &Co N.V. 

Systeeml: Kolommenstructuur hoh 
x: 3,6 
y: 5,5-2,4-5,5m 

oe hoogte= 940 mm 
Systeem 2: 
xmax 19,2m 
Ymax= 8,2m 



HOOFDGEBOUW TU/E TE EINDHOVEN 

I 

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 

A 

De verdiepingsvloer 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 [berekeningsrapport] 
Fd gemiddeld 2950 kN 

Totaal bovenbouw 
Opp hoofdvloeren 
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 rekening is gehouden 
met de het toegevoegde oppervlak 
tgv de tussenvloeren die tussen de 
hoofdverdiepingen zijn toegepast. 

EG 654 kN/m1 
~6000 kN/kolom 

STABILITEIT 
Betonnen kernen & portaalwerking 
paddenstoelvloer 

ELEMENTEIGENSCHAPPEN 
s1 Kolom 450x450 hoh 6,2 
s2 ~1550x1400 hoh 12,4x 

INTEGRALE FUNCTIES 
Verdiepingsvloer 

1 
13 



KENNEDY GEBOUW TE EINDHOVEN 

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 

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 

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

Geometrie en belasitngen 
x Fd 
(m) (kN) 

1 5,2 ~1810 

2 2 ~1810 

3 
4 

gem 
ma x 

EG 

1,6 ~1810 

5,2 ~1810 

3,5 1810 
5,2 1810 

12,5xl,9x0,97x24 = 554 kN 



WOONTOREN TE BOS EN LOMMER 

5,4 5,4 

Architect 
Constructeur 
Oplevering 
Functies 

Vera Yonavshchinsky 
Tentij 

ruimten 

herstel 2006 
Parkeren, 
commerciële 

en wonen 
-Eigenschappen systeem 1 
Woningscheidende schijven 
- Eigenschappen systeem 2 
Kolommenstructuur 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Stapeling verschillende constructieve 
grids: wonen op winkels op parkeren . 

....... 

,...,.... :1 

..._~ ~ 

-· il 
-~ -· 

5,4 

De vloer tussen de winkels op 
beganegrond niveau en de 
bovenliggende woningen heeft 
als functie de belasting vanuit 
de woningscheidende dragende 
wanden naar de puntvormige 
ondersteuningspunten te brengen. 

DOORSNEDE 
hoc 1,0 

GEOMETRIE 

xmox 2,7m 

BELASTINGEN 

Systeem 1 
q last vanuit de dragende 
woningscheidende wanden. 
q 1 = 216 kN/m hoh 5,4 m 

Systeem 2 
puntvormige ondersteuning 
Fs2 = 3000 kN x hoh 8,1 m 

yhoh8,1m 

Verplaatsing max x 2, 7 m 
y4,05 m 

EG 4,05 x 1 x 24 
= 97,2 kN/m1 
= 525 kN 

STABILITEIT 
betonnen wanden. De vloeren op 
niveau twee worden horizontaal 
gesteund door een aantal 
betonwanden die op niveau 1 
en niveau 0 aanwezig zijn en als 
stabiliteitswand fungeren. 

Elementeigenschappen 
wanden d=250mm 
vloer d=500 

d=1000 mm 

Integrale constructieve functies 
-vloer 
-afdracht stabiliteit aan 
betonwand en . 

De dragende wanden staat 5,4 meter 
hart op hart. Door de stijfheid van 
de wanden buigt de vloer in de 
richting van de wand niet veel door. 
Heirdoor concentreert de belasting 
zich in de strook van de vloer tpv de 
ondersteuningspunten . Het is daarmee 
de vraag of de vloer over de hele 
diepte verdikt moest worden of dat 
beperking tot de strook voldoende kan 
zijn. 

15 



SCHUTTERSTOREN TE AMSTERAM 

16 

Architect 
Constructeur 

Oplevering 
Functies 

DKV architecten 
Ingenieursbureau 
Zonneveld 
2005 
Woningen 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. 

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 n*l3,62 ·n*62 =470 
11 verd * 4 70 m2=5150 m2 

STABILITEIT 
betonnen kern 

ELEMENTEIGENSCHAPPEN 
Ligger HEM300 
Diagonaal HEM 300 
Trekring HEM 450 

Gevelkolommen rond 244,5x28 
Betonnen kern gem 300 mm 

INTEGRALE CONSTRUCTIEVE 
FUNCTIES 
- ondersteuning vloerconstructies 



PHILIPS VREDENOORD TE EINDHOVEN 

Architect 

Constructeur 
Functies 

LIAG Architekten 
i.s.m. Stephen Lewis 
Associates 
De Vries, Robbé &co 
kantoor, philips 
hoofdgebouw 

- Eigenschappen systeem 1 
gevelkolommen hoh 
- Eigenschappen systeem 2 
Kern en kolommengrid 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Vergroten stramien openbare 
doorgang. Bij de renovatie in 1996 
is op maaiveld geen doorgang 
meer, maar maakt deel uit van de 
(openbare) entree. 

Het voormalig hoofdgebouw 
op het philipsterrein heeft een 
overdrachtconstructie die vanuit 
een groot gedeelte van Eindhoven 
zichtbaar is. 
De gevel is met hangstaven aan de 
dubbele uitkraging verbonden. De 
jukconstructie draagt 12 verdiepingen 
kantoor. Tussen de twee uitkragingen 
bevindt zich een grote open ruimte 
van waaruit de jukken goed zichtbaar 
zijn. Aan het uiteinde van de 
jukken worden de jukken zuidelings 
gesteund door koppelstaven tussen 
de jukken in. 

STABILITEIT 
betonnen kernen 

INTEGRALE FUNCTIES 
geen 

Ontstaan H: door symmetrie 
van het gebouw wordt de 
horizontale belasting die ontstaat 
tgvhet horizontaal verplaatsen 
van de verticale belasting door 
tegenoverliggende oe opgenomen. 

Doorsnede 

Sl I-ligger 
2,372 m 
tot 0,7 m 
52 I-ligger 
m 

Geometrie 
x= 7,116m en 
h = 5,366 m 
al= 37,37° 
a 2= 37,37° 

samengestelde 
I-profielen [A.4] 

h van 0,946 tot 
b van 0,4 

h van 0, 7 tot 2,372 
b van 0,4 tot 0,7 m 

Belastingen ~F = 3200 kN 
10 kN/m 2 x 12 verd x 3,6 x 7,2 

17 



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 verzorgingscamplex 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) 



KANTOOR TE ST DEN IS 

br-·-·-.. . . .. .. .. 
ao 

9 

Architect 
Constructeur 
Oplevering 
Functies 

B.Zehrfuss 
J.Prouvé, L. Fruitet 
1970 
kantoor 

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

"De hoofdliggers van de 
verdiepingsvloeren zijn in de 
gewapend betonwanden van de kern 
opgelegd en aan de buiten de gevel 
geplaatste hangstaven gemonteerd. 
De belasting van de verticale 
hangstaven wordt via in schuine 
riching verlopende trekstaven op het 
dak door de betonkern opgenomen. 
De windbelasting wordt via de 
verdiepingsvloeren, die als stijve 
platen zijn uitgevoerd, eveneens door 
de kern opgenomen." 

3 

I 

" 
~ 

/ 

9,8 

Zeven verdiepingen van 28,8 x 28,8 
meter hangen mbv hangstaven (2 
rond 45) 1,05 meter buiten de gevel 
aan de jukconstructie. 
Orthogonaal geplaatste staven 
worden aangevuld met vier kabels 
richting de hoeken die zich nogmaals 
vertakken (zie plattegrond) 

De grote van de krachten wordt 
geschat op 

F1 ::: ~2000 kN hoh 4,9 m 
10 kN/m 2 x 8 verd x 4,9m x 4x9 

STABILITEIT 
Betonnen kern 

ELEMENTEIGENSCHAPPEN 
Hangstaven 2 rond 45mm 

oe 
Trekstaaf van twee rondstalen 80mm 
(8), ringanker (9) 
Beton kern: 9,8 x 9,8 m 

8 9 

f--

V 
' 

" 
9,8 9,8 
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HONGKONG SHANGHAI BANK TE HONGKONG 

20 

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. 

' ...J I I \i 1\ \I 
\i \1 llll 

I 

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. 

~ ~ JJ ~ L I " l l. I 
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KANTOOR TE VANCOUVER 

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 Vancouver 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 

/ 
.. 

I 

......... 
fJlj 

-9 

~ ... 
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HOTEL DU LAC TE TUNIS 

22 

Architect 
Constructeur 
Oplevering 
Functies 

F.Contigiani 
L Nerap, albert 
1972 
Hotel kamers, 
entree, algemene 
ruimten (restaurant 
ed) 

- Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur 
-Eigenschappen systeem 2 
Stalen vollewand ligger die de 
kolommenstructuur opvangt, 
inclusief de schuinstaande kolom 
langs de dwarsgeveL 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Grondconcities 

Dit hotel in Tunis moest komen 
op een zeer moeilijk bouwterrein. 
Daarom is getracht het bebouwd 
oppervlak zo klein mogelijk 
te houden, en de belasting te 
concentreren op zo min mogelijk 
punten. Dit heeft geleidt tot de 
markante vorm van dit hotel. 
De verticale belasting wordt 
ontbonden in een schuinstaande 
kolom die hierdoor ax iaal op druk is 
belast, en axiale trek in de vloeren. 

11\ 

r 
! 
I I-J 

i \Jl 
.L 

De uitkraging links is via de vloeren 
in evenwicht met de uitkraging 
rechts. Assymmetrische belastingen 
en wind worden opgenomen door de 
windverbanden. 

De vollewandligger waar de 
hotelstructuur op uit komt, heeft zelf 
ook weer een overdrachtsfunctie: 
hij brengt de belasting terug tot 6 
V-vormige kolomstellen (4 in langs
en twee in dwarsrichtign) 

Stabiliteit 
langsrichting 4 windverbanden 
dwarsrichting 4 windverbanden 

Elementeigenschappen 
- schuingeplaatste kolom, vierkante 
buis 275x275 tot 125x125 mm 
-V-vormige kolom van twee T 300x30 
(langsrichting) 
-V=vormige kolom van T 200x30 
( dwarsrichting) 
- niveau 1: dwarsligger als volwandige 
ligger hoogte 2350 mm 



KANTOOR TE LEDBEN 

.... F1 

..... F2 

Architect Huth en Damenik 
Constructeur 
Oplevering 
Functies Kantoor 

-Eigenschappen systeem 1 
Tpv gevel hangkabel verbonden aan 
uitkragende stalen vakwerkliggers 
-Eigenschappen systeem 2 
Zware stalen kolommen aan 
de hoeken van de kern, met 
portaalwerking 
- Overdrachtsconstructie tgv 

Een orthogonaal stelsel van 
vakwerkliggers kraagt tweezijdig 
uit, waar aan het uiteinden en 
halverwege hangstaven zijn 
bevestigd . 

Schatting van de belastingen 

F1 = 1600 kN 
10 kN/m2 x 7verd x (5,4+2,7)/2 
x5,4/2 

De maximale verplaatsing x is 10,8 m 

(X) 

0 

(X) 

0 
.---< 

0 

0 

10,8 

0 0 

I I 
I I 

-i-

D 
-'-- 0 

-i- -- 0 

I I 

l I 
0 0 

10,8 
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EUROPOINT NR 1 TE ROTIERDAM 

",'. 

T 

Architect 

Constructeur 
Oplevering 
Functies 

F.U.Verbruggen en 
P.R.Goldschmidt 
A.Aronsohn 
1966 

"Het is duidelijk dat de situatie van 
het terrein, de ingangspartijen en 
de ontworpen showroom op de 
beganegrond even zovele factoren zijn 
geweest, die naast de functionele eisen 
aan de plattegrond van een hoogbouw 
te stellen, het ontwerp mede hebben 
bepaald." [artikel van ir. H.J.J.Engel 
141 p254 uit 'onbekend vakblad'] 

- Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur hoh 9,0x9,0 m 
- Eigenschappen systeem 2 
Dragende kern 9,0x9,0 [3.6] 
- Overdrachtsconstructie tgv 
stapelen functies 

STABILITEIT 
betonnen kern 

ELEMENTEIGENSCHAPPEN 
Trekkabels oe 12 rond 7 
Gevelkolommen 
Betonnen kern 

Uitkraging = 9 meter 
Hiervan wordt 3 meter ondersteund 
door consoles aan de kern. De 
overige 6 meter wordt verdeeld 
tussen kern en gevelkolommen. 

Europoint 1, of ook wel 'the 
overbeek-building' genoemd 
centreert een verdiepingsvloer van 
27m bij 27 min een kern van 9m bij 
9m. 
Ter plaatse van de uitkraging zijn 
aan de kern ondersteuningspunten, 
consoles bevestigd, die ongeveer 
2/3 van de vloerbelasting naar de 
kern brengt. De overige 1/3 van het 
vloeroppervlak wordt via hangstaven 
in de gevel en een betonnen 
jukconstructie op het dak van het 
gebouw naar de kern gebracht. 

Schatting krachten 
Totale belasting vloeren buiten de 
kern= 
(27x27- 9x9) * 10 kN/m2 *11 verd = 
71280 kN 
waarvan 1/3 naar 12 hangstaven = 
2000 kN per aangrijpingspunt 

NB: 1/3 wordt direct aan de kern 
afgedragen met behulp van consoles, 
overige voor de helft naar de gevel 
staven. 
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DE EINDHOVENSE SCHOOL TE EINDHOVEN 

Architect 

Constructeur 
Oplevering 
Functies 

van Aken Architec
tuur en Stedebouw 
Tielemans 
2006 
VMBO School 

- Eigenschappen systeem 1 
dwars: 4 assen 6,9 - 2,8- 6,9 m 
langs: 13 kolommen 4,5 hoh (lengte= 
12 velden van 4,5 meter) 
-Eigenschappen systeem 2 
dwars: 4 assen 6,9- 2,8- 6,9 m 
langs: 2 punten 45 m hoh 

- Overdrachtsconstructie tgv 
(Los) gestapelde functies 

Anno 2005 wordt de VMBO te 
Eindhoven uitgebreid met bouwdeel 
F. Dit wordt over het bestaande 
bouwdeel C heen gebouwd. De 
afdrachtspunten liggen naast het 
bestaande bouwblok en liggen 45 
meter uit elkaar. De overspanning 
wordt gemaakt middels een 
vakwerkligger die in de impressies 
van de architect worden uitgevoerd 
zonder verticalen . In het uiteindelijke 
ontwerp zitten wel verticalen, maar 
deze hebben een andere kleur 
waardoor in het beeld de diagonale 
overheersen. De vakwerkligger is vier 
verdiepingen hoog. per verdieping 
grijpt de belasting aan op de 
verticalen. 
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BRUGGEBOUW TE DEN HAAG 

Doorsnedeover Utrechtse Baan 

Plattegrond eerste verdieping. 

Architect 

Constructeur 
Oplevering 
Functies 

Zwarts en Jansma 
Architecten 
Areadis 
1997 west,2000 oost 
Kantoor, winkels, 
parkeren en verbin-
den Bos en Lommer 
over de AlO. 

-Eigenschappen systeem 1 
Prefab betonnen schuiven, hoh 3,6 m 
[BmS 140) 
- Eigenschappen systeem 2 
Kolommen maximaal 24 meter uit 
elkaar. 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Overspannen rijweg 

Doorsnede 
Geometrie 

HD400x422 
xmax = 14.4m 
h = 3,6m 
aOCmin =14" 
adiagonaal= 45" 

Schatting belastingen 
(5,4+1,8)*3,6*10 kN/m2 *5 verd 
= 1300 kN 

Tpv topping 
7,2 * 3,6 * 10 kN/m2 * 9 
= 2400 kN 

Stabiliteit 
Combinatie van vakwerkkolommen, 
en het betonnen binnenwerk [de 
Architect Oktober 2000 p 48) 

Elementeigenschappen 
vakwerkligger samengesteld uit 
HD400 profielen welke niet volledig 
geoptimaliseerd zijn tbv het 
architectonisch beeld. 

Integrale functies 
-afdracht verticale belasting 

"Het kantoorgebouw overspant 
de Utrechtsebaan en zal in de 
toekomst een duidelijke afbakening 
vormen van een nieuw plein. Om 
te voorkomen dat dit plein een 
afgesloten binnenplaats wordt, is 
het feitelijke kantoorgebouw 10 m 
opgetild en is de plint eronder zo 
transparant mogelijk gehouden. het 
ontwerp is globaal te beschouwen 
als een betonnen gebouw op een 
stalen vakwerkbrugconstructie 
(. . .) De gevel aan het plein bestaat 
hoofdzakelijk uit glas. het keramische 
materiaal in de andere gevel sluit 
aan bij de bakstenen gebouwen 
in de omgeving. het vakwerk 
bevindt zich in de buitenlucht op 
enige afstand van de gevel. In 
combinatie met de terugliggende 
eerste verdieping, blijft hierdoor bij 
brand de temperatuurstijging in het 
staal beperkt en kon het vakwerk 
onbekleed blijven." [BmS 144 p 22) 

:t::tl::\ 
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KANTOORGEBOUW DE BRUG TE AMSTERDAM 

Architect 
Constructeur 
Oplevering 

Functies 

PPKS, Chicago 
ABT Adviesbureau 
2003 (Noord) 
2004 (Zuid) 
Kantoor (20000 m2) 

- Eigenschappen systeem 1 
Vrij indeelbare kantoorruimtes 
- Eigenschappen systeem 2 
Betonnen bruggehoofden 
overspanning 43,2 m 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Locatie: toekomstige uitbreiding AlO 
mogelijk. 

Stabiliteit 
betonnen kern (tussen as 2 en 3) 
in dwarsrichting aangevuld met twee 
stalen portalen op as 5 en 11 

Elementeigenschappen 
Een spant rust op twee steunpunten 
die 43,2 meter uit elkaar liggen. 
Spant AlO zijde: kokers 500x500 met 
variabele wanddikte 

Massa hoofdspant 120.000 kg 
(=-5% van de totale belasting) 
(=-0,24 kN/m2 extra belasting per 
vierkante meter kantoorruimte tgv 
OC) 

Steunpuntsbelasting 
= 22000 tot 25000 kN 

Per betonnen bruggehoofd moet 
een horizontale belasting worden 
opgenomen van 1700 kN 
[BmS 171 p38) 

De hoofddraagconstructie van het 
bruggegedeelte bestaat uit 
-twee hoofdspanten die het gebouw 
dragen 
- dwarsdragers tussen d espanten 
- kanaalplaten met druklaag voor de 
vloeren . 

"Het ontwerp van de architect 
projecteerde hoofdspanten aan beide 
zijden van de gebouwen, die zich over 
de volledige hoogte van het gebouw 
uitstrekken. Dit was om budgettaire 
redenen niet mogelijk. Bovendien zijn 
de spanten aan de zijde van Bos en 
Lommerweg niet zichtbaar voor het 
verkeer op de AlO. ABT heeft voro 
het spant aan deze zijde een variant 
ontwikkeld die constructief gezien zo 
efficiënt mogelijk is en bovendien half 
zo hoog. Hierdoor wat het mgoelijk 
het gewicht voor het binnenspant 
terug te brengen tot de helft van die 
van het buitenspant" 



Plettegrond bruggebouw noord. 

Plottegrond bruggeb®w zuid. 



UNILEVER TE ROTTERDAM 
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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) 

~ 

10 20 ., 1001n 

"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 HD 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 
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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 loco 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 
buisprofielen, 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 
kokerprofielen {140x140 mm) op 
afstanden van 1,2 m, terwijl in de 
lange middenas zes zwaardere 
buisprofielen 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 

32 

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 midden liggers) 
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. 
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Architect 
Constructeur 

Oplevering 
Functies 
en 

F.Seassal 
Uitvoerende con
structie werkplaats 
1973 
horende instituten 

laboratoria 

- Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur hoh 9m x 3,0 m 
en ter plaatse van de gevels 1,5 m 
- Eigenschappen systeem 2 
Kolommenstructuur hoh 18m 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Vrije onderdoorgang op 
beganegrondniveau 

STABILITEIT 
Via de vloeren, twee betonnen 
kernen . 

ELEMENTEIGENSCHAPPEN 
- middenligger van twee U 260 
-gewelfde dwarsligger breedte 
variabel van 250- 750, hoogte 
variabel van 500- 1760 
- buitenkolom rond 219 en 168 
-randligger HEA600 

"In de bovenverdiepingen is in de 
lengterichting een middenligger 
aangebracht die op pende/kalammen 
rust. Deze worden op de begane 
grond in dwarsrichting door gewelfde 
liggers gedragen. Elke tweede 
gevelkolom rust via een randligger 
in de gevel op een vrijstaande kolom 
van de begane grond. De afstand 
tussen de gevelkolommen bedraagt 
1,50 m." [Staalatlas p 102] 

In langsrichting verkleinen de 
randliggers ter plaatse van de gevel 
het stramien van 1,5 m naar 3,0 m. 
De middenligger draagt de belasting 
af aan de gewelfde dwarsligger 
die aan de uiteinden door twee 
kolommen is ondersteund . 

Een orthogonaal grid van liggers 
verkleint in langsrichting de 
stramienafstand van 1,5 m naar 3,0 
meter en in dwarsrichitng van 9,0 
naar 18,0 meter. 

Schatting kracht F op dwarsligger 
F1 = 9 * 3 * 10 kN/m2 * 6 verd 
1620 kN 

Schatting kracht Fop doorgaande 
randligger tpv gevel: 
F = 4,5 * 1,5 * 10 kN/m2 * 6 verd = 
405 kN 
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Architect Mies vd Rohe, 
D.Lohan 

Constructeur Nelson, Ostrom, 
Baskin, Berman&Co 

Oplevering 1973 
Functies Aula, leslokalen 
-Eigenschappen systeem 
1 Kolommenstructuur tpv 
lokaalscheidende wanden hoh 9,18 m 
-Eigenschappen systeem 2 
Kolommenstructuur, welke tpv de 
aula is onderbroken I= 27,54 
-Overdrachtsconstructie tgv 
Functie aula 
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STABILITEIT 
portaalwerking in beide richtingen . 

ELEMENTEIGENSCHAPPEN 
Normaal 
liggers 
kolommen 

Ligger koker 
kolom koker 

I 762x762 op 
I 356x356 

h=2130 op 
603x603 

INTEGRALE FUNCTIES 
vloerbel astingafdracht 

"Boven de kolomvrije aula op de 
begane grond zijn in dwarsrichting 
twee liggers met een kokerprofiel 
aangebracht die elk twee kolommen 
van de zeven daarboven gelegen 
verdiepingen dragen. Deze liggers 
hebben een overspanning van 27,42 
men een hoogte van 2130 mm en 
rusten zelf op kolommen met een 
kokerp-rofiel604x604 mm" 

Ter plaatse van de aula wordt het 
kolommen grid van 9,18 m hoh 
onderbroken tbv de overspanning 
van de aula. 

Schatting kracht F op kokerligger 

F1 = 9,18 x 9,18 x 10 kN/m2 x 9 verd 
=7600 kN hoh 9,18 m 

~ ~ 

r ~ r r Ft=i 
.__ ' Ik ... J f", s;; f.l 
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14,5 

Architect 

Constructeur 
Oplevering 
Functies 

C.Parent, Neuillysur-
Seine 
M . Foroughi, E Ghiai 
1968 
Studentenwoningen 
boven een openbaar 
maaiveld 

- Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur, langsrichting 2,9 
m hoh 
- Eigenschappen systeem 2 
Kolommenstructuur, 14,5 m hoh 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Openbaar maaiveld 

STABILITEIT 
Portaalwerking in dwars- en in 
langsrichting 

14,5 

R R P 

o 
q 

b 

I I ö 
0 

2 

b 
0 

I 

b 

ELEMENTEIGENSCHAPPEN 
- kolommen koker 830x1500 
- dwarsliggers koker 870x1200 
- middenligger 830 x 1050 
- langsliggers koker 830 x 1050 (a) 
- hangstaven midden HEB140, 
hangstaven geveiiPE 200 en U140 

INTEGRALE FUNCTIES 
verzorgen van stabiliteit 

"Portaalconstructie waaraan de 
verdiepingen zijn opgehangen, 
bestaande uit drie dwarsportalen met 
een overspanning van 12,9 m en een 
onderlinge afstand van 14,5 m. Elk 
portaal heeft twee regels, waarvan 
één zich op de helft van de hoogte 
van het gebouw bevindt en de ander 
aan de bovenkant. De portalen zijn 
ter hoogte van de regels buigvast met 
elkaar verbonden door langsliggers 
in de as van de buitenkolommen en 
in het midden van het gebouw, die 
bij de buitenste twee dwarsportalen 
5,8 m uitkragen en waarvan de 
uiteinden door randliggers met elkaar 
zijn verbonden. Tussen de regels 
bevinden zich op afstanden van 2,9 
m dwarsliggers. Aan elk van beide 
portaalregels zij'n vier verdiepingen 
hangend aan de dwarsliggers 
gemonteerd. De vloerconstructie van 
de verdiepingen is rondom voorzien 
van horizontale vakwerkliggers 
en vormt aldus een stijve schij'f" 
[Staalatlas p76) 

Hangstaven dragen de belasting vanaf 
de vloeren af aan de dwarsliggers. 
Deze dwarsliggers ligger 2,9 m hoh 
en worden door drie langsliggers 
ondersteund (welke met rood zijn 
aangegeven) De langsliggers worden 
op hun beurt weer ondersteund door 
de drie portalen in dwarsrichting. 

Schatting van de belasting 
F1=belasting op de maatgevende 
middelste langsligger: 
F1 = 1,25 * 6,45 * 2,9 * 10 kN/m2 * 4 
verd = 2100 kN 

De belasting maakt een aantal 
sprongen: middels de dwarsligger 
van de hangstaaf naar de langsligger, 
vervolgens middels de langsligger 
naar de (dwars)portaalregel welke 
de belasting naar de kolommen leidt. 
Er kan hier dus worden gesproken 
van een driedubbele stapeling van 
orthogonaal geplaatste liggers als 
overd rach tsconstructie. 
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Architect 
Constructeur 

Oplevering 
Functies 

hotelkamers 

Constructiebureau 
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 van 
de betonnen constructie 

ELEMENTEIGENSCHAPPEN 
Dragende wanden d=200 
Langsl igger : 1800x3600 
overspanning 1=8000 
Totale lengte : 72m 
Kolom 800x1200 
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INTEGRALE CONSTRUCTIEVE 
FUNCTIES 
-verticale afdracht belasting 
- functiescheiding installatieruimten 

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 grid 
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 wandl igger 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 well icht 
dezelfde functie kan vervullen en de 
nadelen kan beperken . 
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CONCEPT 1: 
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CONCEPT 4: CONCEPT5: 
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Architect OMA 
Constructeur 

Oplevering 
Functies 

Ingenieursbureau 
Zonneveld/ ABT 
2010 
commercieel op 
parkeren 

- Eigenschappen systeem 1 
Kolommenstructuur 8,1x8,1 m 
- Eigenschappen systeem 2 
4 Ondersteunende poten 8,1x8,1 
- Overdrachtsconstructie tgv 
Architectuur 

Stabiliteit 
Portaalwerking megastructure 

Integrale constructieve functies 
- stabilteit 
-afdracht verticale belasting 

Systeem 1 
een kolommenstructuur hoh 8,1 m 
Som van de aangrijpende 
belasting (onder en boven) per 
aangrijpingspunt ongeveer 3800 kN 

Systeem 2 
vakwerkkolommen van 8,1 bij 8,1 
meter 
- 4x 58000 kN 
Op systeem 2 ligt een tafelconstructie 
waarop de belasting uit systeem 1 
wordt gezet, danwel gehangen. 

In de ontwikkeling van de koopgoot 
2 zijn 5 concepten ontwikkelt en 
afgewogen. Deze concepten zijn : 
1 diatorn 
2 localtrussen 
3 3 zones 
4: tabel 
5walls 

De keuze is uiteindelijk gevallen op de 
local trusses. 
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Belastingen 

Gebouwtype 

Veiligheidsklasse 

Referentieperiode 

Plat dak beton 

Verdiepingsvloer tussen 

Verdiepingsvloer beton 

Stalen gevel 

: Onderwijsgebouw 

: 3 

: 50 jaar 

breedplaatvloer d=200mm 

eigen gewicht vloer 

totaal 

veranderlijk sneeuw 

momentaanfactor 

eigen gewicht vloer 

afwerklaag 

plafond, leidingen, etc. 

wanden (NEN6702, art.7.1.3.2 

totaal 

veranderlijke vloerbelasting 

momentaanfactor 

in het werk gestort d=250mm 

eigen gewicht vloer 

afwerklaag 

plafond, leidingen, etc. 

wanden 

totaal 

veranderlijke vloerbelasting 

momentaanfactor 

binnendoos 

buitenblad 

isolatie 

totaal 

0,20 

0,80 

0,05 

2,50 

0,25 

0,05 

24,00 = 4,80 

-----------· + 

4,80 kN/m 2 

0,70 = 0,56 kN/m 2 

0,00 

1,00 = 1,00 

20,00 = 1,00 

0,10 = 0,10 

2,50 = 0,50 

----------· + 

2,60 kN/m 2 

5,00 = 5,00 kN/m 2 

0,25 

24,00 = 6,00 

20,00 = 1,00 

0,10 = 0,10 

0,50 = 0,50 

-----------· + 
7,60 kN/m 2 

5,00 = 5,00 kN/m 2 

0,25 

0,20 = 0,20 

0,10 = 0,10 

0,05 = 0,05 

----------· + 

0,35 kN/m 2 



Gewichtsberekening 

SITUATIE 

Hieronder de doorsneden van de hoofddraagconstructie van het huidige on twerp. Naast de 5 hoofdverdiepingen kunnen 

ook tussenvloeren worden toegevoegd. Op het middenveld is altijd een tussenvloer aanwezig (ivm toegankelijkhe id lift) 

Doorsnede dwars richting 

Doorsnede langs-richting 

DWARSDOORSNEDE (x-richting) 

Systeem 1: 

4 kolommen hoh 6,2 meter 

Systeem 2: 

2 afdrachtpunten hoh 12,4 meter 

Maatgevende si tuatie dwarsrichting 

- zowel in het linker als het rechter veld 5 tussenvloeren 

- veld links geen tussenvloeren & veld rechts 5 tussenvloeren 

LANGSDOORSNEDE (y-richting) 
Systeem 1: 

kolommen hoh 6,2 meter 

Systeem 2: 

afdrachtpunten hoh 12,4 meter 

Maatgevende situatie langsrichting 

- aile velden maximaal 

- afwisseld maximaal - minimaal 

Constructieafmetingen totaal 

19,84 m 

y 168,64 m 

h 43,55 m 

3 velden van 6,2 m + overstekken van O,62m 

27 velden van 6,2 m + overstekken van O,62m 

5 verd iepingen + entreezone 

Het gearceerde gedeelte wordt vervangen door alternatieven 
alt 1: schuinstaande kolommen 

alt 2: vakwerkliggers 

alt 3: beton liggers 



Gewichtsberekening 

VORMGEVING 
Vanuit de bestaande situatie worden drie alternatieven geformuleerd. Hieronder dwarsdoorsneden van de bestaande 

situatie en de alternatieven. 

Bestaande situatie 

~ 6200 ~ 6200 ~ 6200 ~ 
~ ~ ~ ~ 

Alternatief 1: schuinstaande kolommen 

Alternatief 2: vakwerkliggers 

lil 6200 lil 6200 lil 6200 lil 

w w 
Alternatief 3: betonliggers 

I 
12400 

I 



Gewichtsberekening 

BELASTINGEN 
In de dwarsdoorsneden worden de belastingen bepaald die vanuit de kolommen van de bovenbouw op de 

overdrachtsconstructie staan. 

Deze belasting bestaat uit: 

+ 

+ 

Fa Belasting vanuit de bovenliggende verdiepingen 

+het eigen gewicht kolommen 

ql vloerbelasting uit de lste verdiepingsvloer 

Fb extra belasting op de randkolommen tgv 
de gevel en het overstek van de vloeren 

o~~(--~6~,2_m ____ 7)·~<~~6,~2_m ____ ~)~(~-6~,2_m ____ -7f~(6~)m 

BELASTINGCOMBINATIES 

tsa .. 

BELASTINGSSITUATIES 

Vloeren momentaan +één extreem 
Eerste verdiepingsvloer wordt extreem gekozen omdat deze eventueel 

ook buiging in de elementen van de overdrachtconstructie geeft 

en daardoor maatgevend kan zijn voor de overdrachtconstructie 

Naast de vijf vaste vloeren kunnen halverwege ook gedeeltelijk tussenvloeren 
worden toegepast. Hiernaast in de bestaande situatie de tussenvloeren in een 

dwarsdoorsnede gearceerd belast 
Wanneer er in het rechter of linkerveld een vloer aanwezig is, is een vloer in 

het middelste stramien noodzakelijk voor de toegang tot het trappenhuis en 
de lift. 

De maatgevende situatie die kan ontstaan in de dwarsdoorsnede: 
Op iedere verdieping is een tussenvloer aanwezig 

In het linkerveld is geen enkele tussenvloer aanwezig, in het midden
en rechter veld zijn alle verdiepingen aanwezig. 

(wanneer er in het rechter- of linker veld een vloer aanwezig is, moet 
deze er in het midden ook zijn ivm bereikbaarheid van de lift) 



Gewichtsberekening 

STABILITEIT 

Bestaande situatle 

BESTAANDE SITUATIE 

Bovenbouw kl 

k2 

Begane grond k2 

k3 

ALTERNATIEVE ONTWERPEN 

Bovenbouw kl 

k2 

Begane grond kl 

k2 

Atternatleve ontwerpen 

Kl 1' 1' Kl ~ 1(2 

1' 
Kl 

wand 

kern en trappenhuiswanden 

kern en trappenhuiswanden 

portaalwerking van de overdrachtconstructie 

wand 
kern en trappenhuiswanden 

aangepaste overdrachtsconstructie 
kern en trappenhuiswanden 

Voor deze verandering van het stabiliteitsschema is gekozen omdat 

de tooi gebaseerd is op verticale belasting. Horizontale belasting speelt hier geen rol. 
Door de weerstand te concentreren ter plaatse van de kop, kunnen de tussenliggende 

overdrachtsconstructies met de tooi worden vergeleken. 

K2~ 

K2~ 1' 
Kl 



Gewichtsberekening 

MAXIMAAL AANWEZIGE BELASTING (5 tussenvloeren) 

Ter bepaling van Fa 11 vloeren y Gr~p liJ o.. •• PB rep VB rep 

Plat dak beton 1 • 6,20 )*( 4,80 + ) = 29,76 

Verdiepingsvloer beton 4 • 6,20 )*( 7,60 + 0,25 • 5,00 ) = 188,48 + 31,00 
Verdiepingsvloer tussen 5 • 6,20 )*( 2,60 + 1,00 • 5,00 ) = 80,60 + 155,00 

+ ------------ + 
Totaal 298,84 + 186,00 kN/m 

UGT qd = 1.20 • 298,84 + 1,50 • 186,00 = 638 kN/m 

1.35 • 298,84 = 403 kN/m 

qd = 638 kN/m 

BGT qr~p = 485 kN/m 

EG 11 verd afm kolom h verd. Gr4!p o.. •• PB rep 

Eigen gewicht kolommen 5 • 0,45 • 0,45 • 6,41 )*( 155,76 ) = 155,76 

+ ------------

Totaal 156 kN 

UGT Fd = 1.35 • 156 = 211 kN 

BGT Frep = 156 kN 

0,5 0,6 0,5 0,~ O~b O,S 
h 2S h 2l 

Verdeling q over kolommen 

UGT Flrand = 0,5 ql + F eg 2187 kN 

Flmidden = 1,1 ql + F eg 4559 kN 

BGT Flrand = 0,5 ql + F eg 1503 kN 

Flmldd4!n = 1,1 ql + F eg 3307 kN 

Ter bepaling van Fb 11 verd y hof uitkr Gr4!p o.. •• PB rep VB rep 

Stalen gevel (vloer 1-dak) 5 • 6,20 • 6,41 )*( 0,35 ) = 69,55 
Stalen gevel (bg) 0,50 • 6,20 • 11,50 )*( 0,35 ) = 12,48 
Plat dak beton 1 • 6,20 • 0,62 )*( 4,80 ) = 18,45 

Verdiepingsvloer beton 4 • 6,20 • 0,62 )*( 7,60 + 0,25 • 5,00 ) = 116,86 + 19,22 
Verdiepingsvloer tussen 5 • 6,20 • 0,62 )*( 2,60 + 0,25 • 5,00 ) = 49,97 + 24,03 

Randbalk (b*ll verd • y • h) 0,50 • 5 • 6,20 • 0,30 )*( 111,60 ) = 111,60 

+ ------------ + ------------

Totaal 378,91 + 43,25 kN 

UGT Fd = 1.20 • 378,91 + 1,50 • 43,25 = 520 kN 

1.35 • 378,91 = 512 kN 

F2d = 520 kN 

BGT F2rep = 422 kN 

q1 Grep liJ o.. •• PB rep VB rep 

Verdiepingsvloer beton 1 • 6,20 )*( 7,60 + 1,00 • 5,00 ) = 47,12 + 31,00 extr 

+ ------------ + 
Totaal 47,12 + 31,00 kN/m 

UGT qd = 1.20 • 47,12 + 1,50 • 31,00 = 103 kN/m 

1.35 • 47,12 + 0.00 • 31,00 = 64 kN/m 

q1d = 103 kN/m 

BGT qlrl!p = 78 kN/m 

TOTALE MAXIMALE BELASTING 

UGT Frand max = 2.187+520 = 2707 kN 

F mlddl!n max = 4.559+0 = 4559 kN 

q1d = 103 kN/m1 

BGT Frand max = 1.503+422 = 1925 kN 

F mlddl!n max = 3.307+0 = 3307 kN 

qlrep = 78 kN/m1 



Gewichtsberekening 

MINIMAAL AANWEZIGE BELASTING (geen tussenvloer) 

Ter bepaling van Fa 

Plat dak beton 

Verdiepingsvloer beton 

Totaal 

EG 

Eigen gewicht kolommen 

Totaal 

Ter bepaling van Fb 

#vloeren y Grep 

1 • 6,20 )*( 4,80 + 
4 • 6,20 )*( 7,60 + 

UGT qd = 1.20 • 218,24 + 1,50 * 31,00 = 308 kN/m 

1.35 • 218,24 = 295 kN/m 

Qd = 308 kN/m 

BGT q,., = 249 kN/m 

# verd afm kolom h verd. G,., 
5 • 0,45 • 0,45 • 6,41 )*( 155,76 

UGT Fd = 1.35 • 155,76 = 210 kN 

BGT Frep = 156 kN 

t ,S C,6 0,5 0,5 0,6 
à à A 

Verdeling q over kolommen 

UGT Flrand = 0,5 ql + F eg 1166 kN 

Flmidden = 1,1 ql + F eg 2313 kN 

BGT Flrand = 0,5 ql + F eg 928 kN 

Flmidden = 1,1 ql + F eg 1856 kN 

# verd y hof uitkr Grep 

Stalen gevel (vloer 1-dak) 5 • 6,20 • 6,41 )*( 0,35 
Stalen gevel (bg) 

Plat dak beton 

Verdiepingsvloer beton 

Randbalk (b*# verd • y • h) 0,50 • 

Totaal 

UGT Fd = 

F2d = 
BGT F2,., = 

TOTALE MINIMALE BELASTING 

UGT Frand mln = 

f mldden min = 

BGT Frand min = 

Fmldden m1n = 

Qlrep = 

0,50 • 6,20 • 11,50 )*( 0,35 
1 • 6,20 • 0,62 )*( 4,80 + 
4 • 6,20 • 0,62 )*( 7,60 + 
5 • 6,20 • 0,30 )*( 111,60 

1.20 • 328,93 + 1,50 • 19,22 = 424 kN 

1.35 • 328,93 + 0.00 • 19,22 = 444 kN 

444 kN 

348 kN 

1.166+444 = 1610 kN 

2.313+0 = 2313 kN 

103 kN/m1 

928+348 = 1277 kN 

1.856+0 = 1856 kN 

78 kN/m1 

\IJ o..., PB rep 

I= 29,76 
0,25 • 5,00 ) = 188,48 + 

+ ------------ + 

218,24 + 

Q,., PB rep 

) = 155,76 

+ ------------

155,76 

o.s 
à 

o..., PB rep 

) = 69,55 

) = 12,48 
0,00 • 0,56 ) = 18,45 + 
0,25 • 5,00 ) = 116,86 + 

) = 111,60 

+ + 

328,93 + 

Wanneer wordt gekeken naar de maatgevende situatie van links geen tussenvloeren, rechts 5 tussenvloeren is F2 wat hoger dan 

hier aangegeven. Immers, wanneer er rechts wel een veld aanwezig is, is de tussenvloer ook aanwezig. 

F2 moet dus verhoogd worden. 

VB rep 

31,00 

31,00 kN/m 

VB rep 

0,00 

19,22 

19,22 kN 



Gewichtsberekening 

Ter bepaling van Fad 

Verdiepingsvloer tussen (vloE 

Totaal 

11 verd V hof uitkr 
5 • 3,10 • 6,20 )•( 

UGT Fd = 1.20 • 249,86 + 1,50 • 120,13 = 480 kN 

1.35 • 249,86 = 337 kN 

F2d = 480 kN 

BGT F2,. 0 = 370 kN 

BELASTINGEN VOOR BEREKENINGEN 

UGT Frand min = 

Fmidden mln = 2313 + 

q1d = 

BGT Frand min = 

Fmidd en min = 1856 + 

qlrep = 

HORIZONTALE BELASTING 

WINDBELASTING dwars 

Belasting 

Pw 

Cinde:t loef 

Clnde:. lij 

480 = 

370 = 

1610 kN 

2794 kN 

103 kN/m1 

1277 kN 

2226 kN 

78 kN/m1 

1,07 kN/m2 

0,88 

0,80 

-0,40 

V 
Gevel opp = 1,00 • 

Gevel opp totaal = 168,64 • 

G rep 

2,60 

lj) 

0,25 
o. •• 
5,00 ) = 

+ 

(gebied 111 bebouwd) 

h 
32,30 = 32,3 m2 

32,30 = 5447,1 m2 

PB rep 

249,86 

VB rep 

120,13 

+ · ·----------

249,86 + 120,13 kN 

Belasting per meter gebouwbreedte ' <>< 

P, •• loef 0,75 kN/m1 

P, •• lij -0,38 kN/m1 

P,. 0 1,13 kN/m1 

Pd = 1,5 • qrep 1,69 kN/m1 

CAPACITEIT in dwarsrichting (x-richting) 

3 meewerkende elementen 

A kopwanden 

B trappenhuis wanden 

C liftkernen 

Betonkwaliteit B 35 

h b d I totaal El totaal 
m m m (m4) (m•) 

kopwand (A) 2 x 43,6 0,35 4,84 3,307 6,614 7,7E+07 
trappenhuis (B) 4 x 43,60 • 0,55 • 4,46 4,066 16,265 1,9E+08 

liftkern (C) 2 x 5,958 11,916 1,4E+08 
34,795 m• 4,1E+08 

r--------------------------------------------------t----1-----------------, 
: Bll~JU : 

i ~A C C Al i 
: an lmmJ : 
L-------------- ---l---- --------------------------------------------------~ 



Gewichtsberekening 

Bepaling I kern symmetrisch dus zwaartelijn exact in midden 

b h A 

y 

I x 

Betonkwaliteit 

Ef = 1/3 f'ck 
I x 
El 

h 

8,08 = 
5,53 

4 • 

2 • 
2 • 

2 • 
1 • 

4 • 

2 • 
2 • 

2 • 
1 • 

1,46 m 

b 

0,24 

3,08 
0,79 

1,15 

1,82 

0,45 + 

B 

0,24 

3,08 
0,79 

1,15 
1,82 

h 

2,80 
0,24 

0,24 

0,24 
0,24 

5,51 = 

35 

2,80 2,69 

0,24 1,48 
0,24 0,38 

0,24 0,55 

0,24 ~ 

I eigen 

0,43904 

0,00355 
0,00091 

0,00132 

0,0021 
0,45 

5,96 m4 

5,53 

A 

2,69 

1,48 

0,38 

0,55 
0,44 

11667 N/mm2 
6,0E+12 mm4 

7,0E+16 Nmm 

43,6 m 

y 

1,65 = 

0,12 = 
3,17 = 

3,17 = 
1,17 = 

y 

0,19 = 
1,34 = 

1,71 = 

1,71 = 

0,29 = 

A*y 

4,44 

0,18 
1,20 
1,75 
0,51 

8,08 

A*y"2 

0,10 

2,65 
1,11 

1,62 
0,04 

5,51 

Belasting naar verhouding van stijfheid verdelen; totale lengte gebouw= 169 m 

KOPWAND 

kopwand (A) 

trappenhuis (B) 

liftkern (C) 

~· 169 = 16,028 m 
34,79 
4,07 • 169 = 19,707 m 

34,79 

~· 169 = 28,878 m 
34,79 

P • meewerkende breedte 

1,69 • 16,03 = 27,165 kN/m1 

1,13 • 16,03 = 18,11 kN/m1 

q . 
Fd oe = 27,165 • 

Frep oe = 18,11 • 

h 

37,9 = 

37,9 = 

1030 kN 

686 kN 

Ef = 1/3 f'ck 
I 

11667 N/mm2 
3,3E+12 mm4 
3,9E+16 Nmm 

43,6 m 
El 
h 

BGT Controleren uitbuiging tpv eerste vloer (+11,5) 

mbv vergeetmenietjes 

i = h-11,3 

y ~= 
BEl 

y ma x I = 
300,00 

u.c. 0,59 

32250 mm 
63 mm 

107 mm 

Deze kopwanden worden ter hoogte van de entreezone (tpv de overdrachtconstructiel niet 
doorgezet. Deze belasting moet dus door de overdrachtconstructie ter plaatse naar de fundering 

worden geleidt. De overdrachtconstructie onder deze kopwand heeft dus een afwijkende 
vormgeving ten opzichte van de overige overdrachtconstructies. De standaard overdrachtconstructie 
neemt dus geen windbelasting op. Dit is een afwijkende aanpak ten opzichte van het bestaande 

ontwerp. In het bestaande ontwerp wordt de windbelasting over meerdere portalen verdeeld . 



Gewichtsberekening 

HORIZONTALE BELASTING langs-richting 

Belasting per as 
Pw 1,07 kN/m2 

0,91 

(gebied 111 bebouwd) 

C..lm 

einde)( loef 

Clnde)( lij 

Gevel opp totaal 

Belasting totaal 

P,.0 loef 

P,.0 lij 

Totaai 
rekenwaarde = 

Belasting per kern (2 kernen) 

0,80 

-0,40 

19,84 • 

15,45 kN/m1 

-7,73 kN/m1 

23,18 kN/m1 
34,77 kN/m1 

q,. 0 = 11,59 kN/m1 

Fdo< = 17,39 • 

F,epo< = 11,59 • 

q• = 17,39 kN/m1 

32,30 = 

32,3 = 

562 kN 

374 kN 

32,30 = 640,83 m2 

CAPACITEIT KERN y-richting 

Bepaling I kern symmetrisch dus zwaartelijn exact in midden 
b h I eigen 

2 • 2,80 0,24 
2 • 2,80 0,24 
2 • 0,24 0,79 
2 • 0,24 1,15 
2 • 0,24 3,08 
2 • 0,24 1,82 

I x 0, 75 + 36,61 = 

Betonkwaliteit 

Ef = 1/3 f'ck 
I x 
El 
h 

B 

0,0032 
0,0032 
0,0099 
0,0304 
0,5844 
0,1206 

0,75 

37,36 m4 

35 

11667 N/mm2 
3,7E+13 mm4 
4,4E+17 Nmm 

43,6 m 

A y 

1,34 3,87 = 
1,34 1,125 = 
0,38 3,79 = 
0,55 0,915 = 
1,48 2,45 = 
0,87 0 = 

BGT Controleren uitbuiging ter hoogte van eerste verdiepingsvloer (+11,3) 

mbv vergeetmenietjes 
I = h- 11,3m 32250 mm 
y -----..9.!:! = 4 mm 

BEl 

y max i= 108 mm 
300,00 

U.C. 0,03 RUIM! 

A*y~2 

20,13 
1,70 
5,45 
0,46 
8,87 
0,00 

36,61 



Gewichtsberekening 

RESUMÉ 

BELASTING VERTICAAL HORIZONTAAL 

0 5 Aanwezige tussenverdiepingen 

UGT F minimaal F maximaal 

Frand = 

F m1dden = 

q1d = 

BGT Frand = 

Fmidden = 

q1 ... = 

CONTROLE ugt vericale belastingen 

gemiddelde belasting van 12 kN/m2 

F minimaal 

Frand = 

Fmidden = 

F maximaal 

Frand = 
Fmidden = 

STIJFHEIDSEIGENSCHAPPEN 

Dwars 

kopwand 7,7E+07 

kern 1,9E+08 

trappenhuiswanden 1,4E+08 
4,1E+08 

BESTAANDE SITUATIE EIGEN GEWICHT 

paddenstoelvloer beton 
q last in dwars richting 

1610 kN 

2794 kN 

103 kN/m1 

1277 kN 

2226 kN 

78 kN/m1 

y 
3,7 • 6,2 • 

6,2 • 6,2 • 

y 
3,7 • 6,2 • 

6,2 • 6,2 • 

langs 

4,4E+11 

4,4E+ll 

450 kN/m1 

19,84 m 

2707 kN 

4559 kN 

103 kN/m1 

1925 kN 

3307 kN 

78 kN/m1 

11 verd p 

5 • 12,0 = 1384 kN 
5 • 12,0 = 2306 kN 

11 verd p 

10 • 12,0 = 2768 kN 

10 • 12,0 = 4613 kN 

8928 kN per beuk van 12,4 m 

dwars 

1030 kN 

686 kN Frepo' = 

verschil 

226 

-487 

-61 

-54 

langs 

562 kN 

374 kN 



Hoofdgebouw alternatief 1 

VORMGEVING SCHUINSTAANDE KOLOMMEN 

OVERZICHT 

LANGSUGGER 

Opbouw 

Mechanica schema 

3D schets 

Bovenbouw 
1e verd vloer 

bg 

" 

/ 

' / 

' / / 
,~ 

•I..J 
.... / 

>..> 

/.f.) <... .... , 
/ 

/ ' ' ' 

Betonkolommen 
Dwars- en langsliggers met daartussen de vloer 

Schuinstaande kolommen 

hoogte van voet tot kop van de kolom is gelijk aan de hoogte van de bestaande situatie =11,3 m 

De kolom staat schuin. De lengte van de kolom is daardoor 12,12 m. Bij sterktecontrole van 
de kolom wordt deze lengte beschouwd (I). Voor sterktecontrole van de dwarsligger 
wordt het vlak van het mechanica schema over de assen van twee schuinstaande kolommen genomen (I). 

Dit vlak staat dus onder een hoek moet de vloer. De belastingen moeten daarom met een 
vergrotingfactor worden vermenigvuldigd. 



Hoofdgebouw alternatief 1 

MAATGEVENDE BELASTINGSITUATIE (in het verticale vlak) 

Dwarsdoorsnede - zowel in het linker ais het rechter veld 5 tussenvloeren 

Langsdoorsnede 

d rep 

F1 2707 kN 1925 kN 

F2 4559 kN 3307 kN 

F3 4559 kN 3307 kN 

F4 2707 kN 1925 kN 

H 456 kN 338 kN 

- veld links geen tussenvloeren & veld rechts 5 tussenvloeren 
F1 1610 kN 1277 kN 

F2 
F3 
F4 

2794 kN 

4559 kN 

2707 kN 

- middenas alle velden maximaal 

d 

F1 4397 kN 

F2 4397 kN 

F3 4397 kN 

F4 4397 kN 

2226 kN 
3307 kN 

1925 kN 

rep 

3171 kN 
3171 kN 

3171 kN 
3171 kN 

- middenas oplopend van geen naar maximaal aantal tussenvloeren 
F1 2612 kN 1321 kN 

F2 3679 kN 2238 kN 

F3 
F4 etc 

4397 kN 

4397 kN 
3279 kN 

3279 kN 

Maatgevende kolom mbv ontwerptooi 

4559 kN 

x = 4,38 m 

Kolom 'rofiel 0508,0.20,0 Profiel 0508,0.30,0 

h = 11,30 m h = 11,30 m 

uc = 0,82 uc = 0,90 

EG = 2962,3 kg EG = 2267 kg 

UCmin = 0,79 UCmin = 0,98 

bij h = 8,68 m bij h = 9,79 m 

Koppelstrip 

b 407 mm 

h 19 mm 

uc 0,94 

NB in het ontwerp wordt geen gebruik gemaakt van koppelstrippen maar van de orthogonaal geplaatste vloerliggers 



Hoofdgebouw alternatief 1 

TOETSING 

Kolom MIDDEN 4,38 m 

h 11,30 m 

- Profiel : (1)508,0.20,0 Staal: S235 

A 30662 mm2 
fy;d 235 N/mm2 

drsn.klasse Ie 93,9 

L.,.b"' 12121 mm Lz,buc 12121 mm 

I, 91428 cm 
4 

I, 91428 cm 
4 

kromme a kromme a 

i, 172,7 mm i, 172,7 mm - I, 70,2 I, 70,2 
... 

ly,rel 0,75 lz,re1 0,75 I 
1-------< 

W y,buc 0,82 Wz,buc 0,82 

Fd = 4559 kN 

Nd = (1/h) * F 

Nd = 4890 kN 

N t; u;d = A, • fy;d = 7206 kN 

y-as u.c. N c;s;d / Nt;u;d • W y;buc 0,82 < 1 

z-as u.c. N c;s;d / Nt;u;d • W l;buc 0,82 < 1 

KolomRAND 4,38 m 

h 11,30 m 

- Profiel : (1)508,0.16,0 Staal: S235 

A 24731 mm' fy;d 235 N/mm2 

drsn.klasse I. 93,9 

h ~,buc 12121 mm lr,buc 12121 mm 

I, 74909 cm 
4 

I, 74909 cm 
4 

kromme a kromme a 

iy 174,0 mm i, 174,0 mm - I, 69,6 I, 69,6 

t ly,rel 0,74 lz,rel 0,74 

Wy,buc 0,83 Wz,buc 0,83 

Fd = 2618 kN 

Nd = (1/h) • F 

Nd = 2808 kN 

Nt;u;d = A,. fy;d = 5812 kN 

y-as u.c. = Nc;s;d / Nt;u;d • Wy;buc 0,57 <1 

z-as u.c. = Nc;s;d / Nt,;u;d • W z;buc 0,57 < 1 
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Schemalisatle belasting op de dwarsligger 

Functie dwarsligger 

Situatie 

KRACKTIN 

-167 kN 

1065 I zau 

\ / 
MOMENTEN ~~ 

ff 

Asymmetrische belasting omschrijven tot een horizontale belasting. Deze horizontale belasting 

omzetten naar een puntlast die een moment in de doorgaande dwarsligger veroorzaakt. 

vloerligger 
koppelbalk tussen schuinstaande kolommen 

Veld links minimaal belast, veld rechts maximaal belast veroorzaakt een resultante horizontale 
kracht welke wordt opgenomen door de buigstijfheid van de dwarsligger 

441 kN 

F1 H diagonaal 

H dwarsligger 

F2 H diagonaal 

H dwarsligger 

F3 H diagonaal 

H dwarsligger 

F4 H diagonaal 

H dwarsligger 

Resultante H links 
Resultante H rechts 

745 kN 

7 
x/h • F 

624 kN 

0,5 v2 • Hdiagonaal 
441 kN 

x/h • F 
1083 kN 

0,5 v2 • Hdiagonaal 
766 kN 

x/h • F 
1767 kN 

0,5 v2 • Hdiagonaal 
1250 kN 

x/h • F 
1049 kN 

0,5 v2 • Hdiagonaal 

742 kN 

324 kN 
508 kN 

-ll05kN 715 kN 

\ 7 
766- 441 = 

1250 - 742 = 

508- 324 = 

Om te zorgen dat er geen extra belasting op het stabiliteitselement (de kern) te ontstaat, 
moet de resultante horizontale kracht worden opgenomen door buigstijfheid van de dwarsligger. 

H • h = Rv • 12,4 
Rv = 167 kN 

I .,.. 

\ 

Verticale vlak 
F1 = 1610 kN 
F2 = 2720 kN 

F3 = 4397 kN 

F4 = 2618 kN 

r 

In het vlak vd doorsnede 
1665 kN 
2812 kN 

4546 kN 
2707 kN 

324 kN 

508 kN 

183 kN 

I 
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Globale dimentionering 

Vloerligger dwars l 
+c 

VLOERLIGGER DWARS HEM TOETSING 

mbv interactieformule NEN 6770 11.3 

proflelgegevens 
A 

Wy;pl 
bf 

tf 
tw 

Aw 

fy;d 

capaciteit 

N;pl;d 
V;pl;d 

A 

Wy;pl 

fyd 

Mysd 

Myud 

HE400M 

32600 mm2 
5,6E+06 mm3 

307 mm 
40 mm 

21 mm 
(h-2•tt)•tw 

7392 mm2 

235 N/mm2 

Afy 

2 b tf fy;d 
7661 kN 

3332 kN 

HE400M 

32600 mm2 

5,6E+06 mm3 

235 N/mm2 

1/2 F • 1/2 I 

Wypl • fyd 

belastingen 
Ns;d 

Vs;d 
My;s;d 

My;pl;d = fy;d • Wy;p = 1309 kNm 

ter bepaling van wbuc 

h 

tf 

tw 

518 kNm IU.C. 
1309 kNm 

-397 kN 

88+176 = 
-545 kNm 

Profiel: HE400M Staal: 5235 

checks tbv UC 

Dus geldt de interactieformule 

A 

drsn.klasse 

L,,bu< 

ly 

kromme 

iy 

ly 

ly,rel 

Wy,but 

ter bepaling van al 

kleinste waarde van 
A-2 bf tf = 0,25 

A 

Vs;d :s 
264 :s 

druk 

Ns;d/wbuc :s 
413 :s 

My;s;d 

My;pl;d 

0,50 

0,5 Vpl;d 

1666 

0,5 al Npl;d 

945 

32600 mm2 

6200 mm 

104119 cm 
4 

178,7 mm 

34,7 

0,37 

0,96 

ja 

ja 

fy; = 235 N/mm2 

'· = 
93,9 

l = l . 6200 mm 

I, = 19335 cm 
4 

kromme b 

i, 77,0 mm 

I, = 80,5 

1<, = 0,86 

w= 0,69 

]al 
0,25 

trek 
Ns;d :s 0,5a1Npl;d 
738 :s 945 

0,42 :s 

432 mm 

40 mm 

21 mm 

0,40 

738 kN 

264 kN 
544 kNm 

ja 

VOlDOET! 
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TOETSING BGT VERVORMINGEN 

""\ __ _ 
\ 

\ 
\ 

\ 

' 
\ 
\ 
\, 

\ 
\ 

\ 

Knoopverplaatsingen 

-0,037 

-0,036 
-0,037 
-0,036 

Maximale verplaatsing= h/300 

0,038 

VOLDOET! 

0,011 
-0,008 

0,013 
-0,009 
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Kolom MIDDEN 

,, 

- t 

Fd = 
Nd = 
Nd = 

Nl;u;d = 

y-as u.c. = 
z-as u.c. = 

h 

4,38 m 

11,30 m 

Profiel: 

A 

drsn.klasse 

l.,.bu' 
ly 

kromme 

iy 

ly 

ly,rel 

Wy,buc 

3328 kN 

(1/h) • F 

3570 kN 

A,* fv:d = 7206 

Nc;s;d / Nt;u;d • Wy;buc 

Nc;s;d / Nt;u;d • Wz;buc 

11'508,0.20,0 

30662 mm2 

12121 mm 

91428 cm 
4 

a 

172,7 mm 

70,2 

0,75 

0,82 

2707 + 

kN 

0,60 <1 

0,60 <1 

Staal: 5235 

fy;d 235 N/mm2 

I. 93,9 

Lz,buc 12121 mm 

I, 91428 cm 
4 

kromme a 

i, 172,7 mm 

I, 70,2 

lz,rel 0,75 

Wz,buc 0,82 

621 
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LANGSLIGGER 

maatgevende belastingsituatie 

Langsdoorsnede middenas 

VLOERLIGGER LANGS 

- alle velden maximaal 

d 
Fl 

F2 
F3 
F4 etc 

4397 kN 

4397 kN 
4397 kN 

4397 kN 

rep 
3171 kN 

3171 kN 
3171 kN 

3171 kN 

- velden afwisseld minimaal-maximaal-maximaal 
Fl 2612 kN 1321 kN 

F2 3679 kN 2238 kN 

F3 4397 kN 3279 kN 
F4 4397 kN 3279 kN 

De vloerligger in langsrichting moet vooral de horizontale trekkracht op nemen die ontstaat door de schuinstaande kolommen. 

Doordat op verschillende vloervelden wel/geen tussenvloeren aanwezig zijn, kan er ook een drukkracht ontstaan, die uiteindelijk 
wordt opgenomen door de kern. 
Er wordt dus ten gevolge van de verschillende vloervelden geen beroep gedaan op de buigstijfheid van de langsligger. 

Buiging ontstaat wel ten gevolge van de functie van vloerligger die deze langsligger ook vervult . 

VLOERLIGGER LANGS HEM TOETSING 
mbv interactieformule NEN 6770 11.3 

A 
Wy;pl 

bf 
tf 

tw 
Aw 

HE400B 

19780 mm2 

3,2E+06 mm3 
300 mm 

24 mm 
14 mm 

(h-2*tf)*tw 
4752 mm2 

fy;d 235 N/mm2 

N;pl;d = A fy 4648 kN 

V;pl;d = 2 b tf fy;d 1954 kN 

'>/3 

My;pl;d = fy;d * Wy;p = 760 kNm 

ter bepaling van Wbuc 

Profiel: HE400B 

A 19780 mm2 

drsn.klasse 

ly,bu' 6200 mm 

I, 57680 cm 
4 

kromme 

i, 170,8 mm 

I, 36,3 

ly,rel 0,39 

Wy,buc: 0,96 

ter bepaling van al 

kleinste waarde van 
A-2 bftf = 0,27 
A 

0,50 

Uit matrixberekening 
Ns;d -397 kN 

Vs;d 347+347 = 

My;s;d 

Staal: 5235 

fy; = 235 N/mm 

I, = 93,9 

L = '· 6200 mm 

I = 10819 cm 
4 

' 
kromme b 

i, 74,0 mm 

I, = 83,8 

lz ,r = 0,89 

w= 0,67 

]al 
0,27 

2 

1275 kN 
694 kN 

538 kNm 



Hoofdgebouw alternatief 1 

Vs;d ~ 0,5 Vpl;d 
694 :S 977 

druk 

Ns;d/wbuc ~ 0,5 al Npl;d 
415 :S 632 

Dus geldt de interactieformule 

My;s;d + Nsd/Npld-0,5 al 
My;pl;d 1- 0,5 al 

RESULTERENDE H VOET KOLOMMEN 

Spatkrachten worden door wapening in de vloer opgenomen 

fy;d 

dwars 

langs 

183 kN 435 

321 kN 435 

dwars FHsd = 0,04 Fv;! < 0,15 F 

ja 

ja 
trek 

Ns;d :S 

1275 :S 

0,87 :S 

As nodig diameter 

422 12 

738 12 

0,5a1Npl;d 
632 

#As UC 
5 565 0,75 

10 1131 0,65 

De horizontale kracht kan overgebracht worden met behulp van ankers 

Een nok onder de voetplaat in dwarsrichting is NIET nodig 

langs FHsd = 0,07 Fv;! < 0,15 F 

De horizontale kracht kan overgebracht worden met behulp van ankers 
Een nok onder de voetplaat in langsrichting is NIET nodig 

EIGEN GEWICHT CONSTRUCTIE per referentleoppeNiak 

overdrachtsconstructie Profiel 

kolom rand 0508,0.20,0 
kolom midden 0508,0.30,0 

aanvullende constructie Profiel 

Totaal 

dwarsligger HE400M 
langsligger H E400B 

overdrachtsconstructie 
aanvullende constructie 

lengte aantal EG 

11,5 8 22129 
11,5 8 32514 

54643 

+ 5% verbindingen 2732 

lengte 

19,8 
12,4 

57375 kg staal 

aantal EG 
3 15232 

4 7702 

22933 
+ 5% verbindingen 1147 

24080 kg staal 

57375 

24080 
81455 kg staal 

nee 

VOLDOET I 

verlenging (mm) 

19 

17 



Hoofdgebouw, alternatief 2: vakwerkliggers 

VORMGEVING GLOBAAL 

F1 F2 fl F4 

... ' l ~ 

Fdl '"' Fdl Fdl ... ... 
~ ~ ~ ~ 

11 

~ + :::zs:::: :::zs:::: :::zs:::: 

De horizontale rolopleggingen van de langsligger staan voor de symmetrie in deze ligger. Totale lengte van de ligger is 27 

bovenvelden lang. 

30 (SCHETS) 

~I 



Hoofdgebouw, alternatief 2: vakwerkliggers 

VORMGEVING DWARSLIGGER 

~' i F, i F, t 
~----~------~--------~~-------.----~ 

t 12 t 13 

Belasting op dwarsligger 

Dwarsdoorsnede - zowel in het linker als het rechter veld 5 tussenvloeren 
d rep 

F1 2707 k~ 1925 kN 
F2 4559 k~ 3307 kN 

F3 
F4 
q 

4559 k~ 
2707 k~ 

103 k~ 

3307 kN 
1925 kN 

78 kN/m1 

- veld links geen tussenvloeren & veld rechts 5 tussenvloeren 

F1 1610 k~ 1277 kN 
F2 2794 k~ 2226 kN 
F3 
F4 
q 

4559 k~ 

2707 k~ 

103 k~ 

3307 kN 
1925 kN 

78 kN/m1 

Ondersteuningspunten worden gevormd door de doorgaande langsligger 

Mbv ontwerptooi als ligger op twee steunpunten 

bij h =3,1 mi 
boven 

HEM220 

onder 

HEM200 

diagonaal 

HEM240 
verticaal 
HEM160 

EG 
6660 kg 4559 



Hoofdgebouw, alternatief 2: vakwerkliggers 

TOETSING MAATGEVENDE STAVEN 

Toetsingen 

Belastingsituaties 

Maatgevende belasting 

Vakwerkken bestaan uit pendelstaven op de bovenregel na. Deze neemt namelijk ook de belasting 
uit de eerste verdiepingsvloer op. 

links minimaal (0 tussenvloeren) rechts maximaal (5 tussenvloeren) 
links en rechts maximaal 

Pendelstaven 
druk trek 

0 2183 
Dl -4065 
D2 -7152 
D3 529 
Vl -576 
V2 -453 

Vloerligger 
normaal (kN) dwarskracht (kN) moment (kNm) 

druk trek neg 

Bl 2574 -303 
B2 -2386 -217 

pos 
303 
236 

neg 
-327 
-120 

pos 

136 
138 



Hoofdgebouw, alternatief 2: vakwerkliggers 

bovenregel type 1 
mbv Interactieformule NEN 6770 11.3 

HE320B 
A 16130 mm2 

Wy;pl 2,1E+06 mm3 
bf 300 mm 

tf 21 mm 

tw 12 mm 
Aw (h-2•tt)Otw 

3209 mm2 

fy;d 235 N/mm2 

Uit matrixberekening 

N;pl;d Afy 3791 kN Ns;d = k~ 2574 kN 
V;pl ;d 2 b tf fy;c = 1669 kN Vs;d = 236+233 606 kN 

V3 My;s;d = 136 kNm 
My;pl;d = fy;d • W\ = 505 kNm 

ter bepaling van wbuc 

Profiel : HE3208 Staal: 5235 

A 16130 mm
2 

fy; = 235 N/mm2 

drsn.klasse I. = 93,9 

L,,bU< 3100,0 mm L,= 3100,0 mm 

ly 30823 cm 
4 

I, = 9239 cm
4 

kromme b kromme 

iy 138,2 mm i, 75,7 mm 

ly 22,4 I, = 41,0 

lv.rel 0,24 IZ,I = 0,44 

Wy,buc 0,99 w= 0,88 

ter bepaling van al 
kleinste waarde van 

A-2 bft1= 0,24 
]al 

0,24 
A 

0,50 

Vs;d :s 0,5 Vpl;d ja 

606 :s 834 

druk trek 

Ns;d/wbuc :s 0,5 al Npl;d ja Ns;d s 0,5a1Npl;d nee 

0 :s 450 11 s 450 

Dus geldt de interactieformule 

My;s;d + Nsd/Npld-0,5 al 0,91 :s VOLDOET! 
My;pl;d 1-0,5 al 



Hoofdgebouw, alternatief 2: vakwerkliggers 

Bovenregel type 2 
mbv interactieformule NEN 6770 11.3 

HE320B 
A 16130 mm2 

Wy;pl 2,1E+06 mm3 
bf 300 mm 
tf 21 mm 

Iw 12 mm 
Aw (h-2•ttj•tw 

3209 mm2 

fy;d 23S N/mm2 

N;pl;d Afy 3791 kN 

V;pl;d 2 b tf fy;c = 1669 kN 

V3 

My;pl;d = fy;d • w~ = SOS kNm 

ter bepaling van wbuc 

Profiel : HE320B 

A 16130 mm' 

drsn.klasse 

ly.bu' 3100,0 mm 

1, 30823 cm' 

kromme b 

i, 138,2 mm 

1, 22,4 

1, .•• , 0,24 

Wy.bu' 0,99 

ter bepaling van al 

kleinste waarde van 
A-2 bftl = 

A 

0,24 

O,SO 

Vs;d $ O,S Vpl;d 

4S3 $ 834 

druk 

Ns;d/wbuc $ 

2419 $ 

O,S al Npl;d 

4SO 

Dus geldt de Interactieformule 

My;s;d + Nsd/Npld-O,S al 
My;pl;d 1- 0,5 al 

ja 

nee 

Uit matrixberekening 

Ns;d = 

Vs;d = 
My;s;d = 

Staal: 

fy; = 

I. = 

l = '· 
I, = 

kromme 

i, 

I, = 

12,1 = 
w= 

trek 

Ns;d $ 

0 $ 

0,72 $ 

0,24 

-2386 k~ 0 kN 
3SS+3SS = 4S3 kN 

69 kNm 

S23S 

23S N/mm2 

93,9 

3100,0 mm 

9239 cm 
4 

7S,7 mm 

41,0 

0,44 

0,88 

O,SalNpl;d ja 

4SO 

VOLDOET! 
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Onderregel (trek) Profiel : 

A 

drsn.klasse 

HE300A 

11250 mm2 

Moment wordt opgenomen door onder en bovenregel 

Staal: 

fy;d 

I, 

5235 

235 N/mm
2 

93,9 

In dit gevalleidt de diagonaal direct naar de ondersteuning, waardoor alleen buitenste belast op trek 

Nd 

N c; u;d = 
U.C. = 

Dl 

Nd 

Nc;u;d = 

y-as u.c. = 
z-as u.c. = 

02 

Nd 

Nc;u;d = 
y-as u.c. = 
z-as U.C. = 

03 

2183 kN 

A, * fy:d 2644 

N,;<;d I No;, ;d 

Profiel: 

A 

drsn.klasse 

L,.bu' 
I, 

kromme 

i, 

I, 

ly,rel 

Wy,buc 

4065 kN 

A,* fy;d 5640 

N c;s;d / N c;u;d • W y; buc 

N c;s;d / N c;u;d • W z; buc 

A 

drsn.klasse 

l y,buc 

I, 

kromme 

i, 

I, 

ly, t t l 

Wy, buc 

7152 kN 

A,* fv:d 10317 

Nc;s; d / N c; u;d • W y; buc 

N c;s;d / N c;u;d • Wz ;buc 

Profiel : 

A 

drsn .klasse 

l y,buc 

I, 

kromme 

i, 

I, 

ly,rel 

Wy,bu c 

kN 

0,83 < 1 

HE280M Staal : S235 

24000 mm2 
fy;d 235 N/mm2 

I, 93,9 

4177 mm Lz, buc 4177 mm 

39547,0 cm 
4 

I, 13163,0 cm 
4 

b kromme 

128,4 mm i, 74,1 mm 

32,5 I, 56,4 

0,35 lz,rel 0,60 

0,95 Wz.buc 0,79 

kN 

0,76 < 1 

0,92 < 1 

HEM300+2x20 Staal : S235 

43900 mm2 
fy;d 235 N/mm2 

I, 93,9 

4177 mm l z, buc 4177 mm 

72302,3 cm 
4 

I, 39100,3 cm 4 

a kromme 

128,3 mm i, 94,4 mm 

32,6 I, 44,3 

0,35 lz,rel 0,47 

0,97 Wz,buc 0,93 

kN 

0,72 < 1 

0,74 < 1 

HE200A Staal : S235 

5380 mm2 
fy;d 235 N/mm2 

I, 93,9 

4177 mm Lz,buc 4177 mm 

3692,0 cm 
4 

I, 1336,0 cm 
4 

b kromme c 

82,8 mm i, 49,8 mm 

50,4 I, 83,8 

0,54 lz,rel 0,89 

0,87 Wz,buc 0,60 



Hoofdgebouw, alternatief 2: vakwerkliggers 

Nd 576 kN 

Nc;u;d = A, • fv;d 1264 kN 

y-as u.c. N c;s; d / Nc;u;d • Wy;buc 0,53 < 1 

z-as u.c. Nc;~;d / Nc;u;d • W z;buc 0,75 < 1 

Verticaal! (Vl) Het betreft hier de verticaal op het kruispunt van de dwars- met de langsligger. 

De belasting die op de verticaal staat ten gevolge van de geometrie van de dwarsligger, wordt in 

de berekening van de verticaal in de langsligger meegenomen. Deze belasting wordt dan opgeteld 

bij de belasting op de verticaal ten gevolge van de belastingen in langsrichting. 

V2 

STABILITEIT DWARS 

bovenbouw 

begane grond 

F ad= 576 kN 

y-as 

z-as 

Profiel: 

A 

drsn.klasse 

l.,.buc 
I, 

kromme 

i, 

I, 

ly,rel 

Wy,buc 

Nd 453 kN 

Nc;u;d = A, • fv;d 912 

u.c. = Nc;s;d / Nc;u;d • Wy;buc 

u.c. = Nc;s;d / Nc;u;d • Wz;buc 

2 kernen 

2 kopwanden 

2 kernen 

2 windverbanden 

HE160A 

3880 mm
2 

3100 mm 

1673,0 cm 
4 

b 

65,7 mm 

47,2 

0,50 

0,88 

kN 

0,56 < 1 

0,77 < 1 

Kernen hebben dezelfde stijfheidseigenschappen als de huidige kernen. 

Staal: 

fy;d 

I. 

lz.buc 

I, 

kromme 

i, 

I, 

lz,rel 

Wz,buc 

Uit de gewichtsberekening is duidelijk geworden dat het windverband een belasting op moet nemen van: 

d rep 

wind dwars = 1152 k~ 768 kN 

De wind wordt door een windverband tussen de laatste set kolommen opgenomen. 

H 

15<1 1" 
( 

11 
) 

fyd 235 N/mm2 

H 1152 

h 11,30 

11 12,40 

Nd 1558 kN 

Nu 1616 kN 

Lengte verandering 

Fl 
EA 

Horizontale verpl. 

Max uitbuiging 

diagonaal 

Profiel 

lengte 

A 

18 mm 

13 mm 

38 mm 

Zelfs bij rekenwaarden voldoet de uitbuiging. Maatgevend is de sterkte. 

150.150.12,5 

16,78 m 

6875 mm2 

uc 0,96 

uc 0,36 

5235 

235 N/mm
2 

93,9 

3100 mm 

616,0 cm 
4 

39,8 mm 

77,8 

0,83 

0,64 
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STIJFHEID WINDVERBAND 

V Fl'3 
3EI 

13,38 = 5,4E+18 
3EI 

El 1,4E+l4 Nmm2 0,195 % 

El kern 7,0E+16 Nmm2 

Stijfheid van het windverband is dus te klein ten opzichte van de stijfheid van de kern. 

De kern zal alle windbelasting naar zich toe trekken. 
De belastingsituatie is als hieronder aangegeven. Door de dilataties wordt het gebouw 

opgedeeld in drie delen. Het stabiliserende deel krijgt hierdoor in dwarsrichting een q

en een F belasting. Doordat de kern stijver is neemt deze de F en een deel van de q op. 
De vervorming van de veer voldoet, en daarmee de vervorming van het totaal. 

I 

=zs=t 

EIGEN GEWICHT DWARSLIGGER per referentieveld (=2 dwarsliggers) 

Profiel lengte aantal EG 
Bl HE320B 13,6 2 34,54 
82 HE320B 6,2 2 15,70 
0 HE300A 12,4 2 21,90 
Dl HE280M 4,2 3 23,61 
D2 HEM300+2x20 4,2 3 43,19 
D3 HE200A 4,2 3 ----2.d2.. 

144,23 kN 
+ 5% verbindingen .-.-ld.!!._ 

151,45 kN 



Hoofdgebouw, alternatief 2: vakwerkliggers 

TOETSING MAATGEVENDE STAVEN LANGSLIGGER 

De langsligger is geheel opgebouwd uit pendelsta ven. 

Belastingen 

Toetsingen 

Belastingsituaties 

de ondersteuningspunten van de dwarsligger, wordt gevormd door de langsligger. Deze reactiekracht is 

samen met het eigengewicht van de dwarsligger de actiekracht op de langsligger. 
In de verticale staaf van de dwarsligger zit een kracht van 328 kN. Deze moet opgeteld worden bij de 

belasting van de verticaal in de langsligger. Het gaat hier namelijk om dezelfde verticaal. 

Alles staven zijn pendelstaven en moeten dus op axiale capaciteid worden getoetst. 

Tav doorbuigingen moet de doorbuiging van de dwarsligger opgeteld worden bij de doorbuiging 
van de langsligger voor de bepaling van de totale doorbuiging 

De langsligger speelt geen rol in de stabiliteit dus alleen de windbelasting kan buiten beschouwing 
worden gelaten. 

.~ -..,~11""1 ; I T 
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- alle vloeren maximaal 

d rep 

6684,8 kN 

303 kN 

6988 kN 

Rv uit bel = 8224 kN 

Rv uit eg = 363,5 kN 

F3 8588 kN 

vloeren opbouwend van minimaal naar maximaal. 

Mechanicaschema 

d rep 

Rv uit bel = 6700 kN 5023,2 kN 

Rv uit eg = 363,5 kN 302,89 kN 

F2 7064 kN 5326 kN 

alle vloeren minimaal 

d 
Rv uit bel = 5269 kN 

rep 

4158,3 kN 

Rv uit eg = 363,5 kN 302,89 kN 

F1 5633 kN 4461 kN 

Maatgevende belasting op de staven 

Pendelstaven 

druk trek 

B -2742 kN 

01 -8186 kN 

02 2472 kN 

Dl 12223 kN 

D2 -640 kN 646 kN 

V 576 kN 

Kolom -16829 kN 

Bovenregel Profiel: 

A 

drsn.klasse 

ly,buc 

I, 

kromme 

i, 

I, 

ly,rel 

W y,buc 

HE320B 

16130 mm
2 

3100 mm 

30823,0 cm 
4 

b 

138,2 mm 

22,4 

0,24 

0,99 

Staal : $235 

fy:d 235 N/mm
2 

Ie 93,9 

L, ,buc 3100 mm 

I, 9239,0 cm 
4 

kromme 

i, 75,7 mm 

I, 41,0 

lz,rel 0,44 

W~: ,buc 0,88 



Hoofdgebouw, alternatief 2: vakwerkliggers 

y-as 

z-as 

Onderregel (01} 

y-as 

z-as 

Onderregel (02) 

Dl 

02 (druk) 

No 

Nc;Y;d :. 

u.c. 
U.C. 

No 

Nc;u;d = 

U.C. = 
U.C. = 

2742 kN 

A, • fv:• 3791 

Nc;s;d / Nc,u;d • Wy;buc 

Nc;s;d / Nc;u;d • Wz;buc 

Profiel : 

A 

drsn.klasse 

L,.bu< 

lv 

kromme 

iy 

ly 

ly,rel 

Wy,buc 

8186 kN 

A, • fv:• 10317 

Nc;s;d / Nc;u;d • Wy;buc 

Nc;s;d / Nc;u;d • Wz;buc 

Profiel: 

A 

drsn.klasse 

kN 

0,73 < 1 

0,82 < 1 

HEM300+2x20 

kN 

43900 mm2 

1 

3100 mm 

72302,3 cm 
4 

a 

128,3 mm 

24,2 

0,26 

0,99 

0,80 < 1 

0,82 < 1 

HE300A 

11250 mm2 

Moment wordt opgenomen door onder en bovenregel 

Staal: 

fy;d 

I, 

l,,buc 

I, 

kromme 

i, 

I, 

lz,rel 

Wz,buc 

Staal: 

fy;d 

I, 

S235 

235 N/mm2 

93,9 

3100 mm 

39100,3 cm 
4 

a 

94,4 mm 

32,8 

0,35 

0,97 

S235 

235 N/mm2 

93,9 

In dit gevalleidt de diagonaal direct naar de ondersteuning, waardoor alleen buitenste belast op trek 

N0 2472 kN 

2644 kN 

Profiel: 

A 

drsn.klasse 

0,94 <1 

HEM300+2x20 

43900 mm2 

Moment wordt opgenomen door onder en bovenregel 

Staal : 

fy;d 

I, 

S355 

355 N/mm2 

76,4 

In dit gevalleidt de diagonaal direct naar de ondersteuning, waardoor alleen buitenste belast op trek 

N0 12223 kN 

15585 kN 

0,78 <1 

Profiel: HE200A Staal: S235 

A 5380 mm' fy;d 235 N/mm2 

drsn.klasse I, 93,9 

L,.bu< 4384 mm ll,buc 4384 mm 

ly 3692,0 cm 
4 

I, 1336,0 cm 
4 

kromme b kromme 
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i, 82,8 mm i, 49,8 mm 

I, 52,9 I, 88,0 

ly,rel 0,56 lz,rel 0,94 

Wy,buc 0,85 Wz,buc 0,58 

Nd 640 kN 

Nc;u;d = A, • fv;d 1264 kN 

y-as u.c. = Nc;s;d / Nc;u;d • Wy;buc 0,59 < 1 

z-as u.c. = Nc;s;d / Nc;u;d • Wz;buc 0,88 < 1 

02 (trek) Profiel: HE100A Staal: S355 

A 2120 mm2 
fy;d 355 N/mm2 

drsn.klasse I. 76,4 

Nd 646 kN 

Nc,u;d = A, • fv;d 753 kN 

u.c. = N"""/ N,'"'" 0,86 < 1 

Verticaal Profiel: HE160A Staal: S235 

A 3880 mm2 
fy;d 235 N/mm2 

drsn.klasse I. 93,9 

l,,buc 3100 mm Lz,buc 3100 mm 

I, 1673,0 cm 
4 

I, 616,0 cm 
4 

kromme b kromme c 

i, 65,7 mm i, 39,8 mm 

I, 47,2 I, 77,8 

ly,rel 0,50 lz,rel 0,83 

Wy,buc 0,88 Wz..buc 0,64 

Nd 335 kN 

Nc;u;d = A, • fv;d 912 kN 

y-as U.C. = Nc;s;d / Nc;u;d • Wy;buc 0,42 < 1 

z-as U.C. = Nc;s;d / Nc;u;d • Wz;buc 0,57 < 1 

KOLOM Profiel: (ll610,0.40,0 Staal: S235 

A 83841 mm2 
fy;d 235 N/mm 

2 

drsn.klasse I. 93,9 

l,,buc 8200 mm Lz,buc 8200 mm 

I, 292333,1 cm 
4 

I, 292333,1 cm 
4 

kromme a kromme 

i, 186,7 mm i, 186,7 mm 

I, 43,9 I, 43,9 

ly,rel 0,47 lz,rel 0,47 

Wy,buc 0,93 Wz,buc 0,93 

Nd 16829 kN 

Nc;u;d = A, • fv;d 19703 kN 

y-as U.C. = Nc;s;d / Nc;u;d • Wy;buc 0,91 < 1 

z-as U.C. = Nc;s;d / Nc;u;d • Wz;buc 0,91 < 1 

VERVORMINGEN 

De maximale doorbuiging is 0,2 mm dus voldoet 

EIGEN GEWICHT LANGSLIGGER per referentieoppervlak 

~IK>w ...... "'iJ·12 
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Profiel 

B HE320B 

01 HEM300+2x20 

02 HE300A 
Dl HEM300+2X20 

D2 HE200A 

V HE160A 

TOTAAL EIGEN GEWICHT per referentieoppervlak 

dwarsligger 

langsligger 

151,45 kN 

174,05 kN 

325,50 kN 

32550 kg 

lengte aantal EG 

3,1 8 31,40 

3,1 4 42,73 

6,2 4 21,90 
4,2 4 57,58 
4,2 4 7,06 

4,2 4 5,09 

166 kN 

+ 5% verbindingen ~ 
174 kN 
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OVERZICHT 

~ÖI 
lil 

I I 
I I 

:q 

Iu I 
I 

_j 

6200 

w 
I 

6200 

orthogonaal stelsel van gewapend betonnen balken 

De dwarsbalken liggen hoh 6,2 meter en dragen 4 kolommen uit de bovenbouw. 

Zij dragen de belasting af aan de langsbalken. 

De langsbalken liggen hoh 12,4 men worden ondersteund door de kolommen hoh 12,4 m 

I 
I 

lil 

I I 
I I 

p: 
I 
I 

L_J 

§222 

12400 

0200 

_12400 

I 
I 

lil 

I I 
I I 

:q 
I 
I 

L_J 

~ 

6200 

I 
I 

lil 

I I 
I I :q 

I 
I 

L_J 

6200 

I 
I 

I I 
I I 

:q 
I 
I 

L_J 

-- -- -- -- -

8200 

-

I 
I 

I I 
I I 

P! 
I 
I 

L_J 



Alternatief 3 Hoofdgebouw 

BELASTING 
F minimaal 

Fland = 

F mldden = 

1610 kN 

2794 kN 

F maximaal 

2707 kN 

4559 kN 

Maatgevende situatie is een maximale belasting aan de ene, en een minimale belasting aan de andere zijde, 

of twee zijdes vol belast 

VORMGEVING 

DWARSLIGGER 

i 
( ) 

Orthogonale liggers. 

dwarsligger 

langsligger 

h 

b 
h 

b 

i 

1,60 m 

1,10 m 

2,20 m 

1,35 m 

BENODIGDE WAPENING GLOBAAL 

wap 1 ""' ;wap 2 ! 
I 

wap 1 bovenwapening tgv steunpuntsmoment 
wap 2 beugelstgvdwarskracht 
wap 3 onderwapening tgvveldmoment 

"'-wap 3 



Alternatief 3 Hoofdgebouw 

BEREKENING 

wap 1: wapening tpv oplegging 

Maximale belasting ter plaatse van oplegging tgvbelastingcombinatie alle velden maximaal belast(= maatgevend I 

~ ." ~ 
~:sD"U lil U,I,J lil LLtl?.:.. 

~-·-· ~ 
~ StO I 92 -~:DJ:I.JIIIIII LLLI u.uz:: 

Mds 10817 kNm 

Gegevens h 1,60 m 

d 1,44 

b 1,10 m 

Mu 4742 

bd2 

mbv TG B tabel 11,6 (C35/45I 

wo 1,2% tussen 0,18 er 1,94 

d 1,44 m (0,9 hl 

fb 35 N/mm2 (8351 

fs 435 N/mm2 (Fe8500I 

As w. b. d 

19008 mm2 

24032 

diameter = 32 mm 

aantal 24 

x u 4 *As*fs 
3. b. fb 

286,35 mm 

Mu As • fs • 7/18 (d-xul 

10986 kNm 

uc 0,98 
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wap 2: dwarskrachtwapening 

A 

8 

~.80 517 

c 

fb 1,4 N/mm2 
f'b 21 N/mm2 

kl = 1,00 

kh = 1,00 

Vd 3109 kN 

Td Vd = 3109 = 1,96 N/mm2 

bd 1,58 

Tl 0,4*fb kl • kh • wOY. = 0,22 N/mm2 

> 0,4 fb 0,56 N/mm2 

T2 0,2 f'b kn ko 4,20 N/mm2 

Td > Tl dwarskrachtwapening nodig 

TS Td Tl 1,40 N/mm2 

Asb TS * b 3941 mm2 

0,9 fs 

4 snedige doorsnede 
-> 985 mm2 

diameter = 16 mm 
hoh 

As 

u.c. 

Vd 

Td 

Tl 

T2 

Td 
TS 

Asb 

200 
4021 mm2 
0,98 

5228 kN 

Vd = 5228 = 
bd 1,58 

0,4 *fb kl • kh • wOY. = 

> 0,4 fb 
0,2 f'b kn ko 

3,30 N/mm2 

0,22 N/mm2 

0,56 N/mm2 
4,20 N/mm2 

> Tl 
Td 

dwarskrachtwapening nodig 
Tl 2,74 N/mm2 

TS • b • 
0,9 fs 

4 snedige doorsnede 
-> 1925 mm2 

7700 mm2 

diameter = 
hoh 

16 mm 

100 

As 
u.c. 

8042 mm2 

0,96 
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c 

wap3: moment wapening 

Gegevens 

ScheuNorming 

Belastingcombinatie rechts 5 tussenvloeren, links geen 
Vd 447 kN 

Td Vd = 
bd 

447 = 
1,58 

0,28 N/mm2 

0,4*fb kl* kh • wO'JI = 
> 0,4 fb 

0,22 N/mm2 

0,56 N/mm2 

Td < Tl geen dwarskrachtwapening nodig 

Mds 5223 kNm 

h 1,60 m 

d 1,44 

b 1,10 m 

Mu 2290 
bd2 

mbv TGB tabelll,6 (C35/45) 

wo 

d 

f'b 

fs 

0,55% 

1,44 m (0,9 h) 

35 N/mm2 

435 N/mm2 

tussen 

(835) 

(FeB500) 

As w'b'd 

diameter = 
aantal 

As 

x u 

Mu 

uc 

8712 mm2 
11(/)32 

32 mm 
11 

8847 mm2 

4'As'fs 
3. b • fb 

131,25 mm 

As • fs • 7/18 (d-xu) 

5263,8 kNm 

0,99 

Mileuklasse 2 
(/)k 32 
kl 3750 
k2 750 

~ 1 
os Mrep*fs = 300 N/mm2 

Mu 
80mm 

(/)k $ !!...:.L 12,50 mm 

os 
(/)k 32 mm 

$ 120 
max 111 

0,18 er 1,94 

Voldoet niet! 

Voldoet! 

Eén van de twee moet voldoen, dus scheurvorming voldoet! 

min 300 hoh 



Alternatief 3 Hoofdgebouw 

Minimum verankeringslengte 
Ivo al • 0k • fs /V fb 

784,3 

al 0,4 (1- 0,1 c I 0k) 
0,33 

0k 32 mm 
fs 435 N/mm2 

fb 35 N/mm2 

lv 1,5 Ivo 
1176,5 mm 
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LANGSLIGGER 

~--~--~~----F~+--~---F~+----~•-F--~E~tc 
t 11 t 13 i 
~----~--------~~--~----------~ 

BENODIGDE WAPENING GLOBAAL 

~~- 1 

wap 1 " 

: : 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

all 3 wope~ing : 
dwarsdoors11ede 1 

wap 2 

beugels hoh .300 

wap 1 bovenwapening tgv steunpuntsmoment 
wap 2 dwarskrachtwapening 
wap 3 onderwapening tgvveldmoment 



Alternatief 3 Hoofdgebouw 

belasting 

F minimaal 

F = 4404 kN 

Feg dwars = 500 kN 

F maximaal 

7266 kN 

500 kN 
7766 kN 

(=1,5*24*1*1,4 *(6,2+3,1 +0,62)) 
4904 kN 

wap 1: wapening tpv oplegging 

Maximale belasting ter plaatse van oplegging tgvbelastingcombinatie alle velden maximaal belast (eerste M-lijn) 

tweede M-lijn geeft de moment verdeling bij afwisseld maximaal en minimaal belaste velden 

"' XIIII I I ''''!.!E.~::sJ.lJI'III n ll ll ljj.Jz.:~.;:;:tl.!''' 

'" ~<zll ·~ ~ ~ ~,,_,...;.;.,:,-o, k,_,I_,__.I--'-I--'-I-'-I-'-I..L.L.I.L! .LI~I~-,.,IIw!7~SI,' 

Het eindveld telt niet mee voor de bepaling van de maatgevende belasting. Het eindveld heeft een portaal funct ie, 
voor de tussenvelden gelden kleinere momenten. Piek van het eindveld wordt 
meegenomen in de berekening van het laatste veld inclusief portaal functie 

Mds 16722 kNm 

Gegevens h 2,20 m 

d 1,98 
b 1,35 m 

Mu 3160 kN/m2 
bd2 

mbv TGB tabel11,6 (C35/45) 

WO 0,8% tussen 0,18 er 1,94 

d 1,98 m (0,9 h) 

fb 35 N/mm2 (B35) 

fs 435 N/mm2 (FeB500) 

As w .. b .. d 

21384 mm2 
27(1)32 

diameter = 32 mm 

aantal 27 
As 21715 mm2 

x u 4 • As* fs 
3 • b. fb 

262,49 mm 

Mu As • fs • 7/18 (d-xu) 

17468 kNm 

uc 0,96 

I I 

.,. 
i i I I I I 

"" lil li l 



Alternatief 3 Hoofdgebouw 

wap 2: dwarskrachtwapening 

,,. ... - tl11lllll 
UI I I IJl 

I _ j'HI.lllTI 

lil H 11 I ·,-,., ... T l.l UJ--fl r UliiiTI 
'? -·uwmJïi 111 m.,,''' '' 

A 

B 

fb 1.4 N/mm2 
f'b 21 N/mm2 

Vd 

Td 

Tl 

T2 

kl = 1,00 
kh = 1,00 

1640 kN 

Vd = 
bd 

1640 = 
2,67 

0,4 *fb kl • kh • wOY. = 

> 0,4 fb 
0,2 rb kn ko 

0,61 N/mm2 

0,15 N/mm2 

0,56 N/mm2 
4,20 N/mm2 

Td > Tl dwarskrachtwapening nodig 

TS Td • Tl 0,05 N/mm2 

Asb TS • b 185 mm2 
0,9 fs 

4 snedige doorsnede 

·> 46 mm2 

diameter= 12 mm 
hoh 300 

As = 1508 mm2 
u.c. 0,12 

Vd 7706 kN 

Td Vd = 7706 = 2,88 N/mm2 
bd 2,67 

Tl 0,4 *fb kl • kh • wOY. = 0,15 N/mm2 

> 0.4 fb 0,56 N/mm2 
T2 0,2 f'b kn ko 4,20 N/mm2 

Td > Tl dwarskrachtwapening nodig 

TS Td · Tl 2,32 N/mm2 

Asb TS • b 8010 mm2 

0,9 fs 
4 snedige doorsnede 

·> 2003 mm2 

diameter = 

hoh 

As = 

u.c. = 

16 mm 

100 
8042 mm2 
1,00 

,.., i i i 
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wap3: moment wapening 

Gegevens 

flankwapening 

Scheurvorming 

Mds 7167 kNm 

h 2,20 m 
d 1,98 

b 1,35 m 

Mu 1354 

bd2 

mbv TGB tabel11,6 (C35/45) 

wo 

d 

fb 
fs 

As 

diameter= 
aantal 

As 

x u 

Mu 

uc 

hoh 

0,35 % 

1,98 m (0,9 h) 

35 N/mm2 
435 N/mm2 

w• b" d 

9355,5 mm2 

19025 

25 mm 

19 
9327 mm2 

4•As•fs 
3. b. fb 

114,84 mm 

As • fs • 7/18 (d-xu) 
7876,1 kNm 

0,91 

300nm 

tussen 

(835) 
(FeB500) 

Mileuklasse 2 
(i)k 30 
k1 3750 

k2 750 

~ 
os Mrep•fs = 300 N/mm2 

Mu 

70mm 

(i)k ~ !!...:.L 12,50 mm 

os 
(i)k 30 mm 

s 120 

max 111 

0,18 er 1,94 

Voldoet niet! 

Voldoet ! 

Eén van de twee moet voldoet, dus scheurvorming voldoet! 

Zowel de langs- als de dwarsligger zit de wapening bovenin. Ze kruisen dus. De krachten in de dwarsligger 

zijn kleiner en daarom komt deze wapening in een 'lagere' laag. lnmmers de arm, en daarmee de capaciteit verkleind 
hierdoor. 
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KOLOM 

N'd 16000 kN 

fb 39 N/mm2 

h 
b 
Ab 

an 

650 mm 
650 mm 

0,42 m2 

8400 mm 

N'd 

Ab*fb 

dus Àh<15-10*an 
Bij pendelstaaf 

Ie 8400 mm 

0,97 

Àh 12,92 < 15-10*an 

12,92 < 5,29 Voldoet niet, tweede orde berekening nodi! 

ec methode 

eo 1/300 
min 10 

ec x 50,25 mm 

et x 78,25 mm 

GTB TABEL10.3.b (4 zijdig) 

N'd 0,97 
fb*Ab 

28 mm 

r = 0,6 

~ = 2,6 

in h richting !:!:_d . et 0,12 wot = 1,56% 

fb*Ab h 

(2) 

aantal 

As 

per zijde 4(2)25 

25 mm 
4 

1963 mm2 

As = 
4 zijden = 

6591 mm2 
1648 mm2 per zijde 

Oe eventueel benodigde ponswapening is al meegenomen in de dwarskrachtwapening 

van de balk. Bij de dwarskrachtberekening wordt uitgegaan van 0,4 fb voor deTd. 
Dit is dus veilig tov 0,8 Td in de ponsberekening 
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PORTAAL DWARS 

Belasting 

N'd 14000 kN 
H wind= 1030 kN 

Vormgeving 

balk b 1000 mm fb 

h 2200 mm fb 

B 35 Ef 

kolom b 1000 mm fb 
h 1000 mm f'b 

B 65 fs 

I 8400 mm 

Krathtsverdeling Kolom Balk 

N 14000 kN N 

V 515 kN V 

M 4324 kNm M 

Ntgv moment 4324 kN 

Nlinks 

N rechts 

an 

18324 kN 
9676 kN 

Dus altijd druk over de hele doorsnede. 

N'd 
Ab•f'b 

0,36 

dusÀh<10 

Ter bepaling van de kniklengte van de kolom: 
(inklemming balk, scharnier tpv voet) 

Ie 
Àh 

16,8 m (21) 
16,80 < 10,00 

1,4 N/mm2 
21 N/mm2 

11667 N/mm2 

2,15 N/mm2 
39 N/mm2 

21667 N/mm2 

515 kN 
697 kN 

4324 kNm 

El 

I 

El 

16,80 < 10,00 Voldoet niet, tweede orde berekening nodig 

ec methode 

eo 1/300 
min 10 

ec x 129 mm 

et x 157 mm 

28 mm 

GTB TABEL 10.3.b (4 zijdig) 

N'd 0,36 r = 
fb•Ab ~ = 

in h richting !:!:_d . et 0,06 wot = 
fb•Ab h As = 

4 zijden = 

0 25 mm 
aantal 8 

As 3927 mm 

per zijde 8025 

0,6 
2,6 

1,56% 
14040 mm2 

3510 mm2 per zijde 

8,87E+ll mm4 
1,04E+16 Nmm2 

8,33E+10 mm4 
1,81E+15 Nmm2 

To toal c=:J 
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EIGEN GEWICHT BALKEN 

~~· IIQ · 13 

dwarsbalk 
langsbalk 

1ste verd vloer 

Totaal 
beton = 

aantal b 

3 1,10 

1,35 
0,26 

4933,1 kN 

h lengte EG (kN) 

1,60 19,84 2514 
2,20 12,40 884 

12,40 19,84 1535 
4933 kN 




