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Voorwoord 

Voor u ligt mijn rapport dat het eindresultaat is van mijn afstudeeronderzoek naar het globale 

gedrag- en redundantie van metselwerkgebouwen onder seismische belasting. Dit afstudeeronder-

zoek is het laatste onderdeel ter afronding van de masteropleiding Architecture, Building and 

Planning, specialisatie Structural Design, aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

 Mijn start van het afstuderen vond plaats in december 2014 met het oriënteren op een afstu-

deeronderwerp binnen de mastertrack Structural Design. In datzelfde jaar werd steeds meer ge-

sproken over de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen als gevolg van gasboringen. 

Gezien ik in het aardbevingsgebied heb gewoond, is mijn interesse in aardbevingen gegroeid. Dit 

gaf al snel de doorslag om mijn afstudeeronderzoek te richten op de aardbevingsproblematiek in 

de provincie Groningen. De leerstoel Steenconstructies heeft destijds de case voorgelegd over de 

redundantie van metselwerk in combinatie met seismische belasting. Dat was de uitgelezen kans 

om onderzoek te doen naar aardbevingen in de provincie Groningen. Gedurende het Masterproject 

3 (M3) is het afstudeeronderwerp verder vormgegeven. 

Graag wil ik mijn afstudeercommissie bedanken voor de begeleiding, inzet en waardevolle 

aanbevelingen gedurende mijn afstudeerproces. Allereerst richt ik mij tot prof. ir-arch. Dirk Mar-

tens en dr. ir. Ad Vermeltfoort. Tijdens de tussenpresentaties en de begeleidingen hebben zij met 

hun expertise mij voorzien van waardevolle aanbevelingen en informatie en sturing gegeven in 

het afstudeerproces. Tot slot gaat mijn dank uit naar de inzet en aanbevelingen van prof.ir. Simon 

Wijte. Hij heeft mij aan de licentie van 3Muri geholpen en tijdens de begeleidingen de nodige 

sturing gegeven in het proces rondom 3Muri. Zijn expertise op het gebied van aardbevingen is 

van grote waarde geweest. 

 

Jan-Erik Lanting 

Eindhoven, oktober 2016 
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Samenvatting 

De aardbevingsproblematiek in de noordelijke delen van Nederland is het gevolg van aardgaswin-

ning uit het Groningen-gasveld. De aardbevingen hebben gezorgd voor schade aan talloze wonin-

gen in de provincie Groningen. Een significant deel van de bebouwing bestaat uit ongewapend 

metselwerk, in combinatie met houten- of steenachtige vloeren en niet-dragende scheidingswan-

den. De kwetsbaarheid van metselwerk onder seismische belasting is wereldwijd een erkend feno-

meen. Daarnaast stamt een significant deel van de woningbouw uit de periode 1920 tot heden, 

met uiteenlopende metselwerkeigenschappen zoals de druksterkte en de elasticiteitsmodulus. Door 

die variatie is het gedrag van metselwerkgebouwen onder seismische belasting niet eenduidig. 

Daarnaast is beperkt onderzoek gedaan naar de redundantie (alternatieve draagwegen) van met-

selwerkgebouwen. Alternatieve draagwegen in constructies zijn onmisbaar, omdat ze voortschrij-

dende instorting van constructies voorkomen, indien een structureel element in het gebouw be-

zwijkt. 

 Vanwege de variatie in metselwerkeigenschappen van de bebouwing in de provincie Gronin-

gen, is in dit afstudeerproject onderzoek gedaan naar de invloed van metselwerkeigenschappen op 

het globale gedrag en de redundantie van Groningse metselwerkwoningen. Daarnaast zijn veelal 

scheidingswanden aanwezig in woningen die in stabiliteitsberekeningen niet worden meegenomen, 

echter ze bezitten wel stijfheid en draagvermogen.  

Om de invloed van metselwerkeigenschappen en scheidingswanden op het gedrag van een 

woning te onderzoeken, is numeriek onderzoek uitgevoerd met het simulatieprogramma 3Muri. 

Dit programma analyseert gebouwen middels niet-lineaire statische pushover analyses. De resul-

taten (e.g. de schuifcapaciteit en elementkrachten) van 3Muri zijn geverifieerd aan de hand van 

een fictief gebouw en een bestaand gebouw in Bazel. Met handberekeningen, de zijdelingse belas-

tingsmethode, de spectrale modale responsieberekening en de methode van Bachmann & Dazio 

(1997) zijn de resultaten geverifieerd. Het kracht-verplaatsingsdiagram (pushover curve) en de 

elementkrachten uit de simulatie van 3Muri vertoonden gelijkenissen met de handberekeningen 

en de drie verificatiemethodieken. 

 Met bouwtekeningen van woningen uit Hoogezand is het numeriek model opgesteld. Om de 

invloed van metselwerkeigenschappen en scheidingswanden op het gedrag van de woning en de 

redundantie van metselwerk te onderzoeken zijn vier cases beschouwd. Dit zijn de casco woning 

met 1) gemiddelde metselwerkeigenschappen uit de literatuur (nulmeting), 2) verhoogde metsel-

werkeigenschappen, 3) verlaagde metselwerkeigenschappen en 4) het casco model met scheidings-

wanden op de verdiepingsvloer. Van de vier cases zijn het globale gedrag van de constructie-, de 

schadeniveaus van het metselwerkgebouw- en de redundantie van metselwerk onder seismische 

belasting inzichtelijk gemaakt. De numerieke simulaties in 3Muri toonden aan dat het globale 
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gedrag van de constructie wordt beïnvloed door zowel verhoogde- als verlaagde metselwerkeigen-

schappen. Verhoogde metselwerkeigenschappen gaan gepaard met een toename van schuifcapaci-

teit (+8,1%), een afname van de trillingsperiode (-24,4%) en een afname van de elastische- en 

plastische topverplaatsing (-38,4% en -11,4%) van de constructie. Verlaagde metselwerkeigen-

schappen gaan daarentegen gepaard met een afname in schuifcapaciteit (-5,1%), een toename van 

de trillingsperiode (+13,1%) en een toename van de elastische- en plastische topverplaatsing van 

de constructie (+21,1% en +33,3%). De numerieke simulatie van de scheidingswanden op enkel 

de verdiepingsvloer vertoonden geen significante verschillen met de nulmeting. In de analyse is 

geconstateerd dat de schuifcapaciteit van de constructie voornamelijk wordt begrensd door de 

schuifsterkte (fv0) van metselwerk, die voor elke case identiek is. 

 Tevens toonden de numerieke simulaties van de schadeniveaus van het metselwerkgebouw 

aan dat zowel verhoogde- als verlaagde metselwerkeigenschappen gepaard gaan met een verschui-

ving van de schadeniveaus. Bij verhoogde metselwerkeigenschappen scheurt het metselwerk bij 

een kleinere topverplaatsing van de constructie, terwijl bij verlaagde metselwerkeigenschappen 

het metselwerk scheurt bij een grotere topverplaatsing. Het numeriek model van de scheidings-

wanden vertoont geen significant verschil vergeleken met de nulmeting. De target displacement 

van de constructie bij een piekgrondversnelling van 0,04 g ligt voor alle cases tussen schadeniveau 

2 en 3. Bij niveau 2 ontstaan enkel lichte scheuren in het metselwerk en bij niveau 3 neemt de 

scheurwijdte toe (matige schade). Bij een piekgrondversnelling van 0,08 g ligt de target displace-

ment van de constructie voor cases 1, 2 en 4 tussen schadeniveau 3 en 4 en voor case 2 ligt deze 

tussen schadeniveau 2 en 3.  

 De numerieke simulaties toonden eveneens aan dat de redundantie van metselwerk niet sig-

nificant wordt beïnvloed door metselwerkeigenschappen en scheidingswanden. In elke case verde-

len de krachten zich nagenoeg over dezelfde penanten in het gebouw bij het scheuren of bezwijken 

van penanten. Het kantelen van gekoppelde penanten en bouwmuren (door zijdelingse belasting) 

resulteert in een toe- of afname van normaalkracht in het penant. Hierdoor verandert de schuif-

capaciteit van penanten, waardoor de krachten worden herverdeeld over de penanten. Krachten, 

die eerst door penanten werden opgenomen waarvan de schuifkracht afnam, worden opgenomen 

door andere penanten waarin de normaalkracht (en daardoor de schuifkracht) toenam. 
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Summary 

The earthquake problems in the northern parts of the Netherlands is due to natural gas extraction 

from the Groningen gas field. The earthquakes have caused damage to numerous buildings in the 

province of Groningen. A significant part of the building stock consists of unreinforced masonry, 

combined with wooden- or stone-like flooring and non-bearing partition walls. The vulnerability 

of masonry under seismic loading is a recognized phenomenon. In addition, a significant part of 

the building stock dates back to the period between the 1920s and the present day, with a wide 

variety of mechanical properties of masonry such as the compressive strength and the modulus 

of elasticity. Because of this variation, the behavior of masonry buildings under seismic load is 

not clear. Also limited studies are known on the redundancy (alternative load paths) of masonry 

structures. Alternative load paths are essential because they prevent progressive collapse of struc-

tures in case a structural element in the structure collapses. 

 Because of the variation in mechanical properties of masonry in the province of Groningen, 

this thesis is focused on the research of the influence of mechanical properties of masonry on the 

global behavior and the redundancy of masonry buildings. In addition, often partition walls are 

present in buildings which are not incorporated in stability calculations, but they do have stiffness 

and load capacity. 

In order to investigate the influence of mechanical properties of masonry and partition walls 

on the behavior of buildings, numerical research was carried out with the simulation program 

3Muri. This program analyzes structures using nonlinear static pushover analysis. The results of 

3Muri (e.g. base shear and element forces) are verified using a fictitious building and an existing 

building in Basel. These results are verified using hand calculations, the lateral force method, the 

response spectrum method and the method of Bachmann & Dazio (1997). The force-displacement 

diagrams (pushover curve) and the element forces obtained with the simulation in 3Muri are in 

good agreement with hand calculations and the three verification methodologies. 

The numerical model was made using building plans of existing houses in Hoogezand. Four 

cases are considered in order to examine the influence of mechanical properties of masonry and 

partition walls on the behavior of the structure and the redundancy of masonry. These cases are 

the plain structure with 1) average mechanical properties of masonry from literature (reference 

model), 2) increased masonry properties, 3) reduced masonry properties, and 4) the reference 

model with partition walls on the first floor. Using the four cases the global behavior of the 

structure-, the damage grades of the masonry building- and the redundancy of masonry under 

seismic loading is examined. The numerical simulations in 3Muri showed that the overall behavior 

of the structure is affected by either increased- or reduced masonry properties. Increased masonry 

properties leads to a decrease of the fundamental period of vibration (-24,4%), a decrease of the 

elastic- and the ultimate displacement (-38,4% and -11,4 %) of the structure, but a relatively 
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small increase of shear capacity (+8,1%). Reduced masonry properties, however, leads to an 

increase of the fundamental period of vibration (+13,1%), an increase of the elastic- and the 

ultimate displacement of the structure (+21,1% and +33,3%) and a relatively small decrease in 

shear capacity (-5,1%). The numerical simulation of the reference model with partition walls 

showed no significant differences with the reference model. It was found that the shear capacity 

of the structure is mainly limited by the shear strength (fv0) of masonry, which is the same in 

each case. 

In addition, numerical research of the damage grades of the masonry building showed that 

both increased- as reduced mechanical properties of masonry resulted in a shift of damage grades. 

In case of increased properties, masonry piers started to crack at a smaller displacement of the 

structure while in case of reduced properties the masonry piers started to crack at a larger dis-

placement. The numerical model with partition walls showed no significant difference compared 

to the reference model. The target displacement of the structure at a peak ground acceleration of 

0,04 g is between damage grade 2 and 3 for all cases. The development of slight cracks in masonry 

piers corresponds to grade 2 (slight structural damage) and large cracks in masonry piers corre-

sponds to grade 3 (moderate structural damage). At a peak ground acceleration of 0,08 g the 

target displacement of the structure for case 1, 2 and 4 is between damage grade 3 and 4 while 

for case 2 the target displacement is between damage grade 2 and 3. 

The numerical simulations also showed that the redundancy of masonry is not significantly 

affected by mechanical properties of masonry or partition walls. For all cases, forces are redistrib-

uted to almost the same piers of the structure at rupture or collapse of piers. Tilting of coupled 

piers and structural walls (due to lateral loading) results in either an increase- or a decrease of 

normal forces on piers. This leads to a change in shear capacity of piers and therefor forces are 

redistributed to other piers. Forces, which first were distributed to piers in which the shear force 

decreased, are redistributed to other piers in which the normal force (and thereby the shear force) 

increases. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding 

Naar aanleiding van de afstudeeropdracht aan de Technische Universiteit Eindhoven bij de leer-

stoel Steenconstructies is onderzoek gedaan naar het globale gedrag van metselwerkgebouwen in 

de provincie Groningen en de redundantie ervan onder seismische belasting. Dit onderzoek richt 

zich op de aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen, met als uitgangspunt bestaande 

woningbouw met uiteenlopende metselwerkeigenschappen. Hierin is numeriek onderzoek verricht 

met het simulatieprogramma 3Muri op basis van de niet-lineaire statische pushover analyse. Met 

behulp van deze analyse wordt naast het lineaire gedrag- ook inzicht verkregen in het plastische 

gedrag van gebouwen. 

1.1 Aanleiding 

De aardbevingsproblematiek in de provincie Groningen vindt zijn oorsprong in de jaren ’50 van 

de vorige eeuw. Op 29 mei 1959 werd onder Kolham in de provincie Groningen door de Neder-

landse Aardolie Maatschappij (NAM) een gasveld ontdekt in de onderliggende zandsteenlaag. In 

eerste instantie was er onzekerheid over de omvang van het gasveld, maar in 1960 bleek dit het 

grootste ontdekte gasveld in Europa te zijn en een van de grotere van de wereld (circa 2800 

miljard kubieke meter, Van Rossum & Swertz, 2010). Met dat gasveld werd de basis gelegd voor 

economische ontwikkelingen binnen Nederland en werd aardgas de belangrijkste energiebron in 

Nederland. Tegelijkertijd gaf de ontdekking een impuls aan het bruto binnenlands product (BPM) 

en werd aardgas een belangrijk exportproduct. Dit gaf de Nederlandse staat een miljardenbron 

aan inkomsten. Sinds de ontdekking van het aardgasveld is de aardgaswinning explosief gestegen, 

met als gevolg een afname in gasdruk- en een toename van krachten in de aardgashoudende 

zandsteenlaag. Aanvankelijk werd verondersteld dat de aardgaswinning enkel zou leiden tot bo-

demdaling van het landschap en de gevolgen te overzien waren. Tot 1986 had dit nog geen gevol-

gen voor de bebouwing in de omgeving, maar op 26 december 1986 werd de eerste door aardgas-

winning geïnduceerde aardbeving gemeten in Assen. Sindsdien zijn tot op heden meer dan duizend 

aardbevingen in dit gebied gemeten door het KNMI en neemt het aantal exponentieel toe. Op 16 

augustus 2012 is in de provincie Groningen een aardbeving van 3,6 op de schaal van Richter 

gemeten. Dit gaf aanleiding tot onderzoek naar de aardbevingsproblematiek, waaronder onderzoek 

naar versterkingsmogelijkheden van ongewapend metselwerk. In 2015 is een voorschrift gepubli-

ceerd voor het ontwerpen en toetsen van gebouwen op seismische belasting (NPR 9998, 2015). 
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Woningen in de provincie Groningen bestaan voornamelijk uit ongewapend metselwerk, houten- 

of steenachtige vloeren en scheidingswanden. De kwetsbaarheid van metselwerk onder seismische 

belasting is wereldwijd een erkend fenomeen, omdat metselwerk bijna geen trekkrachten kan 

opnemen en een bros materiaal is. Daardoor is de bouwmethodiek in aardbevingsregio’s, bijvoor-

beeld in Amerika of China, aangepast door onder andere het toepassen van gewapend metselwerk 

of -beton of een ander type bouwmateriaal. Aardbevingsbestendig bouwen is in Nederland een 

relatief nieuw begrip en zijn die bouwmethodieken nog niet veelvuldig toegepast in woningbouw, 

omdat het gevaar van aardbevingen in het verleden niet als significant werd beschouwd. Door het 

toenemende aantal bevingen in Groningen raken woningen beschadigd, waardoor deze eventueel 

onbewoonbaar kunnen worden. Hierdoor stijgt de vraag naar aardbevingsbestendig bouwen. Daar-

naast is de variatie in metselwerk van bestaande woningbouw uit de jaren ’20 tot heden groot. 

Metselwerk uit die periodes bezitten uiteenlopende metselwerkeigenschappen, waaronder de druk-

sterkte en de elasticiteitsmodulus ervan (Martens & Vermeltfoort, 2015). Metselwerk uit de jaren 

’20 kan bijvoorbeeld van slechtere kwaliteit zijn vergeleken met nieuwbouwwoningen (e.g. lagere 

druksterkte of elasticiteitsmodulus) als gevolg van scheurvorming of degradatie van de mortel. 

Door die variatie kan een metselwerkgebouw met hoge metselwerkeigenschappen een anders res-

pons geven op seismische belastingen vergeleken met een metselwerkgebouw met lage metselwerk-

eigenschappen. Tevens is de redundantie van metselwerk een belangrijk begrip in de bouw. Waar 

zitten alternatieve draagwegen in metselwerkgebouwen indien een metselwerkelement bezwijkt 

onder seismische belasting? Alternatieve draagwegen voorkomen voortschrijdende instorting van 

gebouwen. 

1.2 Probleemstelling 

Het merendeel van de woningbouw in de provincie Groningen bestaat uit metselwerk. Zoals be-

sproken is in Nederland aardbevingsbestendig bouwen een relatief nieuw begrip en is metselwerk 

gevoelig voor scheurvorming onder seismische belasting. Hierdoor kan metselwerk dusdanig be-

schadigd raken, waardoor woningen onbewoonbaar kunnen worden. De volgende probleemstelling 

is geformuleerd: “De variatie in metselwerkeigenschappen voor bestaande bouw uit de jaren ’20 

tot heden is groot, die de respons en het schadebeeld van metselwerkgebouwen onder seismische 

belastingen kunnen beïnvloeden”. Daarom is het belangrijk om onderzoek te verrichten naar de 

invloed van metselwerkeigenschappen op het globale gedrag van woningen. 

Ook zijn veelal scheidingswanden aanwezig in woningen. Scheidingswanden vormen een com-

plex systeem met verscheidene koppelingen aan vloeren, wanden of kolommen, maar ze worden 

in stabiliteitsberekeningen achterwege gelaten. De tweede probleemstelling is: “Scheidingswanden 

worden achterwege gelaten in stabiliteitsberekeningen, echter ze bezitten stijfheid en draagver-

mogen die het gedrag van gebouwen onder seismische belasting kunnen beïnvloeden”. 

Een ander belangrijk begrip is de redundantie van metselwerk onder seismische belasting 

(alternatieve draagwegen). In het verleden is voornamelijk onderzoek gedaan naar de redundantie 

van hybride constructies, waaronder metselwerk in combinatie met stalen frames (infilled-frames). 
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Echter is nauwelijks onderzoek gedaan naar de redundantie van puur metselwerk, dat in Neder-

land een belangrijk bouwmateriaal is. Het is daarom evident om onderzoek te doen naar alterna-

tieve draagwegen in metselwerkgebouwen onder seismische belasting en de laatste probleemstel-

ling is als volgt: “Er is weinig onderzoek gedaan naar alternatieve draagwegen in metselwerkge-

bouwen onder seismische belasting”. 

Voor het beantwoorden van de probleemstellingen zijn de volgende onderzoeksvragen geformu-

leerd.  

1. Wat is de seismische belasting die op het gebouw werkt en op basis van welke analyses 

kan metselwerk worden onderzocht? 

2. Wat is de invloed van verhoogde- of verlaagde metselwerkeigenschappen op het globale 

gedrag van het gebouw? 

3. Wat is de invloed van scheidingswanden op het globale gedrag van het gebouw? 

4. Waar zitten zwakke plekken in het gebouw en waar zullen scheuren in het metselwerk 

ontstaan? 

5. Waar liggen de draagwegen in metselwerk als een seismische belasting optreedt? 

1.3 Doelstelling 

Op basis van bovenstaande onderzoeksvragen zijn de doelstellingen van dit afstudeeronderzoek 

beschreven en ze zijn hieronder behandeld. 

1. Inzicht krijgen in de methodieken die beschikbaar zijn om metselwerkgebouwen te analy-

seren onder seismische belasting; 

2. Vaststellen wat de invloed is van verhoogde- of verlaagde metselwerkeigenschappen op 

het globale gedrag van metselwerkgebouwen onder seismische belasting; 

3. Vaststellen wat de invloed is van scheidingswanden op het globale gedrag van metsel-

werkgebouwen onder seismische belasting; 

4. Inzicht krijgen in het schadebeeld van metselwerkgebouwen onder seismische belasting; 

5. Inzicht krijgen in de draagwegen in metselwerkgebouwen onder seismische belasting. 

Om de doelstellingen van dit onderzoek te verwezenlijken is een stappenplan gehanteerd, beschre-

ven in hoofdstuk 2. In dat hoofdstuk is de onderzoeksmethodologie voor dit onderzoek behandeld 

en zijn de verschillende stappen en aspecten in dit onderzoek beschreven. 

1.4 Afbakening 

In dit onderzoek zijn uitgangspunten geformuleerd om het onderzoek beheersbaar te houden. De 

uitgangspunten hebben betrekking tot de locatie van het onderzoeksgebied, de bebouwing in dat 

gebied, de materiaaleigenschappen van het metselwerk en het type scheidingswanden. 
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Locatie 

In dit onderzoek is de locatie Hoogezand in de provincie Groningen als uitgangspunt gehanteerd. 

Voor het onderzoek naar berekeningsmethodieken voor gebouwen onder seismische belastingen 

zijn NPR 9998 (2015) en Eurocode 8 (2005) als leidraad gehanteerd. De seismische parameters 

voor dit onderzoek zijn ontleend uit die voorschriften. 

Bebouwing 

Er is uitsluitend onderzoek gedaan naar woningbouw in de provincie Groningen. De uitgangspun-

ten voor de te onderzoeken woning zijn ontleend aan het onderzoeksrapport van Arup (2013) en 

bouwtekeningen van bestaande woningen uit Hoogezand. Daarnaast is enkel onderzoek gedaan 

naar het in vlak belaste metselwerkelementen. In dit onderzoek wordt de fundering van het ge-

bouw buiten beschouwing gelaten. 

Metselwerkeigenschappen 

In dit onderzoek zijn uitsluitend metselwerkeigenschappen toegepast die als representatief worden 

beschouwd voor een deel van de bebouwing in de provincie Groningen. De metselwerkeigenschap-

pen zijn ontleend aan experimenteel onderzoek van Martens & Vermeltfoort (2015) en Jafari et 

al. (2015). In dit onderzoek zijn geen materiaalfactoren van metselwerk gehanteerd, omdat de 

metselwerkeigenschappen zijn ontleend aan experimenteel onderzoek. 

Scheidingswanden 

De scheidingswanden zijn uitsluitend uitgevoerd in metselwerk met identieke metselwerkeigen-

schappen als de dragende wanden in het gebouw. Metal stud-, kalkzandsteen- en houtskeletbouw-

wanden worden buiten beschouwing gelaten. 

1.5 Leeswijzer 

Dit rapport is opgedeeld in drie hoofdsecties, namelijk het literatuuronderzoek (I), de verificatie 

van 3Muri (II) en het numeriek onderzoek (III). In de eerste sectie zijn de relevante onderwerpen 

voor dit onderzoek behandeld, welke zijn ontleend aan het masterproject 3 (literatuuronderzoek).  

De volgende onderwerpen zijn behandeld: de redundantie van metselwerk, de invloed van schei-

dingswanden op het gedrag van de constructie onder seismische belasting, de metselwerkeigen-

schappen, de bebouwing en de seismische belasting in de provincie Groningen en ter afsluiting 

het simulatieprogramma 3Muri. 

De tweede sectie staat in het teken van de verificatie van de resultaten uit het simulatiepro-

gramma 3Muri. Daarbij is gebruik gemaakt van een fictief gebouw en een bestaande woning in 

Bazel. De resultaten uit 3Muri zijn geverifieerd aan de hand van handberekeningen en bereke-

ningsmethodieken voor het ontwerpen van constructies op seismische belastingen.  

Tot slot is in de derde sectie het numeriek onderzoek uitgevoerd. In die sectie zijn de uit-

gangspunten voor de numerieke modellen behandeld. Die modellen zijn vervolgens geanalyseerd 

en besproken. In het laatste hoofdstuk worden de conclusies van de verificatie van 3Muri en het 

numeriek onderzoek behandeld en aanbevelingen aangereikt voor vervolgonderzoek. 
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Hoofdstuk 2 

Methodologie 

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet van dit afstudeeronderzoek in detail behandeld, gege-

ven in figuur 2.1. Die opzet is als leidraad gehanteerd. In het voortraject is het onderzoek gefor-

muleerd en zijn de onderzoeksvragen opgesteld. Aan de hand van die onderzoeksvragen is aller-

eerst de literatuurstudie uitgevoerd (M3). De relevante onderwerpen voor dit onderzoek zijn be-

handeld in sectie I van dit rapport. Uit de literatuurstudie kwam naar voren dat het simulatie-

programma 3Muri geschikt is voor onderzoek naar metselwerkconstructies onder seismische be-

lasting. Voordat het numeriek onderzoek uitgevoerd kan worden, dient 3Muri geverifieerd te wor-

den, behandeld in sectie II van dit rapport. 3Muri wordt geverifieerd aan de hand van handbere-

keningen, berekeningsmethodieken beschreven in NPR 9998 (2015) en de methode van Bachmann 

& Dazio (1997). Na de verificatie van 3Muri wordt in sectie III van dit rapport het numeriek 

onderzoek naar het globale gedrag en de redundantie van metselwerkgebouwen uitgevoerd. In die 

sectie zijn uitgangspunten geformuleerd voor het numeriek model in 3Muri en zijn vier cases 

gedefinieerd om de invloed van metselwerkeigenschappen en scheidingswanden op het globale 

gedrag van de woning te onderzoeken. Tot slot zijn de resultaten geanalyseerd, verwerkt en zijn 

er conclusies getrokken uit de resultaten. Aanvullende informatie die benodigd is voor het onder-

zoek wordt in het literatuuronderzoek van sectie I verwerkt. 

 

Figuur 2.1: Schematische weergave onderzoeksopzet. 
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Hoofdstuk 3 

Redundantie van metselwerk 

In het M3-project zijn de volgende onderwerpen behandeld: Redundantie en Robuustheid, Schei-

dingswanden en Materiaalfactoren, Seismische activiteit- en bebouwing in de provincie Groningen 

en informatie over het simulatieprogramma 3Muri. In dit rapport zijn enkel de onderwerpen 

uitgelicht die betrekking hebben op dit onderzoek, namelijk de redundantie van metselwerk 

(hoofdstuk 3), de invloed van scheidingswanden en metselwerkeigenschappen op het gedrag van 

de constructie (hoofdstuk 4), de seismische activiteit- en de bebouwing in de provincie Groningen 

(hoofdstuk 5) en het simulatieprogramma 3Muri (hoofdstuk 6). 

In dit hoofdstuk worden de begrippen redundantie en voortschrijdende instorting behandeld. 

De redundantie van metselwerk wordt in §3.1 en §3.2 behandeld en voortschrijdende instorting 

in §3.3. 

3.1 Redundantie 

“Definitie redundant: Overtollig of overbodig” 

Allereerst moet voorop worden gesteld dat redundantie niet identiek is aan over-dimensioneren. 

Over-dimensioneren is het bewust kiezen van een sterker element door bijvoorbeeld extra wape-

ning toe te voegen. Redundantie is een begrip dat door de aard van het constructiesysteem en de 

detaillering ervan tot stand komt. Redundantie houdt in dat dragende elementen naast de pri-

maire draagweg ook alternatieve draagwegen bezitten voor belastingafdracht. Dankzij redundan-

tie wordt voortschrijdende instorting van constructies voorkomen, indien een dragend element 

bezwijkt. Een voorbeeld hiervan is een uitkragend balkon in een flatgebouw, welke ondersteund 

wordt door zijopleggingen. De primaire draagweg van het balkon loopt van zij- tot zijoplegging. 

Alternatieve draagwegen (redundantie) kunnen gerealiseerd worden door wapening in het balkon 

te storten en deze te koppelen aan de aangrenzende verdiepingsvloer. Indien een zijoplegging 

bezwijkt, dan kan de belasting worden afgedragen via de wapening naar de aangrenzende vloer 

en blijft het balkon hangen aan de wapening. Voortschrijdende instorting van onderliggende bal-

kons wordt voorkomen, doordat het bezweken balkon niet naar beneden stort.  

Voor metselwerk zijn verschillende typen redundanties bekend. In de volgende paragraaf wor-

den enkel de relevante typen redundanties van metselwerk voor dit onderzoek behandeld. 
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3.2 Typen redundanties van metselwerk 

In het M3-project zijn verschillende typen redundantie besproken, namelijk de redundantie van 

metselwerkwanden met lateien boven uitsparingen, -spouwmuren, -infilled frames en -gewapend 

metselwerk. Bovenstaande typen hebben geen betrekking tot het uiteindelijke onderzoek. In dit 

afstudeerrapport wordt enkel de herverdeling van krachten in metselwerkgebouwen uitgelicht. 

Voor zover bekend zijn geen specifieke onderzoeken en publicaties beschikbaar over de redundan-

tie van metselwerkgebouwen onder seismische belasting. Daarom wordt eerst een algemeen stuk 

over de redundantie van metselwerk behandeld en in §3.3 de herverdeling van krachten in met-

selwerkgebouwen bij (voortschrijdende) instorting van metselwerkelementen. 

Metselwerk onderscheidt zich van andere bouwmaterialen wat betreft het fenomeen redun-

dantie. Metselwerk is in staat om de veiligheid van zowel het lokale- als het globale constructieve 

systeem te verbeteren (Biggs, 2005). Lokale redundantie heeft betrekking op een gericht deel van 

het constructief ontwerp, bijvoorbeeld stootbelasting op een metselwerkwand. Een deel van de 

wand kan bezwijken, zonder dat de gehele bovenliggende wand bezwijkt. Dit komt doordat zich 

een drukboog kan vormen in het bovenliggende metselwerk, waardoor voortschrijdende instorting 

wordt voorkomen. 

Daarnaast kunnen alternatieve draagwegen voor het hele constructieve systeem worden aan-

gesproken. Het bezwijken van bijvoorbeeld een (niet)-dragende gevel leidt niet per definitie tot 

instabiliteit van het hele gebouw, mits de overige stabiliteitswanden intact blijven. Veelal zijn 

scheidingswanden aanwezig in gebouwen, welke geen dragende functie hebben. Deze worden in 

capaciteits- en stabiliteitsberekeningen niet beschouwd. Ze kunnen echter wel voor redundantie 

zorgen, omdat ze draagvermogen bezitten. Een voorbeeld hiervan is overbelasting van een verdie-

pingsvloer met daaronder scheidingswanden. De verdiepingsvloer buigt door totdat deze op de 

onderliggende scheidingswanden rust. Een gedeelte van de vloerbelasting kan via de scheidings-

wanden worden herverdeeld op de onderliggende vloer en mogelijke bezwijking van de verdie-

pingsvloer voorkomen. Een gedeelte van de vloerbelasting kan via de scheidingswanden worden 

herverdeeld naar de onderliggende vloer. Hierdoor kan bezwijken van de verdiepingsvloer worden 

voorkomen. In de volgende paragraaf wordt dieper ingegaan op het bezwijken van constructieve 

elementen en het voorkomen van voortschrijdende instorting. 

3.3 Voortschrijdende instorting 

Gebouwen en constructieve elementen worden ontworpen op basis van voldoende sterkte, stijfheid 

en stabiliteit om de veiligheid in het gebouw te waarborgen. Als aan een aspect niet wordt vol-

daan, kan de veiligheid van het gebouw niet worden gewaarborgd. Constructieve elementen kun-

nen bijvoorbeeld bezwijken door overbelasting (bijvoorbeeld door seismische belasting) met als 

mogelijk gevolg voortschrijdende instorting van de constructie. Voortschrijdende instorting treedt 

op wanneer het bezwijken van een constructiedeel aanleiding geeft tot het bezwijken van con-

structieonderdelen die zich niet bevinden in de nabije omgeving van het bezweken element.  
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Het voorkomen van voortschrijdende instorting berust op het concept door structurele elementen 

aan elkaar te koppelen, zodat het verlies van draagkracht in het ene gebied niet resulteert in 

instorting van een onevenredig groot deel van de overige constructie. Het implementeren van 

extra redundantie (en/of robuustheid) kan gerealiseerd worden door het koppelen van construc-

tieve elementen door het toepassen van horizontale- en verticale ankers in het ontwerp. Voor 

nieuwbouw is de ontwerpprocedure gebaseerd op de gewenste mate van bescherming, dit is af-

hankelijk van de gevolgsklasse van het gebouw. Indien de gevolgen bij bezwijken of het slecht 

functioneren van de constructie groot zijn ten aanzien van het verlies van mensenlevens, dan 

dienen meer voorzorgsmaatregelen te worden getroffen om voortschrijdende instorting van de 

constructie te voorkomen. Die bescherming kan gecategoriseerd worden als zeer laag, laag, gemid-

deld of hoog. Voor elke opvolgende categorie dienen meer voorzorgsmaatregelen te worden getrof-

fen om voortschrijdende instorting te voorkomen, bijvoorbeeld door het koppelen van construc-

tieve elementen. 

Voortschrijdende instorting van een constructief ontwerp kan geanalyseerd worden op basis 

van een strut-and-tie model (zie fig. 3.1). Het constructief ontwerp wordt geschematiseerd als een 

frame model, waar bijvoorbeeld metselwerkpenanten worden omgezet naar equivalente frame ele-

menten (verder behandeld in §6.2). In het frame model worden achtereenvolgens constructieve 

elementen verwijderd uit het oorspronkelijke ontwerp en vervolgens geanalyseerd of de stabiliteit 

van de constructie gewaarborgd kan worden. Figuur 3.1 geeft een dergelijk model, waar in de 

eerste stap een frame element (metselwerkpenant) op de begane grondvloer komt te vervallen. 

 

Figuur 3.1: Analyse redundantie constructie met strut-and-tie model. 

De stabiliteit van het de bovenstaande constructie wordt gewaarborgd wanneer alternatieve 

draagwegen aanwezig zijn in het gebouw, bijvoorbeeld in de vorm van extra wapening in gewa-

pende betonnen vloeren. Bij bezwijken van het penant kan de wapening in de betonnen vloeren 

als alternatieve draagweg fungeren. De verdiepingsvloer zal aan de wapening gaan hangen, mits 

voldoende wapening is toegepast en deze over de hele lengte van het gebouw doorloopt. Tevens 

dient voldoende verankeringslengte van de wapening aanwezig te zijn, zodat de wapening niet uit 

het beton wordt getrokken. Op die wijze vindt de belasting een alternatieve draagweg (redundan-

tie) en kan voortschrijdende instorting van de constructie worden voorkomen. 
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Hoofdstuk 4 

Invloed scheidingswanden en materiaalfactoren op 
gedrag constructie 

Aanvankelijk werd aangenomen dat scheidingswanden geen significante interactie vertonen met 

de constructie bij het optreden van bijzondere belastingen (Wood, 2012). Scheidingswanden vor-

men echter een complex systeem met verscheidene koppelingen aan vloeren, wanden of kolommen. 

Wel is bekend dat dynamische bewegingen van de draagconstructie, door bijvoorbeeld seismische 

belasting, worden doorgegeven aan scheidingswanden, waardoor deze significant beschadigd kun-

nen raken. Tevens bezitten scheidingswanden stijfheid en draagvermogen, welke een gunstig of 

ongunstig effect kunnen hebben op het globale gedrag van de constructie. 

Enkele onderzoeken zijn gedaan naar het effect van scheidingswanden op het globale gedrag 

van gebouwen onder seismische belasting, bijvoorbeeld door Liew & Duffield (2002) en Bersofsky 

(2004) naar gipsplaatwanden en Wood (2012) naar metal-stud wanden. Wood (2012) heeft uitge-

breid onderzoek gedaan naar het effect van metal stud wanden op het globale gedrag van een 

woontoren met acht verdiepingen onder seismische belasting. De vloerverplaatsingen in de woon-

toren zijn in dat onderzoek met eigenwaardebepalingen, niet-lineaire statische analyses (pushover) 

en niet-lineaire dynamische tijdsdomein berekeningen onderzocht. 

Ook heeft Wood (2012) het effect van onder andere de sterkte-, de lengte- en de locatie van 

metal-stud wanden in de woontoren onderzocht. Een onderschatting van 40-60% van de vloerver-

plaatsing wordt gemaakt wanneer de scheidingswanden in de analyses worden verwaarloosd. Hier-

uit blijkt dat metal-stud wanden een negatief effect hebben op de vloerverplaatsingen in hoog-

bouw. Daarnaast heeft Wood (2012) numeriek onderzocht welke schade optreedt aan metal-stud 

wanden bij seismische belasting. Schade aan scheidingswanden ontstaat al bij kleine grondver-

snellingen, in tegenstelling tot de draagconstructie.  

In dit rapport wordt enkel het effect van de sterkte- en de locatie van metal-stud wanden in 

de woontoren uitgelicht, behandeld in de volgende paragraven. 

4.1 Effect sterkte scheidingswanden op vloerverplaatsingen 

In deze paragraaf wordt onderzoek van Wood (2012) naar het effect van de sterkte van metal-

stud wanden op de vloerverplaatsingen behandeld. De basis van dat onderzoek zijn statistische 

gegevens voor de sterkte van metal-stud wanden. Wood (2012) heeft achtergrondonderzoek uit-

gevoerd op basis van experimentele data van cyclische testen op metal-stud wanden met verschil-

lende typen- en aantal gipsplaatschroeven (zie grafiek 4.1). De resultaten van de afzonderlijke 
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last-verplaatsingscurves zijn samengevoegd in een last-verplaatsingsdiagram. Van deze curves is 

een gemiddelde curve (μ) berekend, inclusief de standaarddeviatie (σ) van de resultaten. In de 

grafiek is de afschuifkracht genormaliseerd met ∑st,stud, zodat onderscheid wordt gemaakt in de 

sterkte van metal-stud wanden. ∑st,stud is de som van de doorsnedeoppervlakte van de toegepaste 

schroeven. De sterkte van de wanden is uitgedrukt in het aantal schroeven per wand. 

 
Grafiek 4.1: Resultaten achtergrondonderzoek genormaliseerde capaciteitscurves metal-stud waden. 

Met ∑st,stud  de som van de doorsnedeoppervlakte van de toegepaste schroeven (Wood, 2012). 

Wood (2012) heeft drie cases onderzocht naar het effect van de sterkte van metal-stud wanden 

op de vloerverplaatsingen van de woontoren, namelijk: de gemiddelde sterkte (μ blauwe curve), 

de gemiddelde sterkte minus de standaarddeviatie (μ-σ rode curve) en de gemiddelde sterkte plus 

de standaarddeviatie (μ+σ groene curve) van de wanden. In elke case zijn metal-stud wanden op 

elke vloer geplaatst. De resultaten van de vloerverplaatsingen zijn genormaliseerd met de vloer-

verplaatsingen van het casco gebouw zonder metal-stud wanden, namelijk Max,i/Max,casco, waarin 

Max de vloerverplaatsingen. In figuur 4.2 zijn de resultaten gegeven. De afkorting (DE) staat voor 

grondversnellingen volgens aardbevingsontwerpen en (MCE) voor grondversnellingen van aard-

bevingen die maximaal aannemelijk zijn. 
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Figuur 4.2: Effect wandsterkte op vloerverplaatsingen t.p.v. vloer 1, 3, 5 en 

6-8.  Op de x-as de genormaliseerde vloerverplaatsingen en de y-as de spec-

trale grondversnellingen (Wood, 2012).  

 

 

In Wood (2012) zijn verschillende spectrale grondversnellingen geanalyseerd. Uit de analyses voor 

kleine grondversnellingen (<DE) blijkt dat voor (μ) en (μ-σ) de vloerverplaatsingen op vloer 1, 5 

en 8 tot 55% worden onderschat vergeleken met het casco gebouw. Voor (μ+σ) worden de vloer-

verplaatsingen op vloer 8 tot 85% onderschat. Dit verschil wordt toegeschreven aan de grotere 

stijfheid van de wanden (μ+σ) vergeleken met de stijfheid van de verdiepingsvloeren. Tussen de 

cases (μ-σ) en (μ+σ) op vloer 8 wordt een significant verschil opgemerkt van 30-50%. Dit wordt 

toegeschreven aan een hogere stijfheid-, grotere optredende krachten- en een lagere navloei-de-

gradatie van de wand (μ+σ). Deze wanden vertonen een hogere bezwijkingsweerstand onder seis-

mische belasting. 

Bij grondversnellingen op basis van het aardbevingsontwerp (DE) worden de vloerverplaat-

singen op vloeren 1 tot en met 5 van alle cases met 20-30% onderschat. Er zijn geen significantie 

verschillen aanwezig tussen de drie cases. Echter lopen de verschillen op tussen (μ+σ) en (μ-σ). 

Op vloer 6 is het onderlinge verschil 10%, dit loopt op tot 30% op vloer 8. Dit is te verklaren 

doordat de eigenfrequentie van de wanden in lijn komt met de eigenfrequentie van het gebouw, 

waardoor de top van het gebouw verder uitzwenkt en het effect groter is op de hoger gelegen 

vloeren (vloeren 6 tot en met 8). 

Bij grondversnellingen groter dan (MCE) worden de vloerverplaatsingen van vloer 1 tot en 

met 5 voor alle cases met 10-20% onderschat. Op vloer 6 tot en met 8 is de onderschatting 

verwaarloosbaar klein (tot 5%) voor cases (μ) en (μ-σ). Voor case (μ+σ) wordt op vloer 6 een 

onderschatting gemaakt van 15% en loopt op tot 30% op vloer 8. De verklaring hiervoor is identiek 

aan de verklaring voor grondversnellingen van het aardbevingsontwerp (DE). 

Uit onderzoek van Wood (2012) blijkt dat de sterkte van metal-stud wanden invloed heeft op 

het gedrag van de constructie. Daarnaast wordt het effect van de plaats van scheidingswanden 

op de vloerverplaatsingen in de volgende paragraaf behandeld. 
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4.2 Effect plaats scheidingswanden op vloerverplaatsingen 

Bij het voorgaande onderzoek (sterkte) zijn metal-stud wanden op elke verdiepingsvloer geplaatst. 

Wood (2012) heeft tevens onderzoek gedaan naar het effect van wandplaatsing op de vloerver-

plaatsingen in het gebouw. In dat onderzoek is een vergelijking gemaakt tussen verschillende 

vloerindelingen. Drie cases zijn behandeld, namelijk:  

- het plaatsen van wanden op elke verdieping (Lw all floors); 

- het plaatsen van wanden op elke verdieping behalve de begane grond (Lw no wall FF); 

- het plaatsen van wanden op elke verdieping behalve de topvloer (Lw no wall TL).  

Figuur 4.3 geeft de genormaliseerde vloerverplaatsingsresultaten op vloer 1, 5 en 8 voor de drie 

vloerindeling. De resultaten zijn genormaliseerd door de vloerverplaatsingen (Max,i) te delen door 

de vloerverplaatsingen van het casco gebouw zonder scheidingswanden (Max,casco). 

 
 

 

 

 

 

Figuur 4.3: Effect indeling op vloerverplaatsingen t.p.v. vloer 1, 5 & 9.  Op de 

x-as de genormaliseerde vloerverplaatsingen en de y-as de spectrale grondver-

snellingen (Wood, 2012). 

Het onderzoek wijst uit dat het wel of niet plaatsen van metal-stud wanden op de begane grond 

of de bovenste verdiepingsvloer een minimaal effect heeft op de vloerverplaatsingen in vergelijking 

met het plaatsen van metal-stud wanden op elk vloerniveau. Voor kleine grondversnellingen 

(<DE) is het onderlinge verschil maximaal 5% op vloer 1, 5 en 8. Voor grote grondversnellingen 

(>DE) neemt het negatieve effect af en is het onderlinge verschil nihil. 

Naast scheidingwanden wordt tevens onderzoek gedaan naar het effect van metselwerkeigenschap-

pen op het globale gedrag van de constructie. In de volgende paragraaf wordt de capaciteitsre-

ductiefactor van metselwerk onder drukbelasting beschouwd. Die studie wijst uit of metselwerk-

eigenschappen, berekend met bijvoorbeeld Eurocode 6 (2011), hoger kunnen worden aangenomen 

dan theoretisch wordt berekend. 
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4.3 Capaciteitsreductiefactor van metselwerk onder drukbelasting 

Tussen reductiefactoren/materiaalfactoren van steenconstructies en de redundantie ervan bestaat 

geen direct verband. Echter kunnen metselwerkfactoren mogelijk invloed hebben op de schuifca-

paciteit en het bezwijkgedrag van metselwerkelementen. Het is mogelijk dat metselwerkelementen 

met een hogere druksterkte een grotere weerstand hebben tegen seismische belasting dan metsel-

werkelementen met een lagere druksterkte. Tevens kan het zijn dat metselwerkelementen een 

ander bezwijkmechanisme vertonen bij het veranderen van de druksterkte van metselwerk. Dit 

kan resulteren in een grotere weerstand van constructies tegen seismische belasting. 

Enkele experimentele onderzoeken van metselwerkwanden onder drukbelasting zijn uitge-

voerd door Ellingwood (1981) en Turkstra (1989). Als aanvulling hierop hebben Stewart & La-

wrence (2002) en Drake et al. (2004) een concept ontwikkeld om de structurele betrouwbaarheid 

van metselwerk te bepalen. In het onderzoek van Stewart & Lawrence (2002) is metselwerk onder 

buiging onderzocht. Met behulp bovenstaande onderzoeken hebben Stewart & Lawrence (2008) 

een nieuw betrouwbaarheidsmodel opgesteld voor ongewapend metselwerk onder drukbelasting. 

In de Australische metselwerkcode AS3700 (2001) zijn reductiefactoren (φ) opgenomen voor het 

berekenen van de metselwerkcapaciteit onder druk, buiging, afschuiving of een combinatie ervan. 

Stewart & Lawrence (2008) vergelijkt theoretische rekenwaarden van de drukcapaciteit van met-

selwerkwanden met experimentele onderzoeksresultaten van metselwerkwanden onder druk op 

basis van Brits en Australisch metselwerk. In dat onderzoek zijn 199 metselwerkwanden van 1500 

mm lang en 2400 mm hoog onder druk beproefd. Uit onderzoek van Stewart & Lawrence (2008) 

blijkt de drukcapaciteit van die wanden significant hoger te zijn dan berekend met AS3700 (2001). 

In dat onderzoek is vastgesteld dat de reductiefactor voor de drukcapaciteit van centrisch belaste 

wanden verhoogd kan worden van φ = 0,45 naar φ = 0,75. Dat is in een verhoging van 60%. 

Het onderzoek Stewart & Lawrence (2008) is gebaseerd op een structureel betrouwbaarheids-

model. Een metselwerkwand bezwijkt wanneer de optredende belasting (S) de weerstand (R) 

ervan overschrijdt. De kans op bezwijken van wanden wordt beschreven met formule (4.1). 

0

1

( 0) (G(R,S) 0) ( ) ( )

( )

f r r r s

f

p P R S P F x f x dx

p





     

 


  (4.1) 

Waarin Φ-1 de inverse van de standaard normaalverdeling, G( ) de grenstoestandsfunctie, fs(x) de 

kansdichtheidsfunctie van de belasting en Fr(x) de cumulatieve kansdichtheidsfunctie van de 

weerstand (zie fig. 4.4). 
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Figuur 4.4: Kansdichtheidsfuncties van de belasting en de structurele weerstand (Stewart & La-

wrence, 2008). 

De karakteristieke druksterkte van metselwerk is berekend met formule (4.2), voorgeschreven in 

sectie 3.3.2 van AS3700 (2001). 

' ' 2[ / ]m m ucf k f N mm   (4.2) 

Waarin (f’m) de karakteristieke druksterkte van metselwerk, (km) een vergrotingsfactor voor de 

druksterkte en (f’uc)de nominale karakteristieke druksterke van de steen. (km) is afhankelijk van 

de toegepaste mortel en steen, zoals voorgeschreven in tabel 3.1 van AS3700 (2001). De gemid-

delde druksterkte van metselwerk (fm) is berekend met formule (4.3) (Stewart & Lawrence, 2008). 

' 21,645 [ / ]m m pf f N mm    (4.3) 

Bovenstaande formule is ontleend aan experimenteel onderzoek door Stewart & Lawrence (2008) 

op de druksterkte van metselwerkprisma’s. Hierin is (σp) de standaarddeviatie van de resultaten 

van de prismadruksterktes. De druksterkte van metselwerkwanden (fm,0) is berekend met formule 

(4.4). Factor (k) is afhankelijk van de slankheid van de wand en de excentriciteit van de belasting, 

voorgeschreven in sectie 7.3.3.2 van AS3700 (2001). 

2
,0 [ / ]m mf k f N mm    (4.4) 

Figuur 4.5 geeft het resultaat van Stewart & Lawrence (2008) voor metselwerk met f’uc < 50 MPa 

en M3 mortel. De wanden zijn centrisch belast (e = 0). De belasting is berekend uitgaande van 

het eigen gewicht van de vloer, een variabele vloerbelasting van 1,50 kN/m2 (vloeren in woonge-

bouwen) en een oppervlak van 10 m2, 23 m2 en 50 m2. In het onderzoek zijn verschillende ratio’s 

van het eigen gewicht (G) en de variabele belasting (L0) beschouwd, namelijk (L0/G).  
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Figuur 4.5: Capaciteitsreductiefactor metselwerk met M3 mortel en f'uc < 50MPa, bij βT = 3,8 en ver-

schillende ratio’s tussen permanente- (G) en variabele belasting (L0) uit Stewart & Lawrence (2008). 

In AS3700 (2001) wordt een betrouwbaarheidsfactor (βT) van 3,5–4,0 voorgeschreven. Uit onder-

zoek van Stewart & Lawrence (2008) op centrisch belaste wanden is gebleken dat een capaciteits-

reductiefactor (φ) van 0,72 wordt gevonden bij een gemiddelde betrouwbaarheidsfactor van 3,8. 

Deze experimentele waarde is 60% hoger dan voorgeschreven in AS3700 (2001) (φ = 0,45). 

Op basis van die conclusie wordt in dit afstudeeronderzoek onderzocht of metselwerkeigen-

schappen invloed hebben op het gedrag van woningen onder seismische belasting. Om de uit-

gangspunten voor het numeriek model volledig te maken zijn de bebouwing in de provincie Gro-

ningen, de seismische activiteit en de seismische belasting in het volgende hoofdstuk behandeld. 
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Hoofdstuk 5 

Bebouwing en seismische belasting in de provin-
cie Groningen 

In dit hoofdstuk wordt de bebouwing in de provincie Groningen behandeld en is uitsluitend studie 

gedaan naar metselwerkgebouwen. In deze studie is het onderzoeksrapport van Arup (2013) als 

leidraad gehanteerd, waarin de bebouwing in de provincie Groningen is geïnventariseerd. Vervol-

gens is de achtergrondinformatie besproken van de seismische belasting op gebouwen volgens 

NPR 9998 (2015). Daarnaast zijn de berekeningsmethodes voor constructies onder seismische 

belasting behandeld, namelijk a) de zijdelingse belastingsmethode, b) de spectrale modale respon-

sieberekening en c) de methode van Bachmann & Dazio (1997). Die laatste methode is uitsluitend 

geschikt voor metselwerk- en betonconstructies en is een handmatige berekening voor de capaci-

teitscurve van constructies. 

5.1 Bebouwing in de provincie Groningen 

Het overgrote deel van de bebouwing in de provincie Groningen bestaat uit ongewapend metsel-

werk, waar de verdiepingsvloeren uit starre betonvloeren of flexibele houten vloeren bestaan. Voor 

de analyses in dit afstudeeronderzoek wordt een metselwerkwoning als uitgangspunt gebruikt, 

welke veel in de provincie Groningen voor komt. Voor het inventariseren en vaststellen van de 

bebouwing is het onderzoek van Arup (2013) als leidraad gebruikt. Arup (2013) heeft in twee 

gebieden in de provincie Groningen onderzoek gedaan naar de bebouwing met behulp van het 

Geographical Information System (GIS). De onderzoeksgebieden zijn gegeven in figuur 5.1. Ze 

hebben binnen een radius van 15 kilometer rondom het Slochteren veld 64.931 woningen geïnven-

tariseerd. Als aanvullend onderzoek heeft Arup (2013) een groter gebied onderzocht dat zich 

uitspreidt over het oosten van de provincie Groningen. In dat onderzoek zijn 246.100 woningen 

beschouwd, welke vanaf 1920 zijn gebouwd. In beide onderzoeken zijn woningen geïnventariseerd 

en ingedeeld in verschillende typologieën. Onderscheid is gemaakt tussen vrijstaande woningen, 

twee-onder-een-kapwoningen, rijtjeswoningen en herenhuizen. 
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Figuur 5.1: Onderzoeksgebied provincie Groningen. Gebied 15 km rondom het Slochteren veld 

(blauw) en het uitgebreide gebied (oranje), overgenomen uit Arup (2013).  

In onderzoek van Arup (2013) is onderscheid gemaakt tussen woningen met flexibele- en starre 

verdiepingsvloeren. Flexibele vloeren kunnen in het vlak vervormen als gevolg van horizontale 

belastingen, zoals houten vloeren. Voor starre vloeren wordt veelal aangenomen dat deze niet in 

het vlak vervormen als gevolg van horizontale belastingen. Voorbeelden hiervan zijn vloeren van 

gewapend beton of NEHOBO-vloeren. Door het dan wel of niet in het vlak vervormen van de 

verdiepingsvloer verandert de verdeling van de reactiekrachten in de stabiliserende gevels, gegeven 

in figuur 5.2. Bij starre vloeren wordt de optredende horizontale kracht evenredig verdeeld over 

de stabiliserende gevels, waar dit bij flexibele vloeren niet zo is. 

 

Figuur 5.2: Reactiekrachten in wanden met flexibele vloeren (links) en starre vloeren (rechts) onder 

zijdelingse belasting (blauw) uit 3Muri (2015). 

In tabel 5.1 zijn de beknopte resultaten uit Arup (2013) opgesteld van ongewapende metselwerk-

woningen met één verdieping of meer, bestaande uit flexibele- of starre vloeren.  
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Tabel 5.1: Inventarisatie woningtypen gebied 15 km radius en uitgebreid gebied uit Arup (2013).

 Type woning Radius 15 km Uitgebreid gebied 

 Subtotaal Totaal Subtotaal Totaal 

Vrijstaand, villa, twee-onder-een kap  
(flexibele vloeren) 

24,8% 
41,7% 

16,8% 
28,6% 

Vrijstaand, villa, twee-onder-een kap  
(starre vloeren) 

16,9% 11,8% 

Rijtjeswoning - flexibele vloeren 15,1% 
47,9% 

23,8% 
46,8% 

Rijtjeswoning - starre vloeren 32,8% 23,0% 

 89,6%  75,4%  

 
In het gebied 15 kilometer rondom het Slochteren veld bestaat 41,7% van de bebouwing uit 

vrijstaande-, villa’s en twee-onder-een kap woningen en 47,9% uit rijtjeswoningen. In het uitge-

breide gebied is dit respectievelijk 28,6% en 46,8%. De overige bebouwing bestaat uit ziekenhui-

zen, kantoren en andere utiliteitsbouw. Van de geïnventariseerde woningen in de radius van 15 

kilometer rondom het Slochteren veld is 39,9% van de woningen uitgevoerd met flexibele vloeren 

(voornamelijk houten vloeren) en 49,7% met starre vloeren (steenachtige vloeren). In het uitge-

breide gebied is dit respectievelijk 40,6% en 34,8%.  

5.2 Seismische belasting en berekeningsmethodieken 

Dit rapport richt zich op geïnduceerde aardbevingen in het noorden van Nederland. Deze aard-

bevingen ontstaan als gevolg van bodemdaling van het landschap door aardgaswinning. Het gas 

zit onder hoge druk in een poreuze zandsteenlaag op circa drie kilometer diepte, die wordt afge-

sloten door een niet-poreuze steenzoutlaag. Als gevolg van de gasboringen neemt de gasdruk af 

in de poreuze laag, waardoor deze wordt samengedrukt (compactie) door de bovenliggende belas-

ting. Compactie is de samendrukking van een poreuze zandsteenlaag, doordat het verticaal even-

wicht tussen de gasdruk en de korrelspanning in die laag verandert. Wanneer het verticale even-

wicht wordt verstoord klinken de twee aangrenzende lagen (breuklijnen) abrupt in als gevolg van 

de opgebouwde korrelspanning. Dit resulteert in een aardbeving. In de volgende paragraaf wordt 

de seismische belasting als gevolg van aardbevingen voor de provincie Groningen behandeld. 

5.2.1 Seismische belasting NPR 9998 (2015) 

Seismische belastingen op constructies worden berekend met de nationale code NPR 9998 (2015). 

In die norm zijn uitgangspunten geformuleerd voor de bereken van de seismische belasting en 

berekeningsmethodieken om constructies onder seismische belasting te ontwerpen. In NPR 9998 

(2015) zijn de volgende berekeningsmethodieken gegeven, namelijk de zijdelingse belastingsme-

thode, de spectrale modale responsieberekening, de statisch niet-lineaire pushover analyse en de 

tijdsdomein berekening. Tevens is een handmatige methode beschikbaar om de capaciteitscurve 

van metselwerkgebouwen te berekenen, namelijk de methode van Bachmann & Dazio (1997). De 

berekeningsmethodes worden in deze paragraaf behandeld met uitzondering van de tijdsdomein 
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berekening. De basis voor de berekeningen uit NPR 9998 (2015) is het elastisch responsspectrum, 

welke hieronder wordt behandeld. 

Elastisch responsspectrum 

Met het elastisch responsspectrum wordt de lokale site response bij seismische activiteit berekend. 

Met dit spectrum wordt de reactie van de constructie op de grondbeweging bepaald. Hierbij wordt 

uitgegaan dat de constructie gemodelleerd kan worden als een een-massa-veer-systeem (SDOF). 

Het responsspectrum geeft de maximale respons van de constructie weer bij een bepaalde demping 

(η) van de constructie (veelal 5%) op de seismische activiteit. Formules 3.4 tot en met 3.15 uit 

NPR 9998 (2015) worden gehanteerd voor de berekening van het responsspectrum, gegeven in 

formules (5.1) tot en met (5.8).  

De referentiewaarde van de piekgrondversnelling (ag,ref) wordt bepaald met figuur 3.1 uit NPR 

9998 (2015). Met dat gegeven wordt de rekenwaarde van de spectrale versnellingen voor korte 

trillingsperioden (Ss) en lange trillingsperioden (S1) berekend. Vervolgens wordt de rekenwaarde 

van de coëfficiënten voor korte trillingsperioden (Fa) en voor lange trillingsperioden (Fv) bepaald. 

Met die coëfficiënten worden de ontwerpwaarden van de spectrale grondversnellingen berekend 

voor de korte- (SMS) en voor de lange trillingsperiode (SM1), waarmee punten TB en TC van het 

horizontaal elastisch responsspectrum worden berekend. 
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Met die parameters wordt het elastisch responsspectrum gedefinieerd met formules 3.12 tot en 

met 3.15 uit NPR 9998 (2015), gegeven in formules (5.9) tot en met (5.12). 
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Voor ductiele bouwconstructies mag het horizontaal elastisch responsspectrum gereduceerd wor-

den met de gedragsfactor (q), omdat constructies capaciteit hebben om belastingen op te nemen 

in het niet-lineaire gebied. Voor metselwerkconstructies is deze 1,5 (Eurocode 8, 2005).  

 Met het elastisch responsspectrum worden zijdelingse belastingen (Fb) op constructies bere-

kend. Volgens NPR 9998 (2015) dienen zijdelingse belastingen op twee verschillende manier te 

worden aangebracht. De eerste regel wordt gehanteerd wanneer de trilvorm van de constructie is 
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benaderd door lineair toenemende verplaatsing over de hoogte van de constructie. De horizontale 

kracht wordt verdeeld over de hoogte van de constructie overeenkomstig met het product van de 

vloerhoogte (zi) en de massa’s van de bouwlagen (mi), (5.13). De tweede regel wordt gehanteerd 

wanneer de trilvorm is berekend door een dynamische berekening (bijvoorbeeld een pushover 

analyse). In dat geval dient de horizontale kracht verdeeld te worden over de hoogte van de 

constructie overeenkomstig met het product van de verplaatsingen van de massa’s van de bouw-

lagen (si) en de massa’s van de bouwlagen (mi), (5.14). 
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 (5.13) & (5.14) 

Met bovenstaande informatie wordt in de volgende paragaaf de eerste berekeningsmethode be-

handeld voor het ontwerpen van constructies op seismische belasting, namelijk de zijdelingse 

belastingsmethode. 

5.2.2 Zijdelingse belastingsmethode 

De minst complexe methode om constructies te ontwerpen op seismische belasting is de zijdelingse 

belastingsmethode. Deze methode neemt enkel het lineaire gedrag van constructies in rekening. 

De methode wordt toegepast voor constructies waar de eerste fundamentele trilvorm overheerst 

en niet wordt beïnvloed door andere trilvormen. Het uitgangspunt van de methode is een een-

massa-veersysteem (SDOF), waarbij de massa van de constructie bovenin het systeem aangrijpt. 

Op basis van de fundamentele trillingsperiode (T1) van het gebouw en het elastisch responsspec-

trum wordt de schuifkracht (Fb) ter plaatse van de voet van de constructie berekend. De con-

structie dient aan twee voorwaarden te voldoen (NPR 9999, 2015), namelijk:  

a) 1

4

2,0
CT

T
s


 


 (5.15) 

b) het gebouw dient te voldoen aan de criteria voor regelmatigheid in de verticale doorsnede, 

gegeven in §4.2.3.3 uit NPR 9998 (2015). 

De schuifkracht (Fb) wordt berekend met formule 4.5 uit NPR 9998 (2015), namelijk: 

 1b e totF S T m     (5.16) 

waarin: 

Se(T1)  de waarde van het elastisch ontwerpspectrum volgens §3.2.2.5 van NPR 9998 (2015) 

en behandeld in §5.2.1 van dit rapport; 

T1 de fundamentele trillingsperiode van het gebouw, berekend met formule 4.6 uit Euro-

code 8 (2005); 

m de totale massa van het gebouw gelegen boven de fundering en berekend in overstem-

ming met §3.2.4 van NPR 9998 (2015); 
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λ de correctiefactor, met λ = 0,85 als het gebouw meer dan twee verdiepingen heeft en 

T1 ≤ 2∙TC. In overige situaties λ = 1,0. 

De fundamentele trillingsperiode (T1) van de constructie wordt berekend met formule 4.6 uit 

Eurocode 8 (2005), gegeven in formule (5.17).  

3/4
1 t vT C h     (5.17) 

Voor metselwerkgebouwen wordt voor (Ct) een waarde van 0,05 geadviseerd, ontleend aan Euro-

code 8 (2005). De elastische topverplaatsing van de constructie wordt berekend met formule 4.23 

uit Eurocode 8 (2005), gegeven in formule (5.18). 

 s d cd q d   (5.18) 

waarin: 

ds de elastische verplaatsing van de constructie onder seismische belasting; 

qd de gedragsfactor, voor metselwerkgebouwen aangenomen als q = 1,5; 

dc de elastische verplaatsing van de constructie, bepaald met een lineaire analyse. 

5.2.3 Spectrale modale responsieberekening 

De spectrale modale responsieberekening (afgekort responsieberekening) is evenals de zijdelingse 

belastingsmethode een lineaire berekeningsmethode voor seismische analyses, maar wordt de stijf-

heid van de constructie tevens in rekening gebracht. De responsieberekening is een lineair-elasti-

sche analyse op basis van een multiple degree of freedom (MDOF) systeem, gegeven in figuur 5.3. 

 
Figuur 5.3: Transformatie constructie naar MDOF systeem. 

Met de responsieberekening kan naast de eerste fundamentele trillingsperiode (T1) en –trilvorm 

(θi) ook de hogere fundamentele trillingsperiodes en -trilvormen worden bepaald. In NPR 9998 

(2015) is beschreven dat de som van de effectieve geactiveerde massa’s van de beschouwde tril-

vormen minimaal 90% van de totaal in rekening te brengen massa van de constructie dient te 

zijn. Tevens dienen alle trilvormen met een effectieve geactiveerde massa groter dan 5% van de 

totale constructiemassa in rekening te worden gebracht. 
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Met eigenwaarde berekeningen worden de trilvormen van het MDOF berekend. Eerst worden de 

matrices van de knoopmassa’s en de stijfheid van het MDOF opgesteld, gegeven in formule (5.19) 

en (5.20).  

  1
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 (5.19) & (5.20) 

De stijfheid per verdieping wordt berekend volgens Tomaževič (2009), gedefinieerd in formule 

(5.21). Het gedrag van de borstweringen in de constructie zijn flexibel aangenomen en worden 

buiten beschouwing gelaten. 
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De factor (α’) in formule (5.21) is een coëfficiënt die de randvoorwaarden van het systeem in 

rekening brengt. Voor uitkragende staven wordt volgens Tomaževič (2009) een waarde van 3,33 

aanbevolen en voor tweezijdig ingeklemde staven een factor 0,83.  

De eigenwaardes (ωi) van de twee trilvormen worden berekend door de determinant van 

onderstaande karakteristieke vergelijking (5.23) gelijk te stellen aan nul. De trilvormen (θi) wor-

den berekend door de twee eigenwaardes (ωi) te substitueren in de eigenwaardeberekening (5.22). 

    2 0i ik m         2det 0ik m   1,2i   (5.22) & (5.23) 

waarin: 

ωi
2  =  eigenwaarde van de ide mode; 

θi  =  trilvorm van de ide mode; 

ωi  =  natuurlijke hoekfrequentie van de ide mode. 

De modale participatiefactor voor beide trilvormen wordt berekend met formule (5.24). Deze 

factor wordt toegepast om de participerende massa van het MDOF systeem voor elke trilvorm in 

rekening te brengen. 
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 (5.24) 

De fundamentele frequenties (Ti) en de schuifkracht ter plaatse van de voet van de constructie 

worden berekend met formules (5.25) en (5.26). In de berekening van de schuifkracht wordt het 

elastisch responsspectrum gehanteerd zoals beschreven in §5.2.1. 
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Omdat deze methode enkel het lineaire gedrag van constructies in rekening brengt zijn de resul-

taten conservatief. In de volgende paragraaf wordt de methode van Bachmann & Dazio (1997) 

behandeld, die ook het plastische gedrag van metselwerkconstructies beschouwd. 

5.2.4 Methode Bachmann & Dazio (1997) 

De methode van Bachmann & Dazio (1997) is uitsluitend voor metselwerk- en betonconstructies 

ontwikkeld. Deze methode onderscheidt zich van de andere twee methodes, omdat het plastische 

gedrag van de constructie ook wordt beschouwd. Ook wordt naast de stijfheid van de penanten 

ook de stijfheid van borstweringen in rekening wordt gebracht. De constructie dient getoetst te 

worden op een aantal punten en de procedure is als volgt: 

1) vaststellen invoerdata voor de berekeningen; 

2) identificatie dragende wanden van de constructie; 

3) berekening van de normaalkrachten en de massa van het gebouw; 

4) berekenen capaciteitscurve van de penanten; 

5) berekenen capaciteitscurve van het gebouw; 

6) opstellen equivalente SDOF model. 

Stappen vier tot en met zes worden behandeld. De formules die worden beschreven zijn ontleend 

aan het rapport van Bachmann & Lang (2002). 

Stap 4: Berekenen capaciteitscurve van de penanten 

Enkel van de penanten op de begane grondvloer wordt de capaciteitscurve opgesteld, omdat deze 

veelal als eerste bezwijken. Eerst wordt de relatieve hoogte van het momentennulpunt (h0) in het 

penant bepaald aan de hand van curves opgesteld door Bachmann & Dazio (1997), gegeven in 

figuur 5.4 en wordt hierna verder behandeld. 

 

Figuur 5.4: Ratio momentennulpunt en effectieve hoogte tegen ratio stijfheid penanten en borstwe-

ringen uit Bachmann & Lang (2002). 
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Het eerste getal van elke curve (bijvoorbeeld 2x1) staat voor het aantal wanden en het tweede 

getal het aantal verdiepingen in het aanzicht van de gevel. De ratio tussen het momentennulpunt 

(h0) en de effectieve hoogte (hst) van het penant op de y-as is uitgezet tegen de buigstijfheidsratio 

van het penant (EIp) en de borstwering (EIb), vermenigvuldigd met de ratio tussen de effectieve 

hoogte (hst) en de afstand tussen de penanten (l0) op de x-as. 

Borstweringen scheuren voortijdig door zijdelingse belastingen loodrecht in het vlak. Dit 

wordt in rekening gebracht door de buigstijfheid van borstweringen (EIsp) te reduceren met 50% 

(Bachmann & Dazio, 1997). Vervolgens worden de momenten en de schuifcapaciteit van elk pe-

nant berekend, figuur 5.5.  

 

Figuur 5.5: Momenten en schuifkrachten op het penant. 

De schuifcapaciteit (Vm) van het penant wordt berekend met formule (5.27): 

,
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 (5.27) 

Hierin is tan(φd) de inwendige wrijvingshoek van metselwerk (0,4-0,8). De momenten boven- en 

onderaan het penant worden berekend met formules (5.28) en (5.29).  

 1 m o pM V h h     2 m opM V h   (5.28) & (5.29) 

De optredende drukspanningen in de verticale- en drukdiagonaal in het penant dienen te worden 

geverifieerd. De afmeting van de drukdiagonaal aan de voet van de wand (l2v) wordt berekend 

met formule (5.30). Tevens dient de maximale hoek α van de drukdiagonaal geverifieerd te wor-

den, omdat wordt uitgegaan van het bezwijken van metselwerk door afschuining over de lintvoeg. 

De hoek α dient groter te zijn dan de inwendige wrijvingshoek φd, formule (5.31). 
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  (5.30) & (5.31) 

De normaalkrachten (Nv en Nn) en de optredende normaalspanningen (σv en σn) in de diagonale- 

en in de verticale stut worden berekend en geverifieerd met formules (5.32) tot en met (5.35). 
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 (5.34) & (5.35) 

Op basis van de schuifcapaciteit (Vm) van het penant wordt de elastische topverplaatsing (dy) 

van het penant berekend, gegeven in formule (5.36). In de berekening wordt tevens de effectieve 

stijfheid (EIeff) van het penant in gescheurde toestand gehanteerd door de stijfheid (EI) te redu-

ceren met 50%. De effectieve oppervlakte (Aeff) van het penant is het product van de lengte (lw) 

en de dikte (tw) van het penant. Factor (κ) is de vormingscoëfficiënt voor rechthoekige doorsnedes 

en gedefinieerd als 5/6 (Bachmann & Lang, 2002). 
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  (5.36) 

Het vervormingsvermogen (δu) van het penant is gedefinieerd in relatie (5.37).  
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  (5.37) 

De relaties in formule (5.37) rusten op de empirische relatie tussen de drukspanning (σn), de 

geometrie van de wand (hp/lw), de metselwerkeigenschappen en de randvoorwaarden van het 

penant. De relatie is opgesteld met experimenteel onderzoek door Ganz & Thürlimann (1984) en 

Ganz (1985), gegeven in figuur 5.6. In Ganz & Thürlimann (1984) zijn wanden met verschillende 

ratio’s (hp/lw) getest onder cyclische belasting. In Ganz (1985) zijn vijf identieke wanden getest 

onder een combinatie van verticale- en zijdelingse belastingen.  

 
Figuur 5.6: Relatie tussen de drukspanning in de wand en de uiterste verplaatsing  

van het penant in procent, uit Bachmann & Lang (2002). 
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Op basis van het elastische vervormingsvermogen- (δy) en het maximale vervormingsvermogen 

van het penant (δu) wordt de ductiliteitsfactor van het penant (μWE) berekend, formule (5.38). 

Uit onderzoek van Ganz & Thürlimann (1984) is gebleken dat penanten met verschillende aspec-

tratio’s (hp/lw) een ander bezwijkmechanisme hebben. Penanten met een hoge aspectratio bezwij-

ken voornamelijk door buiging en penanten met een lage aspectratio door afschuiving. Door de 

onzekerheid van het bezwijkmechanisme is aan (μWE) een limiet van 12 gekoppeld. 

min ,12u
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y
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   (5.38) 

De uiterste topverplaatsing van de hele wand (du) is gedefinieerd in formule (5.39). 
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Stap 5: Berekenen capaciteitscurve van het gebouw 

De capaciteitscurve van de constructie wordt berekend door het optellen van de afzonderlijke 

capaciteitscurves van de penanten. De elastische topverplaatsing van de constructie is de mini-

male waarde van de elastische verplaatsing (dy) van de penanten (formule 5.36). De uiterste 

topverplaatsing (du) van de constructie is bepaald met formule (5.39).  

Stap 6: Opstellen equivalente SDOF model 

Het MDOF systeem van de constructie dient te worden geconvergeerd naar een SDOF systeem. 

De genormaliseerde knoopverplaatsingen (φi) van de eerste fundamentele trillingsvorm worden 

aangenomen als φ1 = 0,5 en φ2 = 1,0, als gedefinieerd in Bachmann & Lang (2002). De equivalente 

stijfheid (kE), de equivalente massa (mE) en de fundamentele trillingsperiode (T1) van het SDOF 

systeem worden berekend met formules (5.40) tot en met (5.42). 
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 (5.40) - (5.42) 

De participatiefactor (Γ) voor de meewerkende massa van het SDOF systeem is gedefinieerd in 

formules (5.43), met (mi) de massa van de ide knoop en φi de genormaliseerde knoopverplaatsing 

van de ide knoop. 
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  (5.43) 

Naast het lineaire gedrag van de constructie wordt ook de plastische verplaatsing van de con-

structie in de methode berekend. Deze methode geeft meer inzicht in het werkelijke gedrag van 

constructies onder zijdelingse belasting, vergeleken met de voorgaande methoden. De volgende 

stap in het nauwkeurig beschrijven van het werkelijke gedrag van constructies is de niet-lineaire 

statische (pushover) analyse, die in 3Muri wordt gehanteerd. In de volgende paragraaf wordt het 

simulatieprogramma 3Muri behandeld. 
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Hoofdstuk 6 

Simulatieprogramma 3Muri 

In voorgaande paragraven zijn de lineaire berekeningsmethoden en de bilineaire berekeningsme-

thode van Bachmann & Dazio (1997) behandeld. In deze paragraaf wordt het simulatieprogramma 

3Muri behandeld, die naast het lineaire gedrag- ook het plastische gedrag van constructies be-

schouwd. 3Muri is een simulatieprogramma waarmee het gedrag van metselwerkgebouwen onder 

seismische belasting geanalyseerd kan worden. 3Muri voert een verplaatsingsgestuurde analyse 

uit met een niet-lineaire statische (pushover) analyse. Met pushover analyses worden nauwkeurige 

resultaten verkregen over het werkelijke gedrag van constructies.  

Het programma is ontwikkeld door S.T.A. DATA en het onderzoeksteam van de Genova 

University onder leiding van Professor S. Lagomarsino. In 3Muri worden driedimensionale con-

structies gemodelleerd en omgezet naar driedimensionale equivalente frame elementen. Deze ele-

menten zijn penanten en borstweringen, welke gekoppeld worden door horizontale vloerelementen. 

De modelleerstrategie van 3Muri is het modelleren van metselwerkelementen op basis van macro-

elementen, waar gemiddelde metselwerkeigenschappen over het element worden uitgesmeerd. Met 

praktijkonderzoek naar aardbevingsschade aan gebouwen zijn de macro-elementen gedefinieerd in 

3Muri.  

In deze paragraaf worden de volgende onderwerpen behandeld, namelijk de modelleerstrategie 

(macro-elementen) in 3Muri, de equivalente frame methode, de pushover analyse en de bezwijk-

mechanismen van metselwerkelementen in 3Muri. Allereerst wordt in de volgende paragraaf de 

modelleerstrategie van 3Muri besproken. 

6.1 Modelleerstrategie voor 3Muri - Macro-elementen 

Het modelleren van bestaand metselwerk onder seismische belasting is complex doordat metsel-

werk een combinatie is van mortel en stenen met verschillende materiaaleigenschappen. Tevens 

is metselwerk een bros materiaal dat geringe trekkrachten kan opnemen, waardoor relatief snel 

scheuren in het metselwerk ontstaan door buiging of zijdelingse belasting. Hierdoor vertoont met-

selwerk niet-lineair gedrag onder zijdelingse belasting. 

 Er zijn twee belangrijke bezwijkmechanismen van metselwerkwanden in het vlak, namelijk 

bezwijken door buiging (kantelen van de wand) en door afschuiving (zowel diagonale scheurvor-

ming als afschuiving over de lintvoeg). 3Muri beschrijft deze bezwijkmechanismen in een niet-

lineaire macro-model, gegeven in figuur 6.1. In het macro-model wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen stenen, de mortel en de steen-mortel interface. Het metselwerk wordt aangenomen als 
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zijnde een anisotropisch materiaal, waar gemiddelde metselwerkeigenschappen over het vlak wor-

den uitgesmeerd. In 3Muri wordt aangenomen dat metselwerk geen trekspanningen op kan nemen, 

waardoor deze buiten beschouwing worden gelaten. De metselwerkeigenschappen dienen vastge-

steld te worden met experimenteel onderzoek. Het macro-model is geschikt voor analyses van 

gebouwen, waarbij interactie tussen de stenen, de mortel en de steen-mortel interface een ver-

waarloosbare invloed heeft op het globale gedrag van gebouwen. 

   

Figuur 6.1: Kinematisch model 2D niet-lineair macro-element 3Muri, uit 3Muri (2015). 

Metselwerkelementen, bestaande uit penanten en borstweringen, worden beschreven door boven-

staand macro-element. Het macro-element, bestaande uit twee knopen (i en j), bezit een beperkt 

aantal vrijheidsgraden (8) om de twee bezwijkmechanismes van metselwerk te simuleren, namelijk 

afschuiving en buiging. 

Het tweeknoops macro-element is opgedeeld in drie subelementen. De twee buitenste sube-

lementen (1 en 3) beschrijven de axiale- en buigende effecten en zijn volledig stijf voor afschuiving. 

De dikte ervan wordt verwaarloosbaar klein aangenomen (Δ→0). Het centrale subelement (2) 

beschrijft enkel de afschuifvervorming. Elke knoop (i en j) bezit drie vrijheidsgraden, namelijk 

een axiale verplaatsing (w), een horizontale verplaatsing (u) en een rotatie (φ). Het centrale 

subelement bezit twee vrijheidsgraden, namelijk de axiale verplaatsing (δ) en de rotatie (φ). In 

totaal wordt het macro-element beschreven door acht vrijheidsgraden. De vrijheidsgraden (u,w,φ) 

van de buitenste subelementen beschrijven het axiaal en buigend gedrag van het macro-element 

en het koppel (φ,δ) in het centrale subelement beschrijft het afschuifgedrag. 

De interne krachten van het macro-element worden beschreven met de stijfheidsmatrix op de 

volgende pagina. Deze matrix is enkel toepasbaar voor elastische vervormingen van het element.  
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Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van onderstaande formules (6.1) en (6.2) om de normaal-

kracht en de momenten in het macro-element in ongescheurde toestand te berekenen, waarin k = 

2E/h. Onderstaande formules gelden enkel als de limiet voor de excentriciteit niet wordt over-

schreden, formule (6.3).  

2
w

N k b s w E b s
h

           (6.1) 

3
3 2

12 12

k E s b
M s b

h




 
        (6.2) 

2

12 6

bM b
e

N w


  


  (6.3) 

6.2 Equivalente frame methode 

3Muri werkt met de equivalente frame methode. Metselwerkelementen worden in die methode als 

equivalente frame elementen geschematiseerd (kolommen en liggers). De frame elementen worden 

vervolgens weer vertaald naar macro-elementen, welke het bezwijkgedrag van metselwerkelemen-

ten beschrijven (zie §6.4). Daarbij is het noodzakelijk dat de stijfheid van de afzonderlijke ele-

menten van het frame identiek zijn aan de stijfheid van de penanten en de borstweringen. Figuur 

6.2 geeft schematisch de procedure weer van het omzetten van metselwerkgevels naar het equi-

valente frame. Allereerst worden de penanten en de borstweringen van de gevel geïdentificeerd. 

Borstweringen zijn gedefinieerd op basis van de verticale overlap en uitlijning van aangrenzende 

gevelopeningen (fig. 6.2a). De breedte en hoogte van borstweringen worden identiek aan de lengte 

of hoogte van aangrenzende gevelopening aangenomen. De hoogte van interne penanten (fig. 6.2b) 

is gedefinieerd als de hoogte van aangrenzende gevelopeningen. Voor de hoogte van externe pe-

nanten (fig. 6.2b) dient het ontstaan van diagonale scheuren vanaf de hoekpunten van gevelope-

ningen te worden meegenomen. De hoogte van externe penanten wordt doorgaans berekend als 

het gemiddelde van de verdiepingshoogte (hs) en de hoogte van de aangrenzende gevelopening 

(hd), namelijk (hs+hd)/2. Als laatste stap worden de penanten en borstweringen geschematiseerd 
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als het equivalente frame. De ongedefinieerde metselwerkelementen worden als oneindig stijf aan-

genomen (fig. 6.2c). Op basis van praktijkonderzoek naar aardbevingsschade aan metselwerkge-

bouwen is geconcludeerd dat geen bezwijken van deze delen optreedt. 

 

Figuur 6.2: Schematisering metselwerkgevel naar equivalent frame model. 

Voor de complete idealisatie van de metselwerkgevel dienen de equivalente stijfheden van het 

frame te worden berekend. De stijfheid van de kolom (ks) dient identiek te zijn aan de stijfheid 

van de metselwerkpenant (km), evenals de stijfheid van de liggers (krs) en de borstweringen (kr), 

uitgedrukt in relatie (6.4).  

ens m rs rk k k k    (6.4) 

Voor het berekenen van de equivalente stijfheiden van de frame elementen gelden onderstaande 

relaties (6.5) en (6.6). 
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 (6.5) & (6.6) 

Hierin zijn Es, Em, Ers, Er en Is, Im, Irs Ir respectievelijk de elasticiteitsmodulus- en kwadratisch 

oppervlaktemoment van de equivalente kolom, het metselwerkpenant, de equivalente ligger en de 

borstwering. Parameter ρf is een factor voor het in rekening brengen van de effectieve stijfheid 

van borstweringen in gescheurde toestand, doorgaans aangenomen als 0,5 [-]. 

6.3 Niet-lineaire statische analyse (pushover) 

De pushover analyse is een monotone statische methode om aardbevingssimulaties uit te voeren 

op constructies. In de analyse wordt de constructie onderworpen aan een distributie van zijde-

lingse krachten, waarvan de relatieve verhoudingen worden gehandhaafd met de toename van de 

verplaatsingen. Daarnaast wordt de massa van de constructie statisch aangebracht op het systeem 

en blijft onveranderd gedurende de pushover analyse. Het simulatieprogramma 3Muri voert een 

verplaatsingsgestuurde pushover analyse uit in plaats van een krachtgestuurde analyse. In 3Muri 

is de standaard pushover analyse (krachtgestuurd) getransformeerd naar een verplaatsingsge-

stuurde analyse op basis van een equivalent systeem met een vrijheidsgraad (SDOF), namelijk de 

horizontale verplaatsing. In deze methode wordt een horizontale verplaatsing opgelegd aan de 

knoop van het SDOF systeem. Vervolgens wordt controleert of de opgelegde verplaatsingen over 
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de hoogte van het systeem overeen komen met de verplaatsingen in het geval van het aanbrengen 

van horizontale krachten volgens de gegeven distributies in Eurocode 8 (2005), zie §5.2.1. Boven-

staande proces is in onderstaande matrix gedefinieerd.  

 

Hierin is de eerste matrix de stijfheidsmatrix van het systeem, de tweede de opgelegde verplaat-

singen en de derde de horizontale krachten op het systeem. Aan de hand van de vector (λ) wor-

den de horizontale krachten geschaald naar de opgelegde verplaatsingen. In bovenstaande ma-

trix is (m) de vrijheidsgraad van het systeem en (fF) de vector die de coëfficiënten beschrijft 

voor de distributie van de krachten. 

Zoals hierboven beschreven analyseert 3Muri metselwerkgebouwen op basis van de niet-line-

aire statische analyse (pushover). De methode is een versimpelde, maar nauwkeurige procedure 

van niet-lineaire berekeningsmethoden voor het analyseren van de maximale verwachte respons 

van constructies onder seismische belasting. In de pushover analyse wordt aangenomen dat de 

plastische respons van constructies vertaald kan worden naar de respons van een equivalent sys-

teem met een vrijheidsgraad (fig. 6.3).  

 

Figuur 6.3: Equivalent systeem (links) omgezet naar SDOF systeem (rechts). 

3Muri voert een pushover analyse uit, waar de verplaatsing van de constructieknopen per bere-

keningsstap wordt verhoogd totdat de constructie bezwijkt. Om het gedrag van structurele ele-

menten te beschrijven wordt een niet-lineair macro-model voor metselwerkeigenschappen toege-

past (§6.1). Per berekeningsstap wordt de verplaatsing van de referentieknoop en de totale schuif-

kracht ter plaatse van de voet van de constructie geregistreerd. Doorgaans wordt voor de refe-

rentieknoop een knoop van de hoogstgelegen vloer in de constructie gekozen. 3Muri controleert 

of de schuifcapaciteit van penanten wordt bereikt (‘vloeien van metselwerk’) en zo nodig wordt 

het krachtenevenwicht in penanten herverdeeld (behandeld in §6.4). De verplaatsing van de refe-

rentieknoop en de totale schuifkracht worden tegen elkaar uitgezet in de capaciteitscurve van de 
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constructie. In figuur 6.4 wordt een voorbeeld van de capaciteitscurve gegeven, met op de x-as de 

verplaatsing van de referentieknoop (d*) en de y-as de totale schuifkracht ter plaatse van de voet 

van de constructie (F*). In figuur 6.4 is ook de equivalente bilineaire curve gegeven, welke hierna 

wordt behandeld. 

 
Figuur 6.4: Pushover curve van de constructie en de equivalente bilineaire curve voor het SDOF 

Systeem, uit Luca et al. (2001). 

De elastische verplaatsing (d*
y) en de bijbehorende schuifkracht (F*

y) bij vloeien van de construc-

tie is veelal lastig te definiëren in de capaciteitscurve. Daarom wordt vanuit de capaciteitscurve 

een equivalente bilineaire curve opgesteld die representatief is voor het SDOF systeem. De bili-

neaire curve bestaat uit een lineair-elastische- en een plastische tak, welke de capaciteitscurve van 

de constructie op een aantal punten snijdt. Het oppervlak boven- en onder de bilineaire lijn tussen 

de capaciteitscurve van de constructie dient identiek te zijn en wordt met behulp van integratie 

berekend 3Muri in. In handberekeningen wordt voor het bilineaire systeem doorgaans 0,90*Fbu 

gehanteerd voor de maximale schuifkracht en voor het snijpunt van de bilineaire curve en de 

capaciteitscurve 0,60-0,70*Fbu (fig. 6.4). De elastische verplaatsing van de constructie (d*
y) is het 

snijpunt van de lineair-elastische- en de plastische tak van de bilineaire curve. De uiterste ver-

plaatsing (d*
u) van het SDOF systeem is identiek aan de uiterste verplaatsing op capaciteitscurve 

van de constructie. Elk punt op de curve definieert de relatie tussen de horizontale verplaatsing 

(d*) van de constructie en de optredende schuifkracht (F*) aan de voet van de constructie. 

Gereduceerde metselwerkeigenschappen bij bezwijken van metselwerkelementen worden niet 

beschreven in Eurocode 8 (2005) en kunnen enkel door experimenteel onderzoek worden vastge-

steld. Doorgaans zijn deze metselwerkeigenschappen niet bekend, waardoor in pushover analyses 

geen nauwkeurig bezwijkpunt van de constructie wordt bepaald. Eurocode 8 (2005) stelt daarom 

de schuifcapaciteit bij bezwijken van de constructie op 80% van de maximaal optredende schuif-

kracht en een uiterste verplaatsing (d*
u) behorende bij dat punt (zie fig. 6.4). 

Daarnaast berekent 3Muri de respons van de constructie bij de optredende seismische belas-

ting, namelijk de target displacement van het systeem (bijv. Beyer & Mergos, 2015), uitgedrukt 

in de topverplaatsing van de constructie. 3Muri hanteert de stappen van de N2-methode, opge-

nomen in Eurocode 8 (2015). In de methode wordt aangenomen dat de constructie door een 

equivalent SDOF systeem beschreven kan worden. De basis van de N2-methode is het elastisch 

responsspectrum, zie §5.2.1. Voor harmonische trillingen kan vanuit het elastisch responsspectrum 

(Se) het elastisch verplaatsing responsspectrum (SDe) berekend worden, gegeven in formule (6.7). 



34 

 

2

24
De e

T
S S


 


  (6.7) 

Het inelastisch responsspectrum (Sa) en het inelastisch verplaatsing responsspectrum (Sd) worden 

berekend aan de hand van de ductiliteit van de constructie (μ) en de gedragsfactor (q), gegeven 

in formules (6.8) en (6.9). 
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   (6.8) & (6.9) 

Met de resultaten van bovenstaande relaties wordt het elastische acceleratie-verplaatsing respons-

spectrumdiagram gedefinieerd, gegeven in figuur 6.5. De target discplacement van het systeem 

wordt bepaald door de resultaten van de pushover analyse te delen door de massa van het systeem 

en deze te plotten in het diagram (zie fig. 6.5). Het snijpunt tussen de pushover curve en het 

inelastisch responsspectrum is de respons (target displacement) van het systeem op de seismische 

belasting. 

 

Figuur 6.5: Inelastisch acceleratie-verplaatsing responsspectrumdiagram (Beyer & Mergos, 2015) 

In de voorgaande paragrafen is de achtergrondinformatie van 3Muri behandeld, waaronder de 

modelleerstrategie, de equivalente frame methode en de niet-lineaire statische analyse. Op basis 

van de beschreven methodes analyseert 3Muri metselwerkgebouwen onder seismische belasting. 

In die analyse controleert 3Muri welk bezwijkmechanisme van metselwerkelementen optreedt en 

welk type schade optreedt aan de elementen. In de volgende paragrafen worden de bezwijkme-

chanismes en het type schade aan metselwerk behandeld. 

6.4 Bezwijkcriteria metselwerkelementen 

Doorgaans wordt het bezwijken van metselwerkelementen getoetst op basis van de maximale 

elementweerstand tegen afschuiving, -buiging en -normaalkracht volgens Eurocode 6 (2011). 

3Muri hanteert daarentegen een andere methode, namelijk het bezwijken van metselwerkelemen-

ten wanneer de maximale interstory drift van het element wordt bereikt. De interstory drift is de 

verplaatsing die de top van een element ondergaat ten opzichte van de voet van dat element (zie 

fig. 6.6). 
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Figuur 6.6: Interstory-drift van het penant, uit 3Muri (2015). 

De limiet voor de interstory drift is afhankelijk van het type bezwijkmechanisme dat optreedt 

van ongewapend metselwerk, namelijk a) bezwijken door buiging (kantelen van metselwerkpenan-

ten), b) bezwijken door afschuiving (afschuiven van metselwerk over de lintvoeg) en c) bezwijken 

door diagonale scheurvorming. De drie bezwijkmechanismes zijn in figuur 6.7 gegeven. 

 
Figuur 6.7: Bezwijkmechanismen metselwerkwanden in het vlak door horizontale belasting, met 

(a) kantelen, (b) afschuiven over de lintvoeg en (c) diagonale afschuifscheuren, uit 3Muri (2015). 

Bovenstaande bezwijkmechanismes worden in de volgende paragrafen behandeld. De interstory 

drift wordt getoetst op de twee hoofd bezwijkcriteria, namelijk bezwijken door afschuiving en 

door buiging. 3Muri hanteert formule (6.7) voor het berekenen van de interstory drift van ele-

menten. In combinatie met de twee limieten, geformuleerd in Eurocode 8 (2005), wordt de maxi-

male interstory drift van elementen beschreven. 
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 (6.7) 

Bovenstaande limieten mogen in de grenstoestand Near Collapse (NC) voor bestaande bouw ver-

menigvuldigt worden met een factor 4/3. Het penant bezwijkt door afschuiving als de horizontale 

topverplaatsing van het penant de limiet van 0.004∙hm overschrijdt. Voor bezwijken door buiging 

geldt 0.008∙hm. Hierin is hm hoogte van het penant. De limiet voor penanten onder druk en buiging 

is hoger dan de limiet voor afschuiving, omdat bezwijken door buiging een ductiel bezwijkmecha-

nisme is en geleidelijk optreedt. Bezwijken door afschuiving ontstaat doorgaans abrupt en is een 

bros bezwijkmechanisme. 
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In 3Muri worden penanten en borstweringen gedefinieerd als niet-lineaire macro-elementen. De 

elementeigenschappen en de verplaatsingscontrole worden als volgt beschreven: 

1. stijfheid metselwerk op basis van elastische eigenschappen (gescheurde toestand); 

2. bilineair gedrag van metselwerk met maximum waarden van schuif- en buigsterkte; 

3. herverdeling van interne krachten op basis van het elementevenwicht; 

4. detecteren van bezwijkmechanismen op basis van globale- en lokale parameters; 

5. toepassen stijfheidsdegradatie in de plastische tak van metselwerk; 

6. vervormingscontrole van het model op basis van de maximum vloerverplaatsing en het 

bezwijkmechanisme volgens NEN-EN 1998; 

7. bereiken van de uiterste grenstoestand van het element, het element is bezweken. 

De achtergrondinformatie van 3Muri en de drie typen bezwijkmechanismes van metselwerk zijn 

in voorgaande paragrafen behandeld. Op basis van die informatie wordt in de volgende paragrafen 

dieper in gegaan op de bezwijkmechanismes van metselwerkpenanten en vervolgens behandeld 

wanneer schade optreedt aan metselwerkpenanten. 

6.4.1 Bezwijken door buiging – kantelen en verbrijzeling van de teen 

Het eerste bezwijkmechanisme van metselwerkwanden is het kantelen van metselwerkpenanten. 

Dit mechanisme treedt op wanneer de wand onderhevig is aan relatief grote drukkrachten in 

combinatie met horizontale belasting. Als gevolg van de horizontale belasting kantelt de wand en 

ontstaat buiging in het vlak. Dit resulteert in aan een zijde drukspanningen en aan de andere 

zijde trekspanningen in de teen van de wand. Bij toenemende horizontale belasting zal aan de 

zijde onder trek de voeg losscheuren, waardoor de drukzone meer wordt belast. Bij het overschrij-

den van de drukcapaciteit van het resterende metselwerk treedt verbrijzeling van de teen op. De 

momentcapaciteit van de wand wordt gedefinieerd aan de hand van het niet-lineaire spanningsfi-

guur van de gevelsectie (fig. 6.8). 

 

Figuur 6.8: Spanningsfiguur bij kantelen van de wand. 

In de teen van de wand ontstaat een parabolisch spanningsblok als gevolg van de excentrisch 

aangrijpende normaalkracht NEd, met lengte x en hoogte fm, waarin fm de gemiddelde druksterkte 

van metselwerk. Het oppervlak van het parabolisch spanningsblok wordt vereenvoudigd door een 
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rechthoekig spanningsblok met lengte (a) en hoogte (κ*fm), met κ = 0,85. De lengte (a) van het 

rechthoekig spanningsblok is gedefinieerd in formule (6.8). 
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 (6.8) 

De momentcapaciteit van de wand wordt vervolgens berekend met formule (6.9). 
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 (6.9) 

Formules (6.8) en (6.9) gecombineerd geven de uitdrukking voor de momentcapaciteit van de 

wand, formule (6.10). 
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 (6.10) 

Waarin: 

Mu  =  momentcapaciteit van de wand [Nmm] 

l  =  lengte wand [mm] 

t  =  dikte wand [mm] 

κ =  omrekenfactor rechthoekig spanningsfiguur = 0,85 [-] 

σ0  =  drukspanning in de wand, gedefinieerd als:  0 EdN l t    [N/mm2] 

fm  =  gemiddelde druksterkte metselwerk [N/mm2] 

6.4.2 Bezwijken door afschuiving over de lintvoeg 

Het tweede bezwijkmechanisme van metselwerkwanden is afschuiving van een metselwerksegment 

over de lintvoeg (fig. 6.9). Dit mechanisme treedt voornamelijk op bij metselwerkwanden met 

slechte kwaliteit mortel en een combinatie van relatief lage normaalkrachten en relatief hoge 

horizontale belastingen. De schuifweerstand van metselwerkwanden is afgeleid van een lineaire 

schuifspanningsverdeling in de doorsnede van het metselwerksegment, figuur 6.9. 

 

Figuur 6.9: Spanningsfiguur afschuiving metselwerk over de lintvoeg. 
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De schuifweerstand van metselwerkwanden wordt berekend met de Mohr-Coulomb criteria en is 

gedefinieerd in formule (6.11), ontleend aan Eurocode 6 (2011). 

 0 0Rd v n c v cV f l t f l t N             (6.11) 

Waarin: 

VRd =  schuifweerstand wand [N]; 

fv0  =  initiële schuifsterkte metselwerk, zonder drukspanning [N/mm2]; 

σn  =  gemiddelde drukspanning in de effectieve oppervlakte N/(lc∙t) [N/mm2]; 

lc =  effectieve wandlengte onder druk [mm]; 

t  =  dikte wand [mm]; 

N  =  normaalkracht op de wand [N]. 

De effectieve wandlengte onder druk wordt enkel toegepast wanneer naast drukspanningen ook 

trekspanningen optreden in de wanddoorsnede als gevolg van een excentriciteit van de normaal-

kracht op de wand (e = MEd/NEd). Trekspanningen ontstaan in een zijde van de wanddoorsnede 

wanneer de excentriciteit van de normaalkracht de limiet van e ≥ l/6 overschrijdt. De trekzone 

van de wand wordt in de berekening verwaarloosd. De effectieve wandlengte onder druk (lc) wordt 

berekend met formule (6.12). 
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 (6.12) 

Indien de optredende schuifkracht (VEd) op de wand de schuifweerstand ervan overschrijdt, dient 

VEd te worden gereduceerd. Door het reduceren van de optredende schuifkracht wordt het ele-

mentevenwicht verstoord, waardoor de optredende momenten Mi en Mj aan de boven- en de 

onderzijde van de wand ook gereduceerd dienen te worden. Dit heeft als gevolg een gereduceerde 

excentriciteit (e = MEd / NEd) alsmede de effectieve wandlengte (lc) onder druk. Het optredende 

moment wordt in dat geval uitgedrukt in de optredende schuifkracht, formule (6.13). 
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 (6.13) & (6.14) 

Hierin is αv een reductiefactor afhankelijk van de grenswaarden van het systeem. De twee uiterste 

grenswaarden zijn αv = 1,0 voor uitkragingen en αv = 0,5 voor tweezijdig ingeklemde wanden 

(horizontale verplaatsing van de bovenrand wordt niet gehinderd), figuur 6.10. 
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Figuur 6.10: Schema's reductiefactor αv voor: a) uitkragingen en b) tweezijdige (rol)inklemming. 

Indien de schuifweerstand van penanten wordt overschreden, wordt de effectieve wandlengte on-

der druk (lc) berekend met formule (6.15). 
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Op basis van de Mohr-Coulomb criteria (formule 6.11) en de limietwaarde voor de optredende 

schuifkracht VEd = VRd wordt de schuifcapaciteit van wanden berekend met formule 6.16 en de 

effectieve wandlengte onder druk (lc,r) in formule 6.17. 
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 (6.17) 

Aan lc,R zijn twee limieten gesteld. De effectieve wandlengte onder druk mag de totale wandlengte 

(l) niet overschrijden. De tweede limiet is gesteld voor de transitie van het bezwijkmechanisme 

van wanden, namelijk de transitie van bezwijken door afschuiving naar bezwijken door buiging. 

Dit betekent dat het rechthoekige spanningsfiguur voor bezwijken onder buiging volledig is ont-

wikkeld (zie figuur 6.8, de hoogte is κ∙fm). De limieten zijn gedefinieerd in formule 6.18. 
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Tevens stelt formule 3.5 in Eurocode 6 (2011) een limiet aan de optredende afschuifspanning, 

gedefinieerd in formule (6.19).  
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Indien de schuifsterkte van de wand wordt overschreden, dan geldt de volgende limiet voor de 

schuifweerstand (Vlim), formule (6.20). 

lim ,limv cV f l t    (6.20) 
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In formule 6.20 is de effectieve wandlengte onder druk (lc) gerelateerd aan de limiet van de schuif-

sterkte (fv,lim), waardoor deze kan afwijken van formule (6.17). De volgende uitdrukkingen voor 

de limiet van de schuifweerstand (Vlim) en bijbehorende wandlengte onder druk (lc,lim) zijn geldig 

wanneer de limiet van de schuifweerstand van de wand wordt bereikt, met VEd = Vlim. 
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 (6.21) & (6.22) 

Voor formule 6.22 geldt eveneens de limiet als geformuleerd in formule (6.18). De limiet voor de 

optredende schuifkracht (VEd) is uiteindelijk het minimum van VRd en Vlim, formule (6.23). 

 limmin ,Ed u RdV V V V   (6.23) 

6.4.3 Bezwijken door diagonale scheurvorming – afschuifkracht 

Het derde bezwijkmechanisme van metselwerkwanden is het bezwijken door diagonale scheurvor-

ming als gevolg van schuifspanningen. Dit mechanisme treedt op bij een combinatie van relatief 

hoge normaalkrachten en zijdelingse belasting op de wand. Afhankelijk van de kwaliteit van de 

stenen en de mortel treedt trapsgewijze scheurvorming op in de lint- en stootvoegen of door de 

stenen zelf. Voor dit bezwijkmechanisme hebben Turnŝek & Cacovic (1971) een voorschrift gefor-

muleerd, dat enkel voor bestaande bouw van toepassing is. In dat voorschrift heeft de slankheid 

van het penant invloed op de schuifweerstand ervan, gedefinieerd met vormfactor b. Vormfactor 

b is afhankelijk van de schuifspanningsverdeling in het penant en is uitgedrukt in de slankheid 

ervan (λ = h/l). Grafiek 6.1 geeft de relatie tussen vormfactor b en de slankheid van het penant, 

met een limiet 1 ≤ b ≤ 1,5. 

 
Grafiek 6.1: Relatie vormfactor b en slankheid van het penant, uit Betti et al. (2012). 

De schuifweerstand van penanten is gedefinieerd in formule (6.24), ontleend aan Turnŝek & Ca-

covic (1971). 
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Waarin: 

Vt  =  schuifweerstand van de wand [N]; 

l  =  lengte wand [mm]; 

t  =  dikte wand [mm]; 

τ0  =  schuifsterkte metselwerk [N/mm2]; 

NEd  =  optredende normaalkracht [N]; 

b  =  vormfactor, met 1 ≤ b ≤ 1,5 [-]. 

6.4.4 Bezwijken van borstweringen 

Voor borstweringen hanteert 3Muri twee bezwijkmechanismen, namelijk bezwijken door buiging 

en door diagonale scheurvorming (afschuiving). Optredende drukkrachten in borstweringen zijn 

doorgaans relatief laag, waardoor bezwijken door drukbelasting niet zal optreden. Bezwijken door 

afschuiven over de lintvoet wordt verhinderd door de twee aangrenzende penanten. Enkel bezwij-

ken door afschuiving en door buiging kan optreden als gevolg van verticale belasting op de borst-

wering. De schuifweerstand van borstweringen is gedefinieerd in formule (6.25). 

, int 0u l el vV h t f    (6.25) 

Waarin: 

Vu,lintel  =  schuifweerstand van de borstwering [N]; 

h  =  hoogte borstwering [mm]; 

t  =  dikte borstwering [mm]; 

fv0  =  schuifsterkte metselwerk, zonder druk [N/mm2]. 

De momentcapaciteit van borstweringen is gedefinieerd in formule 6.26.  
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Waarin: 

Mu, lintel  =  momentcapaciteit borstwering [Nmm]; 

h  =  hoogte borstwering [mm]; 

t  =  dikte borstwering [mm]; 

κ =  omrekenfactor rechthoekig spanningsfiguur = 0,85 [-] 

fhd  =  druksterkte metselwerk parallel aan de lintvoeg [N/mm2]; 

Hp  =  treksterkte van de borstwering, 0,4 ∙ fhd ∙ h ∙ t [N]. 
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In voorgaande paragrafen zijn de typen bezwijkmechanismes van metselwerkelementen behan-

deld, waarvoor de momentcapaciteit en de schuifcapaciteit van penanten zijn behandeld. 3Muri 

controleert in analyses welk type bezwijkmechanisme en welk type schade optreedt in penanten. 

Die bezwijkcontrole en het type schade aan metselwerk wordt in de volgende paragraaf behandeld. 

6.4.5 Bezwijkcontrole en schade aan metselwerkpenanten 

In deze paragraaf wordt het type schade aan metselwerk en het type bezwijkmechanisme van 

penanten dat optreedt in 3Muri behandeld. Gedurende de pushover analyse controleert 3Muri 

van elk punt op de capaciteitscurve of penanten beschadigd raken en wat voor type bezwijkme-

chanisme optreedt. Op basis van voorgaande paragrafen wordt inzichtelijk gemaakt wat de grens-

toestand is tussen ongescheurd metselwerk en het ontstaan van scheuren in metselwerk. In 3Muri 

wordt onderscheid gemaakt tussen het ontstaan van schade aan metselwerk door buiging en door 

afschuiving. In figuur 6.11 is de legenda uit 3Muri gegeven voor het type schade aan- en het type 

bezwijken van metselwerk. 

 

Figuur 6.11: Legenda uit 3Muri voor type schade aan metselwerk. 

Bovenstaande criteria worden hierna behandeld. Als voorbeeld is een penant met afmetingen 

1360x1375x110 mm (l x h x t) gehanteerd. Van dit penant zijn de momentcapaciteit en de schuif-

capaciteit berekend voor de twee fundamentele bezwijkmechanismes, bezwijken en schade aan 

metselwerk door buiging (§6.4.1) en door afschuiving (§6.4.2 en §6.4.3). Voor het penant zijn de 

bezwijkmechanismes behandeld en is het schuif-normaalkracht-diagram opgesteld, grafiek 6.2 

(pag. 43). 

Schade en bezwijken door buiging 

Schade aan metselwerk door buiging ontstaat wanneer de momentcapaciteit van het penant wordt 

overschreden. De momentcapaciteit (Mu) van penanten wordt berekend met formule (6.10) uit 

§6.4.1. De schuifcapaciteit (VR,Mu) bij het bereiken van de momentcapaciteit wordt berekend door 

(Mu) te delen door de halve hoogte van het penant in het geval van een tweezijdig ingeklemde 

penant (zie fig. 6.10 uit §6.4.2). Indien de momentcapaciteit van het penant wordt overschreden, 

dan markeert 3Muri het penant als beschadigd door buiging (lichtroze in fig. 6.11). De interne 

krachten van het penant worden herverdeeld op basis van het elementenevenwicht, zodat de 

schuifcapaciteit van het penant niet wordt overschreden. Indien schade optreedt aan metselwerk 

door buiging, dan wordt in de bezwijkcontrole het element getoetst aan de maximale interstory 

drift voor bezwijken door buiging (0,008*h), mits de momentcapaciteit van het penant volledig 

wordt benut. 3Muri markeert het element dan rood (zie. fig. 6.11).  
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Indien de interne momenten afnemen, dan kan het bezwijkmechanisme overgaan van bezwijken 

door buiging naar bezwijken door afschuiving (zie graf. 6.2). Dit wordt later verder behandeld. 

Schade en bezwijken door afschuiving 

De tweede controle is schade en bezwijken van penanten door afschuiving. Indien de momentca-

paciteit (Mu) van het penant niet wordt overschreden, dan wordt de schade aan metselwerk 

gedefinieerd door de schuifcapaciteit van a) afschuiving over de lintvoeg of b) diagonale scheur-

vorming. In a) wordt onderscheid gemaakt tussen de schuifcapaciteit (VRd) op basis van de Mohr-

Coulomb criteria (formule 6.16) en de schuifcapaciteit (Vlim) op basis van de limiet van de schuif-

kracht (fv,lim) in formule (6.21). De schuifcapaciteit (Vt) van het penant voor bezwijken door 

diagonale scheurvorming wordt berekend met formule (6.24). Schade aan metselwerk door af-

schuiving ontstaat indien de schuifcapaciteit van het penant van bezwijkmechanisme a) of b) 

wordt overschreden, mits de momentcapaciteit van het penant niet wordt overschreden. 3Muri 

markeert dan het element als beschadigd door afschuiving (lichtgeel in fig. 6.11). Voor de be-

zwijkcontrole wordt het element vervolgens getoetst aan de maximale interstory drift voor be-

zwijken door afschuiving (0,004*h). 3Muri markeert het element als bezweken (donkergeel in fig. 

6.11), indien de maximale interstory drift van het element wordt overschreden. 

Schuif-normaalkracht diagram van het penant 

In grafiek 6.2 is het schuif-normaalkracht diagram van het penant gegeven voor de vier bezwijk-

mechanismes van het penant. De gehanteerde formules zijn hierboven behandeld. De curves zijn 

genormaliseerd door de schuifcapaciteit en de normaalkracht op het penant te delen door (b*t*fd). 

Het domein van de schuifcapaciteit wordt begrensd door de vier curves, welke door de zwart 

onderbroken lijn is beschreven. 

 

Grafiek 6.2: Relatie normaalkracht en schuifcapaciteit van het penant. 
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Onder lage normaalkrachten (0-5% van de capaciteit van de doorsnede) wordt de schuifcapaciteit 

van het penant begrensd door bezwijken door buiging en door afschuiving (Mohr-Coulomb crite-

ria). In dat traject wordt het bezwijkmechanisme van het penant beschreven door beide curves, 

omdat deze elkaar overlappen. Indien de momentcapaciteit van het penant niet wordt overschre-

den, dan treedt schade door afschuiving op. Indien de momentcapaciteit wel wordt overschrijden, 

dan treedt schade door buiging op. 

In het algemeen geldt dat een toename van normaalkracht op een penant leidt tot een toename 

van schuifcapaciteit van het penant. Voor het gedrongen penant (1360x1375x110 mm) wordt de 

schuifcapaciteit bij normaalkrachten van 5-75% van de drukcapaciteit van de doorsnede begrensd 

door afschuiving. Bij normaalkrachten hoger dan 75% van de drukcapaciteit van de doorsnede 

wordt de schuifkracht begrensd door buiging. Voor slanke penanten wordt de schuifcapaciteit 

voornamelijk begrensd door buiging, omdat deze een lagere momentcapaciteit bezitten. 

In dit hoofdstuk is het simulatieprogramma 3Muri behandeld. De modelleerstrategie, de equiva-

lente frame methode, de pushover analyse en de vier bezwijkmechanismes met bijbehorende for-

mules van metselwerk zijn van 3Muri behandeld. Met die informatie wordt 3Muri geverifieerd. In 

die verificatie wordt een fictief gebouw en een bestaand gebouw uit Bazel (Zwitserland) in 3Muri 

geanalyseerd. De resultaten uit 3Muri worden met een drietal berekeningsmethodes voor het ont-

werpen van gebouwen onder seismische belasting geverifieerd. De verificatie wordt in de volgende 

sectie (II) van dit rapport behandeld.  
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Hoofdstuk 7 

Verificatie 3Muri 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het programma 3Muri geverifieerd aan de hand van een 

fictief gebouw in de omgeving Hoogezand. Als uitgangspunt is een woongebouw van gevolgsklasse 

CC1 gehanteerd. De resultaten van 3Muri worden geverifieerd met behulp van drie methodieken, 

namelijk de zijdelingse belasting methode, de spectrale modale responsieberekening en een bere-

kening van de pushover curve op basis van de methode Bachmann & Dazio (1997). De eerste 

twee methoden zijn lineair-elastische rekenmethoden. Enkel het elastische gedrag van de con-

structie wordt in rekening gebracht, waarbij de elastische topverplaatsing van de constructie en 

de schuifkracht ter plaatse van de voet van de constructie worden berekend. De Bachmann & 

Dazio (1997) methode is ontwikkeld voor uitsluitend metselwerk- en betonconstructies, waarmee 

de capaciteitscurve van constructies wordt berekend. De methode is ontwikkeld door de Swiss 

Seismological Service (SED) en het instituut van bouwtechniek van de Technische Hogeschool 

Zürich (IBK). De methode is gefundeerd op experimenteel onderzoek van Ganz & Thürlimann 

(1984) en van Ganz (1985). In de methode wordt naast de stijfheid van het penant tevens de 

(gereduceerde) stijfheid van de borstwering in rekening gebracht. Op basis van de bovengenoemde 

methodieken is een vergelijking gemaakt met de resultaten van 3Muri. 

 In de eerste paragrafen zijn uitgangspunten geformuleerd voor de verificatie. Daarna is het 

fictief gebouw in 3Muri geanalyseerd en vervolgens zijn de resultaten geverifieerd met de drie 

methoden. De resultaten zijn in §7.6 met elkaar vergeleken en daaruit zijn conclusies getrokken. 

Daarnaast zijn de resultaten van de equivalente knoopbelastingen, de oplegreacties en de element-

krachten in 3Muri geverifieerd met een handberekening (§7.7). In de laatste paragraaf (§7.8) zijn 

de resultaten van 3Muri geverifieerd aan de hand van een uitgewerkte woning uit Bazel, ontleend 

aan Bachmann & Lang (2002). 

7.1 Uitgangspunten 

Voor de verificatie is een fictief metselwerkgebouw (gevolgsklasse CC1) van twee bouwlagen ge-

hanteerd met een verdiepingsvloer en dakvloer van gewapend beton (h = 200 mm). De vloeren 

overspannen in y-richting van het gebouw. Het dragend metselwerk is 100 mm dik, waar in de 

voor- en achtergevel een sparing van 1750x1750 mm is gemodelleerd (in x-richting). De voor- en 

de achtergevel zijn alleen van belang voor de verificatie, daarom is het gebouw enkel in x-richting 

onderzocht. In figuur 7.1 zijn de plattegrond en de aanzichten gegeven.  
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Figuur 7.1: Plattegrond en aanzichten fictief gebouw. 

In tabel 7.1 zijn de parameters van het gebouw gegeven, welke voor de drie verificatiemethodieken 

zijn gehanteerd. 

Tabel 7.1: Parameters fictief gebouw. 

Lengte gebouw L = 4.250 [mm] 

Breedte gebouw B = 3.000 [mm] 

Hoogte gebouw Htot = 5.000 [mm] 

Effectieve hoogte verdieping  hst = 2.500 [mm] 

Hoogte penant hp = 1.750 [mm] 

Lengte penant lp = 1.250 [mm] 

Hoogte borstwering hb = 750 [mm] 

Lengte borstwering l0 = 3.000 [mm] 

Dikte metselwerk tw = 100 [mm] 

7.1.1 Metselwerkeigenschappen 

De metselwerkeigenschappen zijn ontleend aan Eurocode 6 (2011). Als uitgangspunt is een genor-

maliseerde steendruksterkte van 15 N/mm2 in combinatie met een metselmortel M10 gehanteerd. 

De karakteristieke druksterkte van metselwerk is berekend met formule 3.1 uit Eurocode 6 (2011), 

gegeven in formule (7.1). De factoren α, β en K zijn afhankelijk van het type steen en metselmortel 

en zijn ontleend aan tabel NB-2 van Eurocode 6 (2011), fb is de genormaliseerde gemiddelde 

druksterkte van de steen en fm de druksterkte van de mortel. 

0.65 0.25 20,6 15 10 6,20 /k b mf K f f N mm         (7.1) 

De druksterkte van metselwerk parallel aan de lintvoegen (fmy) is berekend met formule (7.2), 

ontleend aan Angelillo (2014). Voor de verificatie is een conservatieve waarde voor (fmy) gehan-

teerd, namelijk 30% van (fk). 

20,30 0,30 6, 20 1,86 /my mf f N mm      (7.2) 
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Voor verificatiedoeleinden is de materiaalfactor (γm) voor metselwerk aangenomen als 1,0. De 

elasticiteitsmodulus (E) en de glijdingsmodulus (G) zijn berekend volgens Eurocode 6 (2011). 

2

2

700 700 6,20 4340 /

0,4 0,4 4340 1735 /

kE f N mm

G E N mm

    

    
 (7.3) en (7.4) 

In tabel 7.2 zijn de metselwerkeigenschappen voor het fictief gebouw gegeven. 

Tabel 7.2: Metselwerkeigenschappen voor verificatie 3Muri. 

Materiaalfactor metselwerk    γm = 1,0 [-] 

Druksterkte metselwerk in orthogonale richting  fk = 6,20 [N/mm2] 

Druksterkte metselwerk in parallelle richting (0,3 x fm) fky = 1,86 [N/mm2] 

Elasticiteitsmodulus metselwerk   E = 4340 [N/mm2] 

Glijdingsmodulus metselwerk    G = 1735 [N/mm2] 

Soortelijke massa metselwerk    ρm = 18,0 [kN/m3] 

Inwendige wrijvingshoek metselwerk   μ = 0,4 [-] 

De effectieve stijfheid van de penanten is berekend volgens Tomazeviĉ (2009), gegeven in formule 

(7.5). 

2 2

'

1735 1250 110
12.600 /

1735 5000
1,2 5000 1 3,331,2 1

4340 1250

w
e

tot
tot

w

G A
k kN m

HG
H

E l


  
  

      
            

       

   (7.5) 

Deze stijfheid is tevens toegepast in de zijdelingse belastingmethode en de responsieberekening. 

7.1.2 Belastingen 

De opgelegde belastingen zijn ontleend aan Eurocode 1 (2011) en de seismische parameters uit 

NPR 9998 (2015). Voor de vloeren is klasse A (woon-, en verblijfsruimtes) als uitgangspunt ge-

hanteerd. De verdiepingsvloer is een gewapende betonvloer van 200 mm dik en de dragende wan-

den zijn aangenomen als metselwerk van 100 mm dik. In tabel 7.3 zijn de permanente- en variabele 

belastingen gegeven. 

Tabel 7.3: Permanente- en variabele belastingen van fictief gebouw. 

Permanente belasting 
 

ρ 
[kN/m3] 

h of t 
[m] 

qk 

[kN/m2] 

Eigen gewicht vloer (h = 200mm) 24,0 0,20 4,80 

Lichte scheidingswanden - - 0,80 
                   Gk,t  = 5,60 

Eigen gewicht gevels 18,0 0,10 1,80 

Opgelegde belasting vloeren (klasse A)     Qk,t  = 1,75 
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De seismische rekenwaarde voor de verticale vloerbelasting is berekend met formule 3.17 uit NPR 

9998 (2015), gegeven in formule (7.6). Voor de berekening van de effecten van de seismische 

belasting (ψE) is formule 4.2 uit NPR 9998 (2015) gehanteerd, gegeven in formule (7.7). De com-

binatiecoëfficiënt (ψ2 = 0,3) voor vloeren van klasse A is ontleend aan tabel A1.1 van Eurocode 

0 (2011) en de reductiefactor (φ = 0,6) is ontleend aan tabel 4.2 uit NPR 9998 (2015). 

2
, , , , 5,60 0,18 1,75 5,90 /d vl k j E i k iq G Q kN m         (7.6) 

2 0,6 0,3 0,18[ ]E         (7.7) 

In tabel 7.4 zijn de belastingen per verdiepingsvloer berekend. De helft van de massa van de wand 

op de begane grond wordt afgedragen naar de fundering en de massa van het metselwerk op de 

eerste verdieping is evenredig verdeeld over beide verdiepingsvloeren. 

Tabel 7.4: Massa verdiepings- en dakvloer. 

Massa verdiepingsvloer (m1) 
 

Aantal 
 

L 
[m] 

B of h  
[m] 

qd 

[kN/m2] 
Fd 

[kN] 
m 

[kg] 
Vloer 1 4,25 3,00 5,90 74,7 7470 

Penanten 4 1,25 2,50 1,80 22,5 2250 

Borstweringen 2 1,75 0,75 1,80 4,7 470 

     m1    = 101,9 10.190 

Massa dakvloer (m2)       

Vloer 1 4,25 3,00 5,90 74,7 7470 

Penanten 4 1,25 1,25 1,80 11,3 1130 

Borstweringen 2 1,75 0,38 1,80 2,4 240 

     m2   = 88,4 8.840 

    mtot = 190,3 19.030 

De belastingen in tabel 7.4 zijn eveneens gehanteerd in de zijdelingse belasting methode, de spec-

trale modale responsieberekening en de methode van Bachmann & Dazio (1997). Allereerst wordt 

in de volgende paragraaf de constructie in 3Muri gemodelleerd en de resultaten geanalyseerd. Die 

resultaten worden daarna vergeleken met de drie verificatiemethoden. 

7.2 Simulatie 3Muri 

Met de in voorgaande paragrafen geformuleerde uitgangspunten is in 3Muri de constructie gemo-

delleerd en geanalyseerd, waarin de schuifcapaciteit- (Fb) en de uiterste topverplaatsing (du) van 

de constructie worden berekend. De parameters van het fictief gebouw zijn gegeven in tabel 7.1 

en de metselwerkeigenschappen in 7.2. In 3Muri wordt Eurocode 8 (2005) als norm gehanteerd, 

waarin het bezwijken van metselwerksegmenten onder afschuiving of buiging wordt getoetst aan 

limieten voor de interstory-drift, geformuleerd in Annex C.4.2 en C.4.3 in Eurocode 8 (2005). 

Voor de grenstoestand Significant Damage (SD) zijn de limieten voor bezwijken door afschuiving 

0,004∙h en bezwijken door buiging 0,008∙h. Voor bestaande bouw mag de grenstoestand Near 
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Collapse (NC) gehanteerd worden en dienen beide limieten van de grenstoestand SD vermenig-

vuldigd te worden met factor 4/3, voorgeschreven in Annex C.4.2.2 en C.4.3.2 uit Eurocode 8 

(2005). Onderstaande limieten zijn gehanteerd voor de maximale interstory-drift van elementen. 

 

 

4
0,004 0,005 afschuiving

3

4
0,008 0,010 druk/buiging

3

u

h h

h h




   

 
    


 

De constructie is enkel in x-richting geanalyseerd. Omdat borstweringen voortijdig scheuren als 

gevolg van zijdelingse belastingen, wordt de stijfheid (EIeff) van borstweringen met 50% geredu-

ceerd (Bachmann & Dazio, 1997). In 3Muri zijn de betonnen verdiepingsvloeren als starre vloeren 

gemodelleerd, met een permanente- en veranderlijke belasting van respectievelijk 5,90 kN/m2 en 

1,75 kN/m2. Voor de piekgrondversnelling (ag,R) is 0,04 g (of 0,39 m/s2) gehanteerd. 

In 3Muri zijn 16 pushover analyses uitgevoerd in x-richting van de constructie. Het referen-

tiepunt voor de berekening van de capaciteitscurve is de linker bovenhoek van de voorgevel, ter 

hoogte van de verdiepingsvloer. In 3Muri zijn de seismische belastingen volgens formule (5.13) en 

(5.14) uit §5.2.1 aangebracht op de constructie. Ook zijn bijkomende excentriciteiten in de ana-

lyses beschouwd, namelijk 5% van de vloerafmeting loodrecht op de richting van de seismische 

belasting (+150 mm). De maatgevende analyse in 3Muri is in –x richting van de constructie, 

waarin de seismische belastingen volgens formule (5.14) zijn aangebracht op de constructie met 

een bijkomende excentriciteit van 150 mm. In die analyse zijn de belastingen over de hoogte van 

het gebouw verdeeld overeenkomstig met de fundamentele trilvorm. In grafiek 7.1 zijn de resul-

taten gegeven van de capaciteitscurve (blauw) en de bilineaire curve (rood). De rode gestippelde 

lijn is de target displacement van de constructie bij een piekgrondversnelling van 0,04 g.  

 

Grafiek 7.1: Capaciteitscurve (blauw) en bilineaire curve (rood) 3Muri. Analyse in –x richting en 

verdeling van zijdelingse belasting op basis van de fundamentele trilvorm en een excentriciteit van 

150 mm. 
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3Muri berekent automatisch de fundamentele trillingsperiode (T1) van het gebouw (0,191 s). De 

schuifcapaciteit (Fb) van de constructie is 34,4 kN, de elastische verplaatsing (dy) 2,03 mm en de 

uiterste topverplaatsing (du) 13,6 mm. Deze resultaten worden vergeleken met de drie verificatie-

methodes, beschreven in §5.2. In de volgende paragraaf is de zijdelingse belasting methode uitge-

werkt om de resultaten van 3Muri te verifiëren. 

7.3 Zijdelingse belastingsmethode  

De eerste verificatiemethode is de zijdelingse belastingsmethode, welke in §5.2.2 is behandeld. De 

toegepaste formules zijn tevens omschreven in die paragraaf. Het uitgangspunt van de berekening 

is de locatie Hoogezand met ag,ref = 0,04 g. De rekenwaarde van de piekgrondversnelling (ag;d) is 

ontleend aan tabel 2.1 van NPR 9998 (2015), namelijk 1,4∙0,04 g = 0,056 g. De fundamentele 

trillingsperiode (T1) van de constructie is berekend met formule (7.6). Voor Ct is een waarde van 

0,05 aangenomen, ontleend aan Eurocode 8 (2005). 

3/43/4
1 5,0 0,05 0,167tT C x s       (7.6) 

Het elastisch responsspectrum is berekend met formules (5.1) tot en met (5.12) met een reken-

waarde van de piekgrondversnelling (ag;d) van 0,056 g. In Annex A-1 is de spreadsheet gegeven 

van de berekening voor het elastisch responsspectrum. De fundamentele trillingsperiode van het 

gebouw T1 (0,167 s) is groter dan de getalwaarde van TB (0,117 s) van het elastisch responsspec-

trum. Daarom is formule (7.7) gehanteerd om het elastische responsspectrum te bepalen. 

 
0, 258

0,172
1,5

MS
e

S
S T g

q
    (7.7) 

De schuifkracht ter plaatse van de fundering (Fb) is berekend met formule (7.8). Voor de correc-

tiefactor (λ) is een factor 1,0 gehanteerd en voor de totale massa van het gebouw 19.030 kg als 

berekend in tabel 7.4. 

 1 0,172 19.030 1,0 32,7b e totF S T m kN        (7.8) 

Voor een harmonische trilling van de constructie kan het elastisch verplaatsingsspectrum SDe(T) 

worden berekend met formules 3.7 en 4.23 uit Eurocode 8 (2005), gegeven in formule (7.9). Met 

dat spectrum wordt de elastische topverplaatsing (ds) van de constructie berekend, formule (7.10). 

   
2 2

31
1

0,167
0,172 9,81 10 1,19

2 2
De e

T
S T S T mm

 

   
        

  
 (7.9) 

1,5 1,19 1,78s d cd q d mm      (7.10) 

De effectieve stijfheid van het SDOF systeem is berekend met formule (7.11). 

32,7
18,4

1,78
b

eff

s

F
k kN mm

d
    (7.11) 
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Deze resultaten worden in §7.6 vergeleken met de resultaten van 3Muri. In de volgende paragraaf 

wordt de spectrale modale responsieberekening uitgewerkt. 

7.4 Spectrale modale responsieberekening 

De tweede verificatiemethode is de spectrale modale responsieberekening (afgekort responsiebere-

kening), welke in §5.2.3 is behandeld. De gehanteerde formules zijn tevens omschreven in die 

paragraaf. Het fictieve gebouw is getransformeerd naar een MDOF systeem, figuur 7.2. 

  
Figuur 7.2: Transformatie gebouw naar MDOF systeem. 

Met de computersoftware Maple is een numeriek model opgesteld en zijn de resultaten berekend, 

gegeven in Annex A-2. De parameters van het fictief gebouw, de metselwerkeigenschappen en de 

massa’s in het gebouw (m1 en m2) zijn beschreven in tabellen 7.2 tot en met 7.4 uit §7.1. Met 

eigenwaarde berekeningen (matrixberekeningen) zijn de eigenwaarden (natuurlijke hoekfrequen-

ties ωi) en de eigenvectoren (trilvormen θi) van het gebouw berekend. Twee matrices zijn opge-

steld, namelijk de matrix van de knoopmassa’s en de stijfheidsmatrix van het MDOF systeem: 

  1

2

10.190( ) 0

0 8.3840( )

m
M

m

 
  
 

   1 2 1

1 2

100.600 50.300

50.300 50.300

k k k
K

k k

     
    

     
 (7.12) 

De geometrie en materiaaleigenschappen van de wanden op de begane grond en op de eerste 

verdieping zijn identiek, daarom geldt voor de stijfheid: k1 = k2. De effectieve stijfheid van een 

penant (ke) is 12,6 kN/mm, berekend met formule (7.5) in §7.1.2. Het fictieve gebouw heeft vier 

identieke penanten per bouwlaag. De effectieve stijfheid (Ke) per bouwlaag is viermaal de effec-

tieve stijfheid van een penant, namelijk 50,4 kN/mm. 

De twee eigenwaarden (ωi) en de -vectoren (θi) zijn berekend in Maple met de karakteristieke 

vergelijking voor het MDOF systeem, gegeven in formule (7.13). De constructie heeft twee tril-

vormen vanwege de kwadratische polynoom ωi
2 en zijn berekend door de determinant van formule 

(7.14) gelijk te stellen aan nul. 

    2 0i ik m        2det 0ik m   met 1, 2i   (7.13) & (7.14) 
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De twee eigenvectoren (θii) zijn berekend door de eigenwaarden (ωi
2) van formule (7.14) te sub-

stitueren in formule (7.13) en deze gelijk te stellen aan nul. De resultaten zijn genormaliseerd en 

gegeven in matrixformaat gegeven in matrices (7.15) tot en met (7.17). 

1
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116,1
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 (7.15) – (7.17) 

De modale participatie factoren zijn berekend met formule (7.18). De resultaten zijn gegeven in 

matrix (7.19). 
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 (7.18) & (7.19) 

De fundamentele trillingsperiodes (Ti) van beide trilvormen zijn berekend met formule (7.20) en 

gegeven in matrixformaat. 

2
i

i

T





  1

2

0,137

0,054
i

T s
T

T s

   
    

  
 (7.20) 

Met de trillingsperiodes (Ti) zijn de bijbehorende getalwaarden Se(T1) en Se(T2) van de ontwerp-

spectra berekend. Het elastische responsspectrum is identiek aan die berekend in de zijdelingse 

belastingsmethode en gegeven in Annex A-1. Voor Se(T1) en Se(T2) zijn respectievelijk formules 

(7.21) en (7.22) gehanteerd, omdat T1 groter- en T2 kleiner is dan de getalwaarde van TB (0,117 

s) van het responsspectrum.  

 1

0,258
0,172

1,5
MS

e

S
S T g

q
    (7.21) 
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3 3 0,117 1,5
MS i

e

B

S T
S T g

T q


      
                  

     
 (7.22) 

Het elastisch verplaatsingsspectra SDe(T) voor beide trillingsperiodes is berekend met formule 

(3.7) uit Eurocode 8 (2005), gegeven in formules (7.23) en (7.24). 
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 (7.24) 

De topverplaatsingen van de constructie (ds,i) zijn berekend met formules (7.25) en (7.26). 

 1 1 12 1

1 1

1,18 1,0 0,81 0,96

0,96 1,5 1,44

c De

s c d

d S T mm

d d q mm

       

    
 (7.25) 
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   2 2 22 2

2 2

0,25 0,73 0,05 0,01

0,01 1,5 0,02

c De

s c d

d S T mm

d d q mm

        

    
 (7.26) 

De schuifkrachten ter plaatste van de voet van de constructie (Fb,i) zijn vervolgens berekend met 

formules (7.27) en (7.28). 

 ,1 12 1 1 50,4 1,0 1,18 0,81 30,5kNb DeF k S T          (7.27) 

 ,2 22 2 2 50,4 0,73 0,25 0,01 0.52b DeF k S T kN            (7.28) 

De significante trilvorm is de eerste fundamentele trilvorm. De schuifkracht ter plaatste van de 

voet van de constructie (Fb) is 30,5 kN en de elastische topverplaatsing (ds1) van de constructie 

is 1,44 mm. De resultaten worden in §7.6 vergeleken met de resultaten van 3Muri. De laatste 

verificatiemethode is de methode van Bachmann & Dazio (1997), uitgewerkt in de volgende pa-

ragraaf. 

7.5 Capaciteitscurve methode Bachmann en Dazio 

De derde verificatie is een handberekening van de capaciteitscurve met de methode van Bachmann 

& Dazio (1997), welke uitsluitend voor metselwerk- en betonconstructies is ontwikkeld. De ach-

tergrondinformatie van deze methode is beschreven in §5.2.4. De capaciteitscurve is aan de hand 

van zes stappen berekend en in Annex A-3 is de complete berekening gegeven. 

Stap 1: Vaststellen invoerdata voor de berekeningen 

De invoerdata voor de berekening bestaat uit de metselwerkeigenschappen, de geometrische pa-

rameters van de constructie en de belastingen van de vloeren en gevels als berekend in §7.1. 

Stap 2: Identificatie dragende wanden van de constructie 

Figuur 7.1 van §7.1 geeft de plattegrond van het gebouw. Enkel de x-richting van het gebouw 

wordt geanalyseerd. De voor- en de achtergevel van het gebouw zijn de dragend wanden met een 

dikte van 100 mm. De verdiepingsvloer overspant tussen de voor- en de achtergevel, waardoor de 

vloerbelasting evenredig over de vier penanten op de begane grondvloer wordt verdeeld. 

Stap 3: Berekening van de normaalkrachten en de massa op de penanten 

In de methode van Bachmann & Dazio (1997) worden enkel de belastingen op de penanten van 

de begane grond berekend, omdat deze vaak eerst bezwijken. De belasting op de vier penanten is 

identiek, daarom wordt de belasting op een penant berekend. De vloerbelasting wordt evenredig 

verdeeld over de vier penanten. De helft van het eigen gewicht van het penant op de begane grond 

wordt direct naar de fundering afgedragen. Het eigen gewicht van het penant op de eerste verdie-

ping wordt verdeeld over beide vloeren. De belasting van de borstweringen wordt in de methode 

verwaarloosd. In tabel 7.5 is de belasting op het penant op de begane grondvloer berekend. 
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Tabel 7.5: Normaalkracht op de penanten van de begane grond. 

Penanten 1e verdieping 
 

gewicht 
[kN/m2] 

l 
[m] 

b 
[m] 

belasting 
[kN] 

subtotaal 
[kN] 

Dakvloer 5,90 2,125 1,50 18,7 
21,5 

Eigen gewicht penant 1,80 1,25 1,25 2,8 

Penanten begane grond      

Verdiepingsvloer 5,90 2,125 1,50 18,7 
24,3 

Eigen gewicht penant 1,80 1,25 2,50 5,6 

Totale belasting op penant begane grond   = 45,8 

Stap 4: Berekenen capaciteitscurve van de penanten 

In deze methode wordt een capaciteitscurve per penant op de begane grondvloer berekend. In het 

fictieve gebouw zijn de vier penanten identiek, waardoor een capaciteitscurve voor alle penanten 

op de begane grondvloer is berekend. De penanten hebben een hoogte (hp) van 1750 mm, een 

lengte (lp) van 1250 mm en een dikte (t) van 110 mm. De hart-op-hart afstand tussen twee 

penanten (l0) op de begane grond is 3000 mm en de effectieve hoogte (hst) is 2500 mm. 

De relatieve hoogte van het momentennulpunt (h0) in het penant is bepaald met de curves in 

grafiek 5.4 uit §5.2.4. Voor het fictieve gebouw is de curve 2x2 gehanteerd (twee gevelopeningen 

en twee verdiepingen). Het voortijdig scheuren van borstweringen onder zijdelingse belasting is 

in rekening gebracht door de stijfheid van de borstwering met 50% te reduceren, namelijk EIeff,b 

= 0,5∙EI. De waarde voor de x-as in figuur 5.4 (pag. 24) is berekend met formule (7.29). 

3
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100 750
0,50 4340
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100 1250 3000

4340
12

eff b st
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EI h
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     (waarde voor x-as grafiek) (7.29) 

De ratio tussen h0/hp ≈ 1,10, afgelezen van de y-as in figuur 5.4. Met formule (7.30) is het mo-

mentennulpunt (h0) in het penant berekend. 

0 1,10 1,1 1750 1925ph h mm      (7.30) 

Vervolgens zijn de schuifcapaciteit (Vm) en de momenten boven- (M1) en onderaan (M2) het 

penant berekend, gegeven in formules (7.31) tot en met (7.33).  
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 (7.31) 

3
3

3 3 2

1,86 1750 45,8 10 0,4
10 9,4

45,8 10 45,8 10 0,4 2 1,68 100 1925 0,4
kN   

  
        

 

   1 9,4 1,75 1,925 1,6 kNmm o pM V h h        (7.32) 

2 9,1 1,925 18,1m oM V h kNm      (7.33) 
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De drukspanningen in de verticale- en diagonale stut in het penant dienen te worden geverifieerd. 

De afmeting van de drukdiagonaal aan de voet van het penant (l2v) is berekend met formule 

(7.34). 

2
2 2

18,1
2 1250 2 459

45,8
v n w

M
l l l mm

N
         (7.34) 

De maximale hoek α van de drukdiagonaal dient tevens geverifieerd te worden, omdat in de 

methode van Bachmann & Dazio (1997) wordt uitgegaan van afschuiving van metselwerk over 

de lintvoeg. Met formule (7.35) is de hoek α geverifieerd. 

2
max

1250 459
tan tan 0,4 0,45

1750
w

p

l l

h
 

 
      (7.35) 

De inwendige wrijvingshoek tan(ϕ) (0,4) is kleiner dan hoek α van de drukdiagonaal. De normaal-

spanningen in de diagonale- (σv) en de verticale stut (σn) zijn geverifieerd aan de druksterkte (fmx 

en fmy) van het metselwerk. Deze zijn berekend in formules (7.36) tot en met (7.39). 
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Beide normaalspanningen voldoen. De elastische topverplaatsing van het penant (dy) is berekend 

in formule (7.40).  

 3
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  (7.40) 

De elastische topverplaatsing van het penant (dy) is 2,08 mm. Het vervormingsvermogen (δu) van 

het penant is berekend met formule (7.41).  

0.8 0.25 0,8 0,25 0,54 0,66%u n         (7.41) 

Het vervormingsvermogen van het penant is 0,66%. De relatieve verplaatsing van het penant (δy) 

is in formule (7.42) berekend. De ductiliteitsfactor van het penant (μWE) is berekend met formule 

(7.43), met een maximum van μ = 12.  
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De ductiliteitsfactor van het penant (μWE) is 12. Met dit gegeven is de ductiliteitsfactor (μW) en 

de uiterste topverplaatsing (du) van de hele wand berekend, gegeven in formule (7.44) en (7.45).  

   
1750

1 1 1 12 1 4,85
5000

p

W WE

tot

h

H
           (7.44) 

4,85 2,08 10,1u W yd d mm      (7.45) 

De uiterste topverplaatsing van de wand (du) is 10,1 mm. 

Stap 5: Berekenen capaciteitscurve van het gebouw 

De capaciteitscurve van het de constructie is berekend door het sommeren van elke afzonderlijke 

capaciteitscurve van de penanten. Het gebouw heeft vier identieke penanten op de begane grond, 

waardoor ze bij elkaar opgeteld worden. De afschuifcapaciteit van een penant is 9,4 kN en van 

het hele gebouw is 4∙9,4 kN = 37,6 kN. De elastische topverplaatsing (dy) van de constructie is 

de minimale waarde van de elastische topverplaatsing van de afzonderlijke penanten, namelijk 

2,08 mm. De uiterste topverplaatsing (du) van de constructie is 10,1 mm. Met deze gegevens is 

de capaciteitscurve van de constructie opgesteld, gegeven in grafiek 7.2. 

 
Grafiek 7.2: Capaciteitscurve fictief gebouw methode Bachmann & Dazio (1997). 

Stap 6: Opstellen equivalente SDOF model 

De fundamentele trillingsperiode van de constructie wordt berekend door het fictieve gebouw te 

transformeren van een MDOF systeem naar een SDOF systeem. In tabel 7.6 zijn de parameters 

gegeven voor de transformatie. De genormaliseerde vloerverplaatsingen van de eerste fundamen-

tele frequentie zijn aangenomen als φ1 = 0,5 en φ2 = 1,0. 

Tabel 7.6: Parameters berekening SDOF systeem. 

Vloer hi mi φi mi*φi mi*φi
2 

 [m] [kg] [-] [-] [-] 

2 5 8.840 1,0 8.840 8.840 

1 2,5 10.190 0,5 5.095 2.548 

Som - 19.030 - 13.935 11.388 
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De equivalente stijfheid (kE) en -massa (mE) van het SDOF systeem zijn berekend met formules 

(7.46) en (7.47). 

* 37,6
18,1

2,1
m

E

y

V
k k kN mm

d
     * 13.935E i ii

m m kg    (7.46) & (7.47) 

De fundamentele trillingsperiode (T1) van het SDOF systeem is berekend met formules (7.48). 

1 6
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T s
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  (7.48) 

De resultaten van deze methode worden in de volgende paragraaf vergeleken met de resultaten 

van 3Muri. Daarnaast worden de resultaten van de zijdelingse belastingsmethode en de respon-

sieberekening behandeld. 

7.6 Samenvatting verificatie berekeningsmethodieken 

De resultaten van de pushover analyse in 3Muri en de verificatiemethoden worden in deze para-

graaf vergeleken. Allereerst zijn de capaciteitscurves van de verificatiemethodieken en die van 

3Muri in grafiek 7.3 gepresenteerd en met elkaar vergeleken. Daarna zijn de stijfheid (kE), de 

trillingsperiode (T1), de elastische- (dy) en uiterste topverplaatsing (du) en de schuifcapaciteit (Fb) 

van de constructie van elke verificatiemethode met elkaar vergeleken in tabel 7.7. 

De capaciteitscurves van 3Muri en de methode van Bachmann & Dazio (1997) zijn in grafiek 

7.3 gegeven. In de zijdelingse belastingsmethode en de responsieberekening is enkel het elastische 

gedrag van de constructie berekend, daarom zijn enkel de lineair-elastische curves in de grafiek 

verwerkt. De rode gestippelde lijn is de target displacement, berekend door 3Muri, voor een piek-

grondversnelling van 0,04 g. Deze is toegevoegd, omdat in de zijdelingse belastingsmethode en de 

responsieberekening de schuifkrachten zijn berekend bij ag,ref = 0,04 g (omgeving Hoogezand). Die 

resultaten worden vergeleken met de target displacement berekend door 3Muri. 

 
Grafiek 7.3: Vergelijking capaciteitscurves verificatiemethoden en 3Muri. In rood  

gestippeld target displacement 3Muri bij 0,04 g. 
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Grafiek 7.3 geeft voor de zijdelingse belastingsmethode en de responsieberekening een vertekend 

beeld vergeleken met de bilineaire curve van 3Muri. De resultaten van die methodes zijn vergele-

ken met het snijpunt van de rode gestippelde lijnen (3Muri – ag,r = 0,04 g). Zoals verwacht geven 

de twee methoden conservatieve resultaten voor de afschuifkracht en de topverplaatsing van de 

constructie. 

De curves van de Bachmann & Dazio methode en die van 3Muri vertonen overeenkomstige 

resultaten. De stijfheid in de lineair-elastische tak en de elastische topverplaatsing van de con-

structie zijn nagenoeg identiek. Het verschil in afschuifkracht is acceptabel. Een significanter 

verschil tussen beide berekeningen is op te merken in de uiterste topverplaatsing van de construc-

tie. De constructie in 3Muri heeft een grotere verplaatsingscapaciteit dan de Bachmann en Lang 

methode.  

In tabel 7.7 zijn de resultaten van de verificatiemethoden vergeleken met de resultaten van 

3Muri. De onderlinge verschillen zijn uitgedrukt in het procentuele verschil tussen de resultaten 

van 3Muri en de verificatiemethoden. De resultaten van de zijdelingse belastingsmethode en de 

responsieberekening zijn vergeleken met de case ‘3Muri ag,r = 0,04 g’. 

Tabel 7.7: Vergelijking resultaten verificatiemethoden met resultaten 3Muri. 

Berekeningsmethode 
kE T1 dy du Fb 

[kN/mm] [s] [mm] [mm] [kN] 

Zijdelingse belastingsmethode 18,4 0,167 1,78 - 32,7 

Responsieberekening 21,2 0,137 1,44 - 30,5 

Methode Bachmann & Dazio 18,1 0,175 2,08 10,1 37,6 

3Muri bilineair 16,9 0,191 2,03 13,6 34,4 

3Muri ag,r = 0,04 g 16,9 0,191 1,16 - 21,3 

Verificatiemethode Vergelijking resultaten 3Muri met verificatiemethoden 

3Muri ag,r = 0,04 g 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Zijdelingse belastingsmethode -8,2% +14,4% -34,8% - -34,9% 

Responsieberekening -20,2% +39,4% -19,4% - -30,2% 

3Muri bilineair 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Methode Bachmann & Dazio -6,4% +9,1% -2,4% +34,7% -8,5% 

De afschuifkracht (Fb) en de elastische topverplaatsing (dy) in de zijdelingse belastingsmethode 

en de responsieberekening wijken significant af van de resultaten van 3Muri. De verklaring hier-

voor is dat beide methoden conservatieve ontwerpberekening zijn om constructies op seismische 

belasting te berekenen. Ook wordt enkel het elastische gedrag van de constructie beschouwd, 

terwijl 3Muri ook het plastische gedrag beschouwd. Beide methodes worden hierna niet meer 

behandeld. 

De methode van Bachmann & Dazio (1997) geeft daarentegen overeenkomstige resultaten 

met de resultaten van 3Muri. De afschuifkracht (Fb) berekend in 3Muri is enigszins lager, het 

verschil is 8,5% en is acceptabel. De verschillen van de elastische topverplaatsing (dy) en de 

equivalente stijfheid (kE) van de constructie voor beide methodes zijn nihil. De verschillen zijn 

respectievelijk 2,4% en 6,4% en is acceptabel. 
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De fundamentele periode (T1) berekend in 3Muri wijkt 9,1% af van de methode Bachmann & 

Dazio (1997). Dit verschil kan verklaard worden met formule (7.48) uit §7.5 voor het berekenen 

van (T1). 3Muri berekend een hogere meewerkende equivalente massa (mE = 15.570 kg) voor het 

equivalente SDOF systeem vergeleken met de Bachmann & Dazio (1997) methode (mE = 13.935). 

Tevens is de equivalente stijfheid van het SDOF systeem in 3Muri lager (16,9 kN/mm) vergeleken 

met de verificatiemethode (18,1 kN/mm). De relatie (mE/kE) in 3Muri geeft een hogere uitkomst 

en resulteert in een hogere fundamentele trillingsperiode (T1) van het SDOF systeem. 

Het verschil van de uiterste topverplaatsing (du) van de constructie tussen is 34,7%. Dit 

verschil komt doordat een empirische formule wordt gebruikt voor de ductiliteitsfactor van wan-

den in de methode van Bachmann & Dazio (1997), namelijk formule (7.43) in §7.5. De empirische 

formule is afgeleid van experimenteel onderzoek van Ganz & Thürliman (1984). In dat onderzoek 

zijn enkel vijf metselwerkwanden experimenteel onderzocht, hierdoor is de onzekerheid van de 

empirische formule groot. Aan de ductiliteitsfactor is een limiet van 12 gesteld. Daarentegen werkt 

3Muri met limieten voor de inter-story drift geformuleerd in Eurocode 8 (2005) en is het een 

geavanceerder berekeningsmethode. Met de Bachmann & Dazio (1997) methode is geverifieerd 

dat 3Muri acceptabele resultaten geeft voor het fictief gebouw.  

7.7 Verificatie knoop- en elementkrachten 3Muri 

De laatste verificatie van 3Muri is het verifiëren van de knoop- en elementkrachten die 3Muri 

berekend. 3Muri rekent niet met vlakbelastingen (kN/m2) of lijnlasten (kN/m) op het equivalent 

frame gedurende de analyse, maar met equivalente knoopkrachten (kN). Per dragend element in 

het equivalente frame wordt de vloerbelasting omgerekend naar equivalente krachten en op de 

betreffende knoop van het frame gezet. In deze verificatie is het fictief gebouw uit §6.1 gehanteerd. 

Daarvan zijn de equivalente knoopkrachten, de reactiekrachten en de elementkrachten handmatig 

berekend en vergeleken met de resultaten van 3Muri. In Annex B zijn de handberekening gegeven. 

Equivalente knoopkrachten 

Allereerst zijn de equivalente knoopkrachten (Fz) berekend en geverifieerd. Evenals bij de vorige 

verificaties zijn de belastingen uit tabel 7.3 (pag. 48) gehanteerd. De berekening is gegeven in 

Annex B-1 en in tabel 7.8 zijn de resultaten gegeven en vergeleken met de resultaten uit 3Muri. 

In figuur 7.3 op de volgende pagina zijn de gevels van het fictief gebouw, inclusief de nummering 

van de knopen gegeven.  

Tabel 7.8: Resultaten knoopkrachten 3Muri en handberekening. 

Knopen Fz berekening 
[kN]  

Fz 3Muri 
[kN]  

Verschil 
[kN]  

Knoop N6/N12/N3/N3 22,2 21,8 -0,4 

Knoop N5/N11/N2/N8 25,6 25,2 -0,4 

Knoop N15/N18 6,8 6,6 -0,2 

Knoop N14/N17 13,5 13,2 -0,3 
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Figuur 7.3: Gevelaanzichten en nummering elementen uit 3Muri. Met a) linker zijaanzicht, b) voor-

gevel, c) rechter zijaanzicht, d) achtergevel. 

Enkel kleine verschillen zijn waargenomen tussen de resultaten van 3Muri en de resultaten van 

de handberekening. De resultaten van 3Muri zijn correct. 

Oplegreacties 

De tweede verificatie is het verifiëren van de oplegreacties (Rz) aan de voet van het gebouw. De 

voor- en achtergevels zijn in de hoekpunten gekoppeld aan de zijgevels. Door die koppeling werken 

beide gevels samen om de belasting af te dragen, bijvoorbeeld de gedeelde knoop N9 van de 

achtergevel en de rechter zijgevel. In figuur 7.4 zijn de rechter zijgevel en de aangrenzende voor- 

en achter gevels ‘uitgeklapt’ en geschematiseerd. De gestippelde lijnen geven de herverdeling van 

de knoopkrachten aan. 

 

Figuur 7.4: Schema herverdeling knoopkrachten van de voor-, de achter- en de rechter gevel. 



62 

 

De equivalente knoopbelasting (Fz = 21,8 kN) in knoop N9 wordt verdeeld over knoop N8 op de 

verdiepingsvloer van de achtergevel en knoop N14 van de rechter zijgevel. Voor die verdeling in 

3Muri zijn geen formules bekend. In de handberekening is aangenomen dat de knoopbelasting in 

knoop N9 zich spreidt over de breedte van het penant van de achtergevel (b = 1250mm) en die 

van het rechter aanzicht (b=1500mm). De knoopbelasting (21,8 kN) is gedeeld door 2750mm en 

resulteert in een lijnlast van 8,0 kN/m ter hoogte van de verdiepingsvloer. De lijnlast verdeelt 

zicht over knoop N14 van de rechter zijgevel en knoop N8 van de achtergevel (b = 750mm). 

Hetzelfde principe geldt voor de overige knopen op de verdiepingsvloer. In Annex B-2 is de volle-

dige berekening gegeven, waar in dit tabel 7.9 enkel de belangrijkste resultaten zijn gegeven. 

Tabel 7.9: Resultaten reactiekrachten 3Muri en handberekening. 

Knopen Rz berekening 
[kN] 

Rz 3Muri 
[kN] 

Verschil 
[kN] 

Voor- en achtergevel 

Knoop N10 37,6 35,4 -2,2 

Knoop N7 37,6 35,4 -2,2 

Zijgevels 

Knoop N16 52,2 56,3 4,1 

In bovenstaande verificatie wijken de resultaten van de handmatige berekening 5-8% af van de 

resultaten in 3Muri. De handberekening is een benadering voor de spreiding van de knoopkrach-

ten. Het verschil van de hoekknopen N7 en N10 (2 ∙ 2,2 kN) is het verschil van de centrale knoop 

N13 (4,1 kN), waardoor de resultaten uit 3Muri correct zijn. 

Interne elementkrachten 

De derde verificatie is het verifiëren van de interne elementkrachten van het fictief gebouw. In de 

verificatie zijn elementen E13 en E15 van de voorgevel beschouwd en zijn de elementkrachten 

berekend met de stijfheidsmatrix uit §6.1 voor het elastische gedrag van elementen. De stijfheids-

matrix is enkel geldig voor het berekenen van de elementkrachten in de lineair-elastisch tak van 

de capaciteitscurve. In de plastisch tak van de capaciteitscurve gelden andere formules, maar die 

zijn niet bekend. In de verificatie van de elementkrachten is het initiële punt op de capaciteits-

curve gehanteerd (Fb = 0 kN en u = 0 mm). In Annex B-3 is de berekening bijgeleverd en in 

tabel 7.10 zijn de resultaten van de schuifkrachten en de momenten gegeven. Het verschil tussen 

de handberekening en de resultaten uit 3Muri zijn minimaal.  

Tabel 7.10: Vergelijking resultaten elementkrachten 3Muri en handberekening. 

Element Element E13  Element E15 

Kracht Berekend 3Muri Verschil  Berekend 3Muri Verschil 

Ti [kN] -2,5 -2,7 +0,2  -7,7 -7,6 -0,1 

Tj [kN] 2,5 2,7 -0,2  7,7 7,6 +0,1 

Mi [kNm] 1,1 1,2 -0,1  6,7 6,5 +0,2 

Mj [kNm] 4,3 4,4 -0,1  9,7 9,5 +0,2 
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De normaalkrachten (N) in de elementen zijn berekend met de equivalente knoopkracht die bo-

venin het betreffende element aangrijpt en de spreiding van knoopkrachten bij gekoppelde gevels 

in de hoekpunten van het gebouw (zie fig. 7.4). De verificatie is enkel voor de rechter zijgevel en 

de voorgevel behandeld (zie fig. 7.3a en 7.3c), omdat de andere twee gevels identiek zijn aan de 

behandelde gevels. 

Voor de rechter zijgevel zijn de normaalkrachten in elementen E8 en E9 berekend en van de 

voorgevel elementen E13 en E15. De equivalente knoopkrachten zijn ontleend aan tabel 7.8 en de 

spreiding van de normaalkrachten zijn ontleend aan de berekening in Annex B-2. In tabel 7.11 

zijn de normaalkrachten van de elementen berekend. 

Tabel 7.11: Vergelijking resultaten normaalkrachten 3Muri en handberekening. 

Rechter zijaanzicht  Vooraanzicht 

Knoop E9 [kN]   Knoop E8 [kN]  Knoop E16 [kN]   Knoop E14 [kN] 

Fz N15 6,6   Norm. E9 18,2   Fz N12 21,8   Norm. E16 16,1  

Spr. N9 5,9   Fz N14 13,2   Spr. N12 -5,9   Fz N11 25,2  

Spr. N12 5,9   Spr. N8 6,9   Totaal 15,9   Spr. N11 -6,9  

Totaal 18,5   Spr. N11 6,9   3Muri 16,1   Totaal 34,4  

3Muri 18,2   Totaal 45,1   Verschil +0,2  3Muri 32,1  

Verschil -0,3   3Muri 49,7       Verschil -2,3  

        Verschil +4,6                 

De berekende normaalkrachten in de penanten van de eerste verdieping (E9 en E16) komen over-

een met de normaalkrachten berekend in 3Muri.  

Het verschil in normaalkracht van E14 op de begane grond van de voorgevel is -2,3 kN en het 

verschil in E8 van de rechter zijgevel is een factor twee groter dan die van E14 (+4,6 kN). Dit 

komt doordat de equivalente knoopkracht van de voor- en de achtergevel wordt gespreid over de 

rechter zijgevel, maar exacte formules voor de spreiding in 3Muri zijn niet bekend. In de handbe-

rekening van de spreiding wijken de resultaten een factor 2 af (Annex B-2), waardoor het verschil 

in normaalkracht ook een factor 2 afwijkt. Ondanks dat verschil zijn de berekende interne nor-

maalkrachten een goede benadering voor de normaalkrachten die 3Muri berekend.  

Omdat in de voorgaande verificaties van 3Muri enkel een fictief gebouw is geanalyseerd, wordt 

in de volgende paragraaf een bestaande woning in Bazel onderzocht en vergeleken met de resul-

taten uit 3Muri. 

7.8 Verificatie 3Muri – Woning Bazel 

In deze paragraaf zijn de resultaten van 3Muri geverifieerd aan een bestaande rijtjeswoning in 

Bazel, behandeld door Bachmann & Lang (2002). In die case is een representatieve woning uit 

Bazel met twee bouwlagen en houten vloeren uitgewerkt. De plattegrond en het aanzicht van de 

woning zijn gegeven in figuur 7.5. 
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Figuur 7.5: Plattegrond en aanzicht van de woning in Bazel, dimensies in meter, overgenomen van 

(Bachmann & Lang, 2002). 

De woning wordt enkel in x-richting geanalyseerd. De dragende wanden zijn de voor- en de ach-

tergevel (t = 390mm) en de interne wanden (t = 190 mm) (wand 5 en 6 in fig. 7.5). De houten 

balklaag overspant van de voor- naar de achtergevel, waar deze in het midden wordt ondersteund 

door de interne wanden. De belasting van de verdiepingsvloeren wordt enkel door die wanden 

gedragen. In Bachmann & Lang (2002) is aangenomen dat de houten verdiepingsvloeren als vloer-

schijf fungeren, hoewel de vloerstijfheid in het vlak relatief laag is en de vloer-wandaansluiting 

vaak zwak. De metselwerkeigenschappen zijn ontleend aan het rapport van Bachmann & Lang 

(2002), gegeven in tabel 7.12. 

Tabel 7.12: Metselwerkeigenschappen gebouw Bazel (Bachmann & Lang, 2002). 

Metselwerkeigenschap Waarde 

Elasticiteitsmodulus E = 3000 N/mm2 

Glijdingsmodulus G = 1000 N/mm2 

Gemiddelde druksterkte metselwerk fm = 5,10 N/mm2 

Karakteristieke druksterkte metselwerk fk = 3,55 N/mm2 

Initiële schuifsterkte metselwerk fv0 = 0,03 N/mm2 

Limiet schuifsterkte metselwerk fv,lim = 2,20 N/mm2 

Soortelijk gewicht metselwerk ρ = 16,0 kN/m3 

De initiële schuifsterkte (fv0) van het metselwerk is berekend als 0,006*fm (Bachmann & Lang, 

2002). Voor borstweringen is een gereduceerde stijfheid aangenomen, omdat deze voortijdig scheu-

ren onder door zijdelingse belastingen (Bachmann en Dazio, 1997). De gescheurde stijfheid van 

de borstweringen is 50% van de initiële stijfheid. De effectieve elasticiteitsmodulus (Eeff) en de -

glijdingsmodulus (Geff) voor borstweringen in gescheurde toestand zijn respectievelijk 1500 N/mm2 

en 500 N/mm2. 
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De vloer- en de dakbelastingen zijn ontleend aan Bachmann & Lang (2002). De vloeren zijn 

uitgevoerd als een houten balklaag, met aan de boven- en onderzijde houten beschot (1,50 kN/m2). 

Het schuine dak is een houten sporenkap met dakpannen (1,20 kN/m2). De opgelegde vloerbelas-

ting is overgenomen als 0,60 kN/m2. Bovenstaande belastingen zijn in tabel 7.13 gegeven. 

Tabel 7.13: Vloer- en dakbelasting woning Bazel (Bachmann & Lang, 2002). 

Vloerbelasting     

Eigen gewicht vloer Gvloer = 1,50 kN/m2 

Toeslag scheidingswanden Gtoe = 0,60 kN/m2 

Opgelegde belasting Qvloer = 0,60 kN/m2 

Dakbelasting     

Eigen gewicht schuin dak Gdak = 1,20 kN/m2 

Voor de rekenwaarde van de belastingen (qd) zijn geen veiligheidsfactoren gehanteerd, omdat het 

werkelijke gedrag van de woning is onderzocht. De rekenbelastingen van de verdiepingsvloer en 

van het dak zijn berekend in formule (7.49) en (7.50). 

2
, 1,50 0,60 0,60 2,70 kN/md vloer vloer toe vloerq G G Q        (7.49) 

2
, 1,20 kN/md dak dakq G   (7.50) 

In het numerieke model van 3Muri is de belasting van het dak als lijnlast op de voor- en de 

achtergevel aangebracht, namelijk 6,0 kN/m (1,20 kN/m2 ∙ 5,0 m). De voor- en de achtergevel 

zijn in metselwerk gemodelleerd (t = 390 mm), waar de bouwmuren (t = 275 mm) in y-richting 

zijn gekoppeld aan de voor- en de achtergevel. De dikte van de interne stabiliteitswanden is 120 

mm. Evenals in de analyse van Bachmann & Lang (2002) zijn de verdiepingsvloeren als volledig 

stijf gemodelleerd, met een vloerbelasting van 2,70 kN/m2. In figuur 7.6 is het numeriek model en 

de plattegrond van de woning in 3Muri gegeven. 

   

Figuur 7.6: 3D computermodel en plattegrond 3Muri. Lijnlast van 6,00 kN/m op de voor- en de 

achtergevel. 

 
In 3Muri is de analyse in -x-richting uitgevoerd. De seismische belasting is gelijkmatig verdeeld 

aangebracht over de hoogte van de constructie in verhouding met de verdeling van de verdie-

pingsmassa’s. De limiet van de maximale interstory drift van penanten voor bezwijken door af-

schuiving is 0,005*h en voor bezwijken door buiging 0,010*h. In grafiek 7.4 zijn de resultaten van 

Bachmann & Lang (2002) en de capaciteitscurve uit 3Muri tegen elkaar uitgezet. 
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Grafiek 7.4: Resultaten capaciteitscurves (continue curves) en equivalente bilineaire  

curves (gestippelde curves), met Bachmann & Lang (2002) (rood) 3Muri (blauw).  

De curves van beide methodes wijzen uit dat er goede overeenstemming is tussen de resultaten. 

In tabel 7.14 zijn de resultaten van de bilineaire curves van beide methodes tegen elkaar uitgezet 

en met elkaar vergeleken. De effectieve stijfheid (kE) van het gebouw is berekend aan de hand 

van de lineair-elastische tak van de bilineaire curve, namelijk kE = Fb,u/dy. 

Tabel 7.14: Vergelijking resultaten bilineaire curves Bachmann & Lang (2002) en 3Muri. 

Parameter   Bach. & Lang 3Muri  Verschil 

Maximale afschuifcapaciteit Fb,u = 295 282 kN -4,4% 

Elastische topverplaatsing dy = 2,31 2,12 mm -8,2% 

Plastische topverplaatsing  du = 8,00 10,1 mm 26,2% 

Effectieve stijfheid gebouw keff = 127.780 133.020 kN/m 4,1% 

De schuifcapaciteit (Fb,u) in 3Muri is 4,4% lager dan berekend in door Bachmann & Lang (2002). 

Dit verschil is acceptabel. 

De elastische verplaatsing in 3Muri is enkel 0,2 mm kleiner (-8,2%) dan berekend in Bach-

mann & Lang (2002), ook dit verschil is acceptabel. Daarentegen is een significant verschil van 

+26,2% waargenomen van de plastische topverplaatsing van de constructie in 3Muri. Dit verschil 

komt doordat in de methode van Bachmann & Dazio (1997) een limiet is gesteld aan de ductili-

teitsfactor (μWE) van metselwerkelementen. De maximale topverplaatsing van metselwerkelemen-

ten wordt daardoor begrensd, namelijk de waarde van du/dy of maximaal 12. (zie §5.2.4). 3Muri 

controleert daarentegen het bezwijken van metselwerkelementen op basis van de interstory drift, 

0,005*h voor bezwijken door afschuiving en 0,010*h voor bezwijken door buiging. Het significante 

verschil van de maximale topverplaatsing vormt echter geen belemmering voor onderzoek naar 

het globale gedrag en de redundantie van metselwerkgebouwen. 
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Tot slot is de effectieve stijfheid (keff) van de constructie in 3Muri 4,1% groter, berekend met de 

lineair-elastische tak van de capaciteitscurve. Ondanks dat 3Muri een geavanceerdere simulatie 

uitvoert (pushover analyse), komen de resultaten van beide methodes overeen. 

Op basis van de verificaties in dit hoofdstuk is aangetoond dat 3Muri acceptabele resultaten 

geeft. Enkel de uiterste topverplaatsing bij bezwijken van de constructie is significant hoger, 

echter vormt dit geen belemmering voor onderzoek naar het globale gedrag en de redundantie 

van metselwerkgebouwen. In de volgende sectie van dit rapport (III) wordt het numerieke onder-

zoek uitgevoerd. 

  



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sectie III 
 

Numeriek onderzoek  
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Hoofdstuk 8 

Numeriek onderzoek metselwerkgebouw 

Metselwerkwoningen zijn een complexe samenstelling van dragende- en niet dragende metselwerk-

wanden met uiteenlopende metselwerkeigenschappen, gecombineerd met scheidingswanden en 

verdiepingsvloeren die horizontale belastingen verdelen over stabiliserende wanden. Het gedrag 

van woningen onder seismische belasting wordt beïnvloed door de samenstelling van stabiliserende 

wanden en verdiepingsvloeren en de totale massa die aanwezig is in het gebouw. Tevens wijst 

onderzoek van Wood (2012) uit dat scheidingswanden invloed hebben op het globale gedrag van 

woontorens. Experimenteel onderzoek op volwaardige woningen is duur en het neemt veel ruimte 

in beslag. Het is daarom vaak onmogelijk om experimenteel onderzoek uit te voeren op grote 

schaal. Numeriek onderzoek biedt hierbij uitkomst, omdat dit een relatief goedkope methode is 

met nauwkeurige resultaten. 

In dit hoofdstuk wordt numeriek onderzoek besproken van driedimensionale metselwerkge-

bouwen om de invloed van metselwerkeigenschappen en scheidingswanden op het globale gedrag 

van de woning te onderzoeken. In totaal worden vier cases onderzocht, die de invloed van met-

selwerkeigenschappen en scheidingswanden op het globale gedrag van de woning in kaart brengen. 

Aan de hand van de nulmeting (case 1) kan de invloed van het verlagen van metselwerkeigen-

schappen (case 2), het verhogen van de metselwerkeigenschappen (case 3) en het toepassen van 

scheidingswanden (case 4) worden onderzocht. Het simulatieprogramma 3Muri is in dit onderzoek 

gebruikt, waarin het gedrag van metselwerkgebouwen onder seismische belasting wordt gesimu-

leerd met pushover analyses. De resultaten van dit onderzoek bestaan uit kracht-verplaatsingsdi-

agrammen, bezwijkingsmechanismen van het metselwerk en de herverdeling van krachten in het 

gebouw. 

In de volgende paragrafen worden de uitgangspunten van het numeriek onderzoek beschreven. 

De geometrie van de woning wordt behandeld, inclusief de metselwerkeigenschappen die worden 

toegepast voor elke case. De metselwerkeigenschappen zijn ontleend aan onderzoek van Martens 

& Vermeltfoort (2015) en Jafari et al. (2015), waarbij experimenteel onderzoek is gedaan op 

bestaand Gronings metselwerk. De seismische belastingen en uitgangspunten zijn ontleend aan 

Eurocode 8 (2005) en NPR 9998 (2015). Hierna worden de vier cases voor het onderzoek afzon-

derlijk behandeld. Tot slot worden de resultaten van de cases uitgewerkt, welke inzicht geven in 

de invloed van metselwerkeigenschappen en scheidingswanden op het globale gedrag van de wo-

ning onder seismische belasting.  
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8.1 Uitgangspunten 

In deze paragraaf worden de uitgangspunten van het numeriek model in 3Muri behandeld. Zoals 

behandeld in §6.2 werkt 3Muri op basis van het 3D equivalent frame model op basis van de 

macro-modelleerstrategie. Metselwerkeigenschappen worden in die strategie ‘uitgesmeerd’ over de 

macro-elementen, zodat niet elke steen en voeg afzonderlijk gemodelleerd hoeft te worden. Deze 

strategie is uitermate geschikt voor onderzoek naar het globale gedrag van volledige woningen. In 

3Muri worden simulaties op gebouwen uitgevoerd (pushover analyses), welke het gedrag van 

metselwerkgebouwen onder seismische belasting simuleert. In totaal worden vier cases onderzocht 

met als basis een metselwerkgebouw uit de provincie Groningen. Uit onderzoek van Arup (2013) 

is gebleken dat de meeste bebouwing bestaat uit een combinatie van rijtjeswoningen en twee-

onder-een-kap woningen met steenachtige vloeren.  

Voor representatieve resultaten voor metselwerkgebouwen in de provincie Groningen is ge-

bruik gemaakt van metselwerkeigenschappen die representatief zijn voor die locatie. Resultaten 

van metselwerkeigenschappen zijn ontleend aan Martens & Vermeltfoort (2015) en Jafari et al. 

(2015). In figuur 8.1 is het overzicht gegeven van de uitgangspunten voor het numeriek model en 

welke referenties zijn toegepast voor het formuleren ervan. 

 

Figuur 8.1: Overzicht uitgangspunten voor het numeriek model. 
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8.1.1 Geometrie woning 

Onderzoek van Arup (2013) wijst uit dat de bebouwing in de provincie Groningen voor respec-

tievelijk 41,7% en 47,9% uit twee-onder-een-kapwoningen en rijtjeswoningen bestaat. Hiervan is 

respectievelijk 40,6% en 34,8% uitgevoerd met steenachtige verdiepingsvloeren. Met dat gegeven 

is in dit onderzoek een gebouwmodel opgesteld. De lay-out en de gebouwafmetingen zijn ontleend 

aan bouwtekeningen van woningen aan de Tasmanstraat en de Keucheniusstraat in Hoogezand 

in de provincie Groningen. De plattegronden (zie fig. 8.2) zijn een combinatie van rijtjeswoningen 

en twee-onder-een-kapwoningen, omdat beide typen veel voor komen. Een compromis tussen beide 

typen woningen is een gebouw met drie geschakelde woonunits, met beukmaten 7350x5955 mm 

(zie fig. 8.2). In Annex C zijn de plattegronden, aanzichten en doorsnede A-A’ van het gebouw 

gegeven. 

 

Figuur 8.2: Plattegronden gebouw voor numeriek onderzoek. 

De voorgevel, de achtergevel en de bouwmuren zijn stabiliserende gevels, vervaardigd uit metsel-

werk. Uit onderzoek van Wood (2012) is gebleken dat in aardbevingssimulaties van woontorens 

de vloerverplaatsingen tot 85% worden onderschat wanneer scheidingswanden niet gemodelleerd 

worden. Wood (2012) heeft tevens geconcludeerd dat het wel of niet modelleren van scheidings-

wanden op de begane grond geen significant verschil oplevert in de vloerverplaatsingen. In dit 

onderzoek zijn daarom naast stabiliserende wanden ook scheidingswanden gemodelleerd, grijs ge-

arceerd in figuur 8.2. 

 De stabiliserende binnenspouwbladen en de bouwmuren zijn respectievelijk 110 mm en 220 

mm dik, de scheidingswanden 70 mm, ontleend aan de bouwtekeningen. Alle wanden zijn ver-

vaardigd in metselwerk, waarvan de metselwerkeigenschappen in §7.1.1 zijn behandeld. De ver-

diepingsvloeren zijn als steenachtige vloeren aangenomen (h = 200 mm), ontleend aan onderzoek 
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van Arup (2013). In dit afstudeeronderzoek is aangenomen dat de verdiepingsvloeren vierzijdig 

worden ondersteund door de voorgevel, de achtergevel, de zijgevel en de bouwmuur. Het midden 

van de vloer wordt daarnaast nog ondersteund door de wand middenin de beuk. De vloerbelasting 

wordt over die wanden verdeeld. 

 Het dak is aangenomen als een houten gordingenkap met dakpannen. In de numerieke simu-

laties is aangenomen dat het dak geen constructieve bijdrage geeft aan de weerstand van de 

woning. Het dak fungeert puur als extra belasting op de stabiliserende wanden. 

8.1.2 Metselwerkeigenschappen 

De benodigde metselwerkeigenschappen voor 3Muri zijn ontleend aan experimenteel onderzoek 

van de Technische Universiteit Eindhoven (2015) en de Technische Universiteit Delft (2015). In 

die onderzoeken is Gronings metselwerk van 1920 - 2013 beproefd voor het bepalen van de druk- 

en schuifeigenschappen van metselwerk. In het onderzoek van Martens & Vermeltfoort (2015) 

zijn drukproeven uitgevoerd op metselwerk-segmenten om de gemiddelde druksterkte (fm) van 

metselwerk te bepalen. De elasticiteitsmodulus (Elvdt) van metselwerk is in dat onderzoek bepaald 

uit de resultaten van de lineair-elastische tak van de spannings-rekdiagrammen, waarbij de rekken 

zijn gemeten met LVDT’s. Tevens zijn in dat onderzoek schuifproeven op metselwerksegmenten 

uitgevoerd voor het bepalen van de schuifsterkte (fv) van metselwerk. 

Doorgaans wordt de karakteristieke druksterkte van metselwerk berekend met formule 3.1 uit 

Eurocode 6 (2011), namelijk fk = K∙fbα∙fmβ. Echter is de morteldruksterkte (fm) niet bekend in het 

onderzoek van Martens & Vermeltfoort (2015). De karakteristieke druksterkte van metselwerk 

(fk) is daarom bepaald volgens (Amrhein, 1998, p. 36). In dat voorschrift is de minimale relatie 

tussen de gemiddelde- (fm) en de karakteristieke metselwerkdruksterkte (fk) gegeven, namelijk fm 

≥ 1,33∙fk.  

De berekende schuifsterkte uit Martens & Vermeltfoort (2015) is de uiterste schuifsterkte (fv) 

van metselwerk en niet de initiële schuifsterkte (fv0) die benodigd is in 3Muri. In dit rapport is 

voor de initiële schuifsterkte (fv0) 50% van de gemiddelde uiterste schuifsterkte aangenomen, na-

melijk 0,5∙0,35 N/mm2 = 0,17 N/mm2. Dit rapport bevat enkel de onderzoeksresultaten van bak-

stenen uit de periode 1952 tot 1985, omdat een groot gedeelte van de woningbouw in de provincie 

Groningen uit de jaren 70’-80’ stamt. De uitbijters van de resultaten van Roe-S2 en Roe-S3 zijn 

geschrapt. Van Roe-S2 wijkt de relatie tussen de karakteristieke druksterkte (fk) en de elastici-

teitsmodulus (E) van metselwerk significant af van de in Eurocode 6 (2011) voorgeschreven rela-

tie, namelijk 700∙fk. De gemiddelde druksterkte van het metselwerk (fm) van Roe-S3 is significant 

hoger dan het gemiddelde van alle resultaten, deze is tevens geschrapt uit de resultaten. In tabel 

8.1 zijn de onderzoeksresultaten gegeven. 
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Tabel 8.1: Aangepaste testresultaten metselwerkeigenschappen uit Martens & Vermeltfoort (2015).  

Code Jaar 
fm 

[N/mm2] 
fk 

[N/mm2] 
Elvdt 

[N/mm2] 
Ed,lvdt/fk 

[-] 
fv 

[N/mm2] 

Wil-H-1 1952 9,6 min 6,7 min 5702 853 0,22 (0,17) 

Wil-H-2 1952 20,5 max 14,4 max 11032 768 0,52 (0,17) 

Bea-S1 1955 14,1 9,8 6518 662 0,46 

Roe-S2 1955 15,4 10,8 12503 1157 0,46 

Roe-S3 1985 9,1 6,4 3081 484 0,21 

Roe-S3 1985 28,0 19,6 9397 479 0,21 

Mean - 13,7 9,6 7146 649 0,35 (0,17) 

Doorgestreepte waarden zijn geschrapte uitbijters. In dik gedrukt de gehanteerde 

waarden in dit rapport en tussen haakjes de gecorrigeerde waarde voor fv. 

In dik gedrukt zijn de waarden aangeduid die in rapport zijn gehanteerd. De waardes van de 

minimale- en de maximale elasticiteitsmodulus zijn berekend met de gemiddelde relatie tussen 

Ed,lvdt/fk = 650. De glijdingsmodulus (G) is volgens Eurocode 6 (2011) berekend, namelijk 40% 

van de elasticiteitsmodulus (E). 

 De limiet voor de schuifsterkte (fv,lim) van metselwerk is berekend op basis van de genormali-

seerde druksterkte (fb) van de stenen volgens formule (3.5) uit Eurocode 6 (2011), namelijk fv,lim 

= 0,065∙fb. De genormaliseerde druksterkte (fb) van de stenen is ontleend aan experimenteel on-

derzoek van Jafari et al. (2015). In dat onderzoek zijn 41 stenen beproefd op de druksterkte, waar 

in dit rapport de gegevens uit 1955 en 1985 zijn gehanteerd. De gemiddelde genormaliseerde 

druksterkte (fb) is 22,7 N/mm2, waarmee de limiet voor de schuifsterkte (fv,lim) is berekend, na-

melijk 0,065∙22,7 N/mm2 = 1,5 N/mm2. 

In tabel 8.2 zijn de gemiddelde-, de minimale- en de maximale metselwerkeigenschappen ge-

geven. In dit onderzoek is geen materiaalfactor van metselwerk gehanteerd, omdat de resultaten 

zijn verkregen uit experimenteel onderzoek (γm = 1,0). 

Tabel 8.2: Gemiddelde-, minimale- en maximale- waarden van de metselwerkeigenschappen. 

Case 
fm 

[N/mm2] 
fk 

[N/mm2] 
E 

[N/mm2] 
G 

[N/mm2 
fv,0 

[N/mm2] 
fv,lim 

[N/mm2] 

Gemiddelde waarde 13,7 9,6 6250 2500 0,17 1,5 

Minimale waarde 9,1 6,4 4150 1650 0,17 1,5 

Maximale waarde 20,5 14,4 9250 3700 0,17 1,5 

Materiaalfactor metselwerk γm = 1,0     

8.1.3 Belastingen 

In het gehanteerde gebouw zijn de verdiepingsvloeren aangenomen als steenachtige vloeren van 

200 mm dik met een dekvloer van 50 mm. De opgelegde vloerbelastingen zijn ontleend aan tabel 

6.2 uit Eurocode 1 (2011), representatief voor klasse A vloeren (wonen). Alle wanden in het 

ontwerp zijn uitgevoerd in metselwerk. Het schuine dak is een gordingenkap met dakpannen.  
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De formule voor de berekening van de effecten van de seismische belasting is ontleend aan formule 

4.2 uit NPR 9998 (2015), gegeven in formule (8.1). De combinatiecoëfficiënt (ψ2,i) is ontleend aan 

Annex 1 van Eurocode 0 (2011) en de combinatiecoëfficiënt (φ) is ontleend aan tabel 4.2 uit NPR 

9998 (2015). 

2 0,6 0,3 0,18Ei i        (8.1) 

De combinatie van de seismische belasting en de opgelegde belasting wordt in 3Muri berekend 

met formule (8.2), ontleend aan Eurocode 8 (2005). 

, ,ik j Ei kG Q    (8.2) 

In tabel 8.3 zijn de belastingen van elk structureel element, inclusief combinatiecoëfficiënten (ψ2,i), 

gegeven voor de input in 3Muri.  

Tabel 8.3: Belastingen en combinatiecoëfficiënten voor input 3Muri. 

Element Dikte[m] ρ [kN/m3] Belasting 

Verdiepingsvloer 

Eigen gewicht 0,20 24,0 4,80 kN/m2 

Dekvloer 0,05 20,0 1,00 kN/m2 

                                Belasting in grondvlak  = 5,80 kN/m2 
     
Opgelegde belasting (ψ2,i = 0,3 ǀ φ = 0,6) = 1,75 kN/m2 

Schuin dak 

Dakpannen - - 0,48 kN/m2 

Beschot + isolatie - - 0,10 kN/m2 

Gordingen/spanten - - 0,10 kN/m2 

                                   Belasting in dakvlak  =  0,68 kN/m2 
     
Gevels t = 70 / 110 / 220 mm - - 18,0 kN/m3 

8.1.4 Seismische belasting 

Het simulatieprogramma 3Muri voert aardbevingsberekeningen uit op 3D-modellen van metsel-

werkgebouwen met voorschriften uit Eurocode 8 (2005). De software genereert horizontale aard-

bevingsbelastingen op de verdieping op basis van de elastische responsspectrum diagrammen uit 

Eurocode 8 (2005). In dit rapport zijn handmatig de parameters voor het elastisch responsspec-

trum ingevoerd, ontleend aan NPR 9998 (2015), omdat dit rapport zich richt op Gronings met-

selwerk. De horizontale krachten worden verdeeld aangebracht op de verdiepingen volgens twee 

voorschriften uit NPR 9998 (2015), namelijk gelijkmatig verdeeld in verhouding met de verdeling 

van het product van de verdiepingsmassa’s en de vloerhoogte (8.3) en verdeeld over de hoogte 

van het gebouw overeenkomstig met de fundamentele trilvorm (8.4). 
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 (8.3) & (8.4) 

Voor seismische analyses dient rekening te worden gehouden met toevallige torsie-effecten als 

gevolg van onzekerheden in de locatie van massa’s in het gebouw en de ruimtelijke variatie van 

de seismische beweging (NPR 9998, 2015). Het massamiddelpunt op elke vloer dient verschoven 

te worden (excentriciteit van de belasting) ten opzichte van de nominale positie in x- en y-richting. 

In formule 4.3 van NPR 9998 (2015) is de bijkomstige excentriciteit gedefinieerd als: 

0,05ai ie L    (8.5) 

waarin: 

eai  de bijkomstige excentriciteit van de massa van verdieping i ten opzichte van zijn nominale 

positie; 

Li  de vloerafmeting van verdieping i loodrecht op de richting van de seismische belasting. 

Elastisch responsspectrum 

Op basis van het elastisch responsspectrum wordt de lokale site response en de belastingen op 

het model berekend. Het responsspectrum is berekend met de voorschriften uit NPR 9998 (2015). 

Als uitgangspunt voor de referentiewaarde van de piekgrondversnelling op maaiveld (ag,ref) is de 

locatie Hoogezand gehanteerd, omdat het numeriek model gebaseerd is op metselwerkgebouwen 

uit Hoogezand. De referentiewaarde (ag,ref) is 0,04 g of 0,39 m/s2, ontleend aan figuur 3.1 uit NPR 

9998 (2015). De gevolgsklasse van het bestaande gebouw is CC1B en de grenstoestand is ‘Near 

Collapse’ (NC). De omrekenfactor (kag) voor het omrekenen van de referentiewaarde (ag,ref) naar 

de ontwerpwaarde (ag,d) voor CC1B is 1,2, ontleend aan tabel 2.2 uit NPR 9998 (2015). Voor de 

dempingscorrectiefactor (η) is een factor 1,0 aangenomen voor 5% viskeuze demping. In grafiek 

8.1 is het elastisch responsspectrum gegeven. 

 
Grafiek 8.1: Elastisch responsspectrum voor het numeriek model, bij gevolgsklasse  

CC1B, ag,ref = 0,04 g en η = 1,0. TB = 0,115 s en TC = 0,573 s. 
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8.1.5 Cases numeriek onderzoek 

De invloed van metselwerkeigenschappen en scheidingswanden op het globale gedrag van de wo-

ning en de redundantie van metselwerk is bepaald met een referentie case, een met hogere- en een 

met lagere metselwerkeigenschappen en een met scheidingswanden. In tabel 8.4 zijn de vier cases 

gegeven met bijbehorende metselwerkeigenschappen. Voor scheidingswanden zijn de metselwerk-

eigenschappen van de referentiewoning toegekend. 

Tabel 8.4: Metselwerkeigenschappen voor de vier cases. 

Case 
fm 

[N/mm2] 
fk 

[N/mm2] 
E 

[N/mm2] 
G 

[N/mm2 
fv,0 

[N/mm2] 
fv,lim 

[N/mm2] 

1) Referentiewoning 13,7 9,6 6250 2500 0,17 1,5 

2) Zwakker metselwerk 9,1 6,4 4150 1650 0,17 1,5 

3) Stijver metselwerk 20,5 14,4 9250 3700 0,17 1,5 

4) Scheidingswanden 13,7 9,6 6250 2500 0,17 1,5 

Materiaalfactor metselwerk γm = 1,0     

In 3Muri is een 50% stijfheidsreductie van gescheurde penanten aangehouden (0,5*E en 0,5*G). 

De resultaten van cases 2, 3 en 4 zijn vergeleken met die van de referentiewoning (case 1), waar 

gemiddelde metselwerkeigenschappen zijn gehanteerd en zonder toevoeging van scheidingswanden 

in het ontwerp. Op basis van die vergelijkingen zijn conclusies getrokken wat betreft het globale 

gedrag van de constructie en de herverdeling van krachten (redundantie). In figuur 8.3 is het 

numeriek model in 3Muri gegeven. Dit model is voor alle cases als uitgangspunt gehanteerd. 

 
Figuur 8.3: Numeriek model van het gebouw in 3Muri. 

8.1.6 Schadeniveaus van metselwerkgebouwen  

In dit onderzoek wordt het globale gedrag van gebouwen onderzocht door de schade in een vijftal 

niveaus te verdelen. Daarbij is gebruik gemaakt van de Europese Macroseismische Schaal (EMS, 

1998), welke de intensiteit van aardbevingen beschrijft en deze uitdrukt in een bepaald schade-

beeld aan metselwerkgebouwen. 3Muri controleert of schade optreedt in penanten aan de hand 

van de formules beschreven in §6.4. Onderscheid wordt gemaakt tussen schade door afschuiving, 
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-buiging, -druk en door -trek. In figuur 8.4 is de legenda uit 3Muri gegeven voor het type schade 

aan penanten en is reeds behandeld in §6.4.5. 

 

Figuur 8.4: Legenda uit 3Muri voor type schade aan metselwerk. 

In 3Muri is op basis van de legenda uit figuur 8.4 de schade aan het gebouw per niveau onderzocht. 

De volgende niveaus zijn voor 3Muri gehanteerd voor het beschouwen van het globale gedrag van 

de woning. 

Niveau 1 (N1) 

Geen schade aan de constructie. Enkel lichte haarscheurtjes waarneembaar in enkele penanten. 

In 3Muri wordt voor dit niveau het punt op de capaciteitscurve genomen waar de penanten geen 

scheuren vertonen. 

Niveau 2 (N2) 

Verwaarloosbare of lichte schade aan de constructie. Lichte scheurvorming waarneembaar in de 

eerste penanten ter plaatse van gevelopeningen. In 3Muri wordt voor niveau 2 het punt op de 

capaciteitscurve genomen waar de constructie niet-lineair gedrag begint te vertonen en 20-30% 

van alle penanten gescheurd zijn. 

Niveau 3 (N3) 

Matige schade aan de constructie. Toenemend niet-lineair gedrag van de constructie, waarbij de 

meeste penanten significante scheuren vertonen. Voor 3Muri wordt voor niveau 3 aangenomen 

dat alle penanten op de begane grond gescheurd zijn. 

Niveau 4 (N4) 

Ernstige en zware schade aan de constructie. Volledig bezwijken van het eerste penant in de 

constructie. 

Niveau 5 (N5) 

Zeer ernstige en zware schade aan de constructie. Volledig bezwijken of Near Collapse (NC) van 

de constructie. In 3Muri wordt voor niveau 5 het bezwijken van twee of meer penanten gehan-

teerd, omdat een significant deel van het gebouw is bezweken. 

Voor elke case wordt per schadeniveau het betreffende punt op de capaciteitscurve gedefinieerd. 

Het resultaat per niveau is uitgedrukt in de topverplaatsing van de constructie en de bijbehorende 

afschuifkracht. Op basis van die resultaten is het globale gedrag van de woning van cases 2, 3 en 

4 vergeleken met de casco woning. 
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8.2 Case 1 – Casco woning 

De casco woning is het referentiemodel ter vergelijking van de resultaten van de andere drie cases. 

In figuur 8.2 (pag. 71) is de plattegrond gegeven voor de casco woning, waar enkel de dragende 

wanden in 3Muri zijn gemodelleerd. Tabel 8.4 (pag. 76) geeft de metselwerkeigenschappen die in 

deze case zijn gehanteerd. In deze paragraaf zijn met resultaten uit 3Muri de capaciteitscurve en 

de bilineaire curve voor de casco woning opgesteld. Op basis van die twee curves is het globale 

gedrag van de casco woning onderzocht, behandeld in §7.2.1 en §7.2.2. Met de bilineaire curve is 

de fundamentele trillingsperiode (T1) en de gedragsfactor (q) van de constructie berekend. De 

fundamentele trillingsperiode geeft inzicht in het respons van de constructie onder seismische 

belastingen. Afhankelijk van de trillingsperiode van de constructie en het elastisch responsspec-

trum (zie graf. 7.1) wordt de seismische belasting op de constructie bepaald. Bij een trillingsperi-

ode kleiner dan TB (0,115 s) of groter dan TC (0,573 s) mag voor de locatie Hoogezand (0,04 g) 

en bestaande bouw gerekend worden met een lagere seismische belasting. 

Op basis van de capaciteitscurve zijn de vijf niveaus van schade aan metselwerk gedefinieerd. 

De niveaus geven tevens inzicht in het gedrag van de constructie onder seismische belasting. Ook 

wordt de redundantie van metselwerk (herverdeling van krachten) onderzocht met de capaciteits-

curve, behandeld in §7.2.3. 

8.2.1 Resultaten capaciteits- en bilineaire curve constructie 

In 3Muri is de maatgevende analyse gehanteerd voor het opstellen van de resultaten. Dit is analyse 

15 in -x richting van de constructie, met een excentriciteit van het massamiddelpunt (+354 mm) 

in de diepte van het gebouw (0,05∙7080 mm). 

3Muri berekent automatisch de equivalente bilineaire curve, echter is deze niet representatief 

voor het gedrag van de constructie. 3Muri trekt een lineair-elastische lijn door het vloeigebied 

van de capaciteitscurve en definieert slechts een kort vloeigebied (zie rode curve in graf. 8.2). Ook 

definieert 3Muri voor de bilineaire curve een significant hogere schuifkracht bij vloeien van de 

constructie (Fy  = 156 kN), vergeleken met de maximale schuifcapaciteit van de constructie (Fb,max 

= 121 kN - capaciteitscurve). Daarnaast definieert 3Muri voor de bilineaire curve een elastische 

topverplaatsing (dy) van 20,5 mm, terwijl bij circa 1,5 mm verplaatsing de constructie niet-lineair 

gedrag begint te vertonen. De bilineaire curve is daarom opnieuw gedefinieerd volgens het voor-

schrift uit Eurocode 8 (2015). De constructie wordt als bezweken aangenomen wanneer de maxi-

male afschuifcapaciteit van de constructie (Fb,max) in het vloeigebied van de capaciteitscurve 20% 

afneemt. Aangezien 3Muri het navloeigedrag van metselwerk in de simulaties niet beschrijft, is 

de capaciteitscurve afgeknot op 80% van de maximale afschuifcapaciteit van de constructie, na-

melijk 96,8 kN (0,8∙121 kN) en een verplaatsing van 14,4 mm (verticale lijn in grafiek 8.2). Ver-

volgens is in 3Muri handmatig de nieuwe bilineaire curve gedefinieerd (zwarte curve). Dat proces 

is tevens voor case 2, 3 en 4 gehanteerd. In grafiek 8.2 zijn de capaciteitscurve (gestippelde curve) 

en de bilineaire curve van de constructie gegeven.  
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Grafiek 8.2: Capaciteitscurve en afgeknotte bilineaire curve casco woning bij 80% Fb,max. Met dy = 

1,43 mm, du = 14,4 mm en Fy = 77,2 kN. 

De parameters van de constructie zijn ontleend aan de bilineaire curve. De elastische topverplaat-

sing (dy) is 1,43 mm, de uiterste topverplaatsing (du) 14,4 mm en de schuifkracht bij vloeien van 

de constructie (Fy) is 77,2 kN. De bilineaire curve is gehanteerd voor onderzoek naar het globale 

gedrag van de constructie en de capaciteitscurve voor onderzoek naar de schadeniveaus van de 

constructie en naar de redundantie van metselwerkpenanten. 

8.2.2 Evaluatie globaal gedrag constructie 

Het globale gedrag van de constructie is onderzocht op twee manieren. De eerste is een evaluatie 

van de bilineaire curve, waar de parameters als de fundamentele trillingsperiode (T1) en de ge-

dragsfactor (q) van de constructie worden beschouwd. De tweede manier is het schadebeeld in-

ventariseren van de constructie met de vijf niveaus aan de hand van de capaciteitscurve.  

Bilineaire curve 

3Muri heeft automatisch de fundamentele trillingsperiode (T1) van de constructie berekend (0,372 

s). Deze waarde is geverifieerd met onderstaande formule 8.6.  

3

1 4

190.554 1,43 10
2 2 0,373

77,2 10

y

y

m d
T s

F
 

    
         

 (8.6) 

De waarde van de trillingsperiode ligt tussen de ondergrens- (TB = 0,115 s) en de bovengrens (TC 

= 0,573 s) van het elastisch responsspectrum waarvoor de spectrale versnelling constant is (zie 

grafiek 8.1 in §8.1.4). In aardbevingsontwerpen dient de maximale seismische belasting op de 

constructie te worden aangebracht. 

De ductiliteitsfactor (μ) en de gedragsfactor (q) van de constructie zijn berekend met de resul-

taten van de bilineaire curve gegeven in formules (8.7) en (8.8) (Tomaževič, 1999). 
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14,4
10,0

1,43
u

y

d

d
      2 1 2 10,0 1 4,36q        (8.7) & (8.8) 

De berekende gedragsfactor (q) is significant hoger dan de aanbevolen gedragsfactor voor metsel-

werk in Eurocode 8 (2005), q = 1,5. Dit verschil komt doordat een bestaand gebouw in Near 

Collapse (NC) toestand is onderzocht. De maximale interstory drift voor bestaande bouw in de 

grenstoestand NC is een factor 4/3 hoger dan voor nieuwbouw. De limiet voor de maximale 

topverplaatsing van metselwerkelementen is groter, waardoor de gedragsfactor ook groter is. Te-

vens is de gedragsfactor berekend bij het bezwijken van de constructie, namelijk bij 80% van de 

maximale afschuifcapaciteit van de constructie. Het is niet gewenst om constructies op NC te 

ontwerpen, maar wel op de grenstoestand waar het gebouw geen significante schade vertoont, 

bijvoorbeeld niveau 3 van EMS (1998). De maximale toelaatbare verplaatsing is dan lager, waar-

door de gedragsfactor ook lager zal zijn.  

Niveaus van schade aan metselwerk casco woning 

Op basis van de capaciteitscurve zijn de vijf schade niveaus van metselwerk (zie §8.1.6) van de 

casco woning onderzocht. In grafiek 8.3 zijn de vijf schadeniveaus gemarkeerd, inclusief de twee 

target displacements van de constructie bij een piekgrondversnelling van 0,04 g en 0,08 g en ze 

worden hieronder behandeld. 

 

Grafiek 8.3: Locatie schadeniveaus metselwerk op capaciteitscurve van de casco woning. 

Niveau 1 (N1) - Geen scheurvorming in penanten en enkel elastisch verplaatsingen 

Dit niveau is begrensd op 0,40 mm topverplaatsing van de constructie in combinatie met een 

afschuifkracht van 26,3 kN. 

Niveau 2 (N2) - Lichte scheurvorming in penanten, constructie vertoont niet-lineair gedrag 

Niveau 2 is begrensd door een topverplaatsing van 2,0 mm en een afschuifkracht van 80,3 kN. 

Vanaf dit punt neemt de stijfheid van de constructie af. In figuur 8.5 zijn de voor- en de achter-

gevel voor niveau 2 gegeven. 
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Figuur 8.5: Schade niveau 2 van casco woning, met links de voorgevel en rechts de achtergevel. 

In de voorgevel is scheurvorming waargenomen in penanten E47, E49 en E51 op de begane grond. 

Op de eerste verdieping is enkel scheurvorming in penant E54 waargenomen. In de achtergevel is 

scheurvorming waargenomen in penanten E18 en E20 op de begane grond en penanten E23 en 

E24 op de eerste verdieping. 

Niveau 3 (N3) - Scheurvorming in alle penanten op de begane grond 

Dit niveau is begrensd door een topverplaatsing van 10,8 mm en een afschuifkracht van 83,6 kN. 

In figuur 8.6 zijn de voor- en de achtergevel voor niveau 3 gegeven. 

 
Figuur 8.6: Schade niveau 3 van casco woning, met links de voorgevel en rechts de achtergevel. 

In het rechter penant E22 op de begane grond van de achtergevel treedt als laatste scheurvorming 

op. 

Niveau 4 (N4) - Bezwijken van het eerste penant in de constructie 

Dit niveau is begrensd bij een topverplaatsing van 18,0 mm en een afschuifkracht van 103,2 kN. 

In figuur 8.7 zijn de voor- en de achtergevel voor niveau 4 gegeven. 

   

Figuur 8.7: Schade niveau 4 van casco woning, met links de voorgevel en rechts de achtergevel. 

Penant E23 linksboven in de achtergevel op de eerste verdieping bezwijkt eerst. In de voorgevel 

zijn geen bezweken penanten waargenomen. Dit komt doordat het gebouw geanalyseerd is met 

een excentriciteit van het massamiddelpunt van +354 mm (zie §7.2.1), waardoor de constructie 

linksom om dat punt tordeert. De verplaatsing en de rotatie van de achtergevel is daardoor groter 

dan die van de voorgevel. 3Muri controleert of de penanten bezwijken door de maximale interstory 

drift die een penant mag ondergaan te beoordelen, dit is 0,005∙h voor bezwijken onder afschuiving 

en 0,010∙h voor bezwijken onder buiging. In formule (8.9) is deze controle handmatig uitgevoerd 
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voor penant E23 met een hoogte van 1887 mm. De verplaatsing van de verdiepingsknoop (N2) is 

8,37 mm en de dakknoop (N3) is 18,0 mm en de rotaties van beide knopen zijn ontleend aan de 

resultaten van 3Muri. 

   3 4

23

23

3,86 10 5,55 1018,0 8,37
0,0049 0,0050

2 1887 2

i jm
E

Eh

 


       
        

  
 (8.9) 

De controle wijst uit dat element E23 op de grens is van bezwijken op afschuiving. 

Niveau 5 (N5) - Twee of meer penanten zijn bezweken 

Dit niveau is gegrensd door een topverplaatsing van 21,6 mm en een afschuifkracht van 117,2 kN. 

In figuur 8.8 zijn de voor- en de achtergevel voor niveau 5 gegeven. 

  

Figuur 8.8: Schade niveau 5 van casco woning, met links de voorgevel en rechts de achtergevel. 

In de voorgevel zijn geen penanten bezweken. Penant E23 in de achtergevel is al in niveau 4 

bezweken, waar penant E17 in de achtergevel op de begane grondvloer als tweede bezwijkt. Pe-

nant E17 op de begane grond fungeert als een belangrijk dragend element voor de verdiepings-

vloer. Een significant deel van de linker beuk (linker woning) is bezweken. 

Target displacement constructie 

De uiterste topverplaatsing van de constructie (i.e. target displacement) bij een piekgrondversnel-

ling van 0,04 g is 5,39 mm. De target displacement ligt tussen schadeniveau 2 en 3 van de con-

structie. De meeste penanten op de begane grond en enkele penanten op de verdieping vertonen 

lichte tot matige scheuren, die hersteld kunnen worden. Bij een piekgrondversnelling van 0,08 g 

is de target displacement 11,5 mm en deze ligt tussen schadeniveau 3 en 4. Alle penanten op de 

begane grond vertonen matige tot ernstige scheurvorming. Voor die target displacement dient een 

overweging gemaakt te worden of het herstellen van de woning opweegt tegen de kosten ervan. 

In tabel 8.5 zijn de topverplaatsingen van de constructie en de afschuifkracht ter plaatse van 

de fundering bij elk niveau gegeven voor de casco woning.  

Tabel 8.5: Resultaten schadeniveaus van metselwerk casco woning. 

Casco woning Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

dn [mm] 0,4 2,0 10,8 18,0 21,6 

Fb [kN] 26,3 80,3 83,6 103,2 117,2 

Bovenstaande resultaten dienen als referentie voor de resultaten van de drie andere cases en 

worden later met elkaar vergeleken.  
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8.2.3 Redundantie metselwerk (krachtverdeling) 

Met de resultaten van de capaciteitscurve is de redundantie van metselwerkpenanten onderzocht. 

Drie trajecten op de capaciteitscurve zijn beschouwd, namelijk: 

- traject 1 (T1) - terugval in afschuifkracht (punt 1 – punt 2); 

- traject 2 (T2) - afschuifkracht neemt toe en vlakt af (punt 2 – punt 3); 

- traject 3 (T3) - afschuifkracht neemt weer toe (punt 3 – punt 4). 

Van die trajecten is de herverdeling van de schuifkracht en de normaalkracht in de penanten van 

de voor- en de achtergevel onderzocht. Daarbij is gebruik gemaakt van de resultaten van de 

elementkrachten in 3Muri. Het eerste punt op de capaciteitscurve (1) is als initieel punt gekozen, 

omdat vanaf dat punt het gebouw niet-lineair gedrag vertoont. Elk opvolgend punt is vergeleken 

met het vorige punt op de capaciteitscurve. In grafiek 8.4 zijn de punten van de drie trajecten 

gemarkeerd. 

 

Grafiek 8.4: Beschouwde punten en trajecten capaciteitscurve voor onderzoek redundantie van met-

selwerk van de casco woning. 

De herverdeling van de krachten in de penanten van de voor- en de achtergevel zijn in tabel 8.6 

gepresenteerd. Een toename van kracht is groen gearceerd en een afname van kracht is in rood 

gearceerd. Niet gearceerde cellen betekent dat de krachten onveranderd zijn vergeleken met het 

vorige punt op de capaciteitscurve. 
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Tabel 8.6: Hervedeling normaal- en schuifkrachten per penant van de casco woning, met links 
de voorgevel en rechts de achtergevel. 

 

In onderstaande analyses zijn de drie trajecten van de capaciteitscurve onderzocht met de resul-

taten uit tabel 8.6, waar enkel de herverdeling van de schuifkracht in de penanten van de voor- 

en de achtergevel zijn beschouwd. Voor elk penant is aangegeven of er een toename (groen om-

randt) of een afname (rood omrandt) van schuifkracht is waargenomen. De penanten waarin geen 

herverdeling optreedt zijn niet omrandt. In figuur 8.9 tot en met 8.11 zijn de resultaten van de 

drie trajecten verwerkt. 

 
Figuur 8.9: Resultaten traject 1 casco woning: herverdeling schuifkrachten in de penanten, met a) de 

voorgevel, b) de achtergevel. 

 

 

Figuur 8.10: Resultaten traject 2 casco woning: herverdeling schuifkrachten in de penanten, met 

a) de voorgevel, b) de achtergevel. 
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Figuur 8.11: Resultaten traject 3 casco woning: herverdeling schuifkrachten in de penanten, met a) de 

voorgevel, b) de achtergevel. 

De resultaten van de drie beschouwde trajecten (fig. 8.9 tot en met fig. 8.11) wijzen uit dat in de 

voorgevel de krachten in penant E53 op de begane grond toenemen en afnemen in penanten E47 

tot en met E52. Tevens is een toename van de krachten waargenomen in penanten E55 tot en 

met E59 op de eerste verdieping. In de achtergevel nemen de krachten voornamelijk toe in pe-

nanten E16, E18, E20 en E22 op de begane grond en penanten E25 tot en met E29 op de eerste 

verdieping.  

De toename van normaalkracht (en schuifkracht zie §6.4.5) komt doordat de penanten in de 

voor- en de achtergevel zijn gekoppeld aan haaks opstaande bouwmuur, waardoor normaalkrach-

ten worden verdeeld over beide wanden. Door zijdelingse belastingen kantelen beide wanden, 

waardoor de ene wand op de andere gaat hangen. De belasting op de ondersteunende wand neemt 

toe en de belasting van de hangende wand neemt af. Er zijn twee situaties aanwezig in de voor 

en de achtergevel, namelijk een haaks opstaande wand aan de linkerzijde van de hartlijn van het 

penant of aan de rechterzijde van het penant, fig. 8.12.  

 
Figuur 8.12: Belastingoverdracht penant en bouwmuur door het kantelen van de wanden. 

In de eerste situatie zal onder zijdelingse belasting vanaf de rechterzijde het penant gaan hangen 

op de bouwmuur, waardoor deze extra wordt belast. Dit leidt tot een afname van normaalkracht 

in het penant. In de tweede situatie kantelt de bouwmuur op het penant, waardoor het penant 

extra wordt belast en de normaalkracht in de bouwmuur afneemt. De resultaten van 3Muri laten 

zien dat de normaalkracht afneemt naar 0 kN in penanten met aan de linkerzijde bouwmuur. Dit 

is echter een vrij grove benadering van het werkelijke gedrag van de penanten, omdat de penanten 

worden belast door de bovenliggende vloer. Er zal te allen tijde normaalkracht aanwezig blijven 

in het penant. De normaalkracht neemt af tot 0 kN komt doordat 3Muri de constructie schema-

tiseert als een equivalent frame, waar de vloerbelasting op het penant als equivalente knoopbe-

lasting wordt aangebracht (zie §6.7). De knopen van equivalente frame van het penant (zie fig. 
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8.12) vallen samen met de hartlijn van de haaks opstaande wand. Door het kantelen van het 

penant zal geleidelijk de equivalente knoopkracht (Fz) volledig worden herverdeeld naar de haaks 

opstaande wand. In werkelijkheid zal de normaalkracht in penanten E47 tot en met E52 hoger 

zijn en in penant E53 lager. 

8.2.4 Conclusie resultaten casco woning 

In deze paragraaf zijn de resultaten behandeld van de numerieke simulatie van de casco woning 

(nulmeting). De resultaten uit deze simulatie worden vergeleken met de resultaten van de drie 

andere cases in het numerieke onderzoek. Met de pushover analyse in 3Muri in -x richting van 

het gebouw zijn de resultaten van de capaciteitscurve en de equivalente bilineaire curve opgesteld. 

Het globale gedrag van de woning is onderzocht met de parameters van de bilineaire curve, 

waarvan de resultaten in tabel 8.7 zijn gegeven. 

Tabel 8.7: Resultaten parameters bilineaire curve van de casco woning. 

Case Fb [kN] dy [mm] du [mm] T1 [s] μ [-] q [-] 

Casco 77,2 1,43 14,4 0,373 10,08 4,38 

Daarnaast is het schadebeeld van de casco woning onderzocht en ingedeeld in vijf schadeniveaus 

van metselwerk op basis van EMS (1998). In die analyse zijn de resultaten van de capaciteitscurve 

uit 3Muri gehanteerd. Die resultaten geven tevens inzicht in het globale gedrag van de constructie, 

namelijk welk schadeniveau optreedt bij een bepaalde topverplaatsing van de constructie. In tabel 

8.8 zijn de resultaten van de vijf schadeniveaus gepresenteerd. 

Tabel 8.8: Resultaten schadeniveaus van metselwerk van de casco woning. 

Casco woning Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

dy [mm] 0,4 2,0 10,8 18,0 21,6 

Fb [kN] 26,3 80,3 83,6 103,2 117,2 

Tot slot is de redundantie van metselwerk onderzocht op basis van de resultaten van de capaci-

teitscurve. Een drietal trajecten op de curve zijn beschouwd voor onderzoek naar de herverdeling 

van krachten in de penanten van de voor- en de achtergevel en zijn gepresenteerd in tabel 8.6 

van §8.2.3. Uit dit onderzoek blijkt dat de normaalkrachten en de schuifkrachten voornamelijk 

toenemen in de achtergevel van de woning en afnemen in de voorgevel (voor de pushover analyse 

in -x richting van de constructie). De schuifcapaciteit van de constructie wordt voornamelijk 

gewaarborgd door de achtergevel. Dit komt doordat de penanten en de haaks opstaande bouw-

muren kantelen door zijdelingse belasting, waardoor de belasting van het ene element wordt her-

verdeeld naar het andere element. In de achtergevel kantelen de bouwmuren op de penanten, 

waardoor de normaalkracht op de penanten toeneemt alsmede de schuifcapaciteit van de penanten 

(zie graf. 6.2 op pag. 43). In de voorgevel is dit andersom, daar kantelen de penanten op de 

bouwmuren, waardoor de normaalkracht afneemt alsmede de schuifcapaciteit van de penanten. 

 Bovenstaande resultaten zijn de nulmetingen die ter vergelijking dienen van de resultaten van 

de andere drie cases. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt wat de invloed is van verhoogde- of 
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verlaagde metselwerkeigenschappen en het toevoegen van scheidingswanden in het numeriek mo-

del. In de volgende paragraaf is vervolgens het numerieke onderzoek behandeld waar verhoogde 

metselwerkeigenschappen zijn gehanteerd ten opzichte van de casco woning. 

8.3 Case 2 – Metselwerkeigenschappen verhoogd 

In deze case is het numeriek model van de casco woning als uitgangspunt gehanteerd, maar zijn 

de metselwerkeigenschappen van de dragende wanden verhoogd (zie tabel 8.4, pag. 76). Evenals 

bij de analyse van de casco woning zijn de capaciteitscurve en de equivalente bilineaire curve van 

de constructie opgesteld. Met die curves zijn het globale gedrag van de constructie, de vijf scha-

deniveaus ervan en de redundantie van de metselwerkpenanten onderzocht. Die resultaten worden 

aan het einde van deze paragraaf vergeleken met de resultaten van de casco woning. Allereerst 

zijn in 3Muri de capaciteitscurve en de equivalente bilineaire curve van de constructie bepaald en 

de resultaten zijn hierna behandeld. 

8.3.1 Resultaten capaciteits- en bilineaire curve constructie 

Evenals in de analyse van de casco woning is de maatgevende analyse in –x richting van de 

constructie, met een excentriciteit van het massamiddelpunt van +354 mm in de diepte van het 

gebouw (0,05∙7080 mm). De capaciteitscurve is afgeknot op 80% van de afschuifcapaciteit, Fb,NC 

= 0,8∙131 kN = 104,8 kN en bijbehorende uiterste topverplaatsing (du) van 12,8 mm. In grafiek 

8.5 zijn de capaciteitscurves (gestippelde curves) en de bilineaire curves van de casco woning 

(zwart) en van case 2 (rood) gegeven.  

 

Grafiek 8.5: Vergelijking capaciteits- en afgeknotte bilineaire curves bij 80% Fb,max voor a) casco wo-

ning en b) verhoogde metselwerkeigenschappen. Met dy = 0,88 mm, du = 12,8 mm en Fy = 83,4 kN. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

A
fs

ch
u
if
k
ra

ch
t 

[k
N

]

Verplaatsing referentiepunt [mm]

Casco woning (nulmeting)

Verhoging
materiaaleigenschappen
Bilineaire curve casco
afgeknot

80% 

100% 

0,88mm 

12,8mm 

Vergelijking curves casco en metselwerkeigenschappen verhoogd 

83,4kN 

3,75 mm (TP) 



88 

 

In deze case is de elastische topverplaatsing (dy) van de constructie 0,88 mm, de uiterste topver-

plaatsing (du) 12,8 mm en de geïdealiseerde afschuifcapaciteit (Fy) 83,4 kN, ontleend aan de 

bilineaire curve. De bilineaire curve is gehanteerd voor onderzoek naar het globale gedrag van de 

constructie en de capaciteitscurve is gehanteerd voor onderzoek naar schade aan het metselwerk-

gebouw en naar de redundantie van metselwerkpenanten. 

8.3.2 Evaluatie globaal gedrag constructie 

Evenals bij de casco woning is het globale gedrag van de constructie onderzocht op twee manieren. 

De eerste is de evaluatie van de parameters van de constructie met de resultaten van de bilineaire 

curve. De tweede manier is het inventariseren van het schadebeeld van het metselwerkgebouw op 

basis van de vijf niveaus (§8.1.6) met de resultaten van de capaciteitscurve. Die resultaten worden 

vergeleken met de resultaten van de casco woning. 

Bilineaire curve 

3Muri heeft automatisch de trillingsperiode (T1) van de constructie berekend (0,282 s). Deze is 

geverifieerd met onderstaande formule (8.10).  

3

1 4

190.552 0,88 10
2 2 0,282

83,4 10

y

y

m d
T s

F
 

    
         

 (8.10) 

Evenals bij de casco woning ligt de waarde van de trillingsperiode tussen de ondergrens- (TB = 

0,115 s) en de bovengrens (TC = 0,573 s) van het elastisch responsspectrum waarvoor de spectrale 

versnelling constant is (zie graf. 8.1 in §8.1.4). De ductiliteitsfactor (μ) en de gedragsfactor (q) 

van de constructie zijn handmatig berekend met formules (8.11) en (8.12). 

12,8
14,5

0,88
u

y

d

d
      2 1 2 14,5 1 5,29q        (8.11) & (8.12) 

De gedragsfactor is tevens significant hoger dan de aanbevolen waarde in Eurocode 8 (2005), q = 

1,5. Bovenstaande resultaten worden vergeleken met de casco woning en verder behandeld in 

§8.3.4. Naast deze analyse wordt hieronder het globale gedrag van de constructie onderzocht met 

de vijf niveaus van schade aan metselwerkgebouwen. 

Niveau van schade aan metselwerk 

Aan de hand van de resultaten van de capaciteitscurve zijn de vijf niveaus van schade aan het 

metselwerkgebouw onderzocht (zie §8.1.6). In grafiek 8.6 zijn de vijf niveaus gemarkeerd, inclusief 

de twee target displacements van de constructie bij een piekgrondversnelling van 0,04 g en 0,08 

g en ze worden hieronder behandeld.  
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Grafiek 8.6: Locatie schadeniveaus metselwerk op capaciteitscurve van case 2. 

Niveau 1 (N1) - Geen scheurvorming in penanten en enkel elastisch verplaatsingen 

Dit niveau is begrensd op 0,40 mm topverplaatsing van de constructie in combinatie met een 

afschuifkracht van 43,4 kN. 

Niveau 2 (N2) - Lichte scheurvorming in penanten, constructie vertoont niet-lineair gedrag 

De stijfheid van de constructie neemt af bij een topverplaatsing van 1,20 mm en een afschuifkracht 

van 86,9 kN. In figuur 8.13 zijn de voor- en de achtergevel voor niveau 2 gegeven. 

  

Figuur 8.13: Schade niveau 2 van case 2, met links de voorgevel en rechts de achtergevel. 

In de voorgevel is scheurvorming waargenomen in penanten E47, E49 en E51 op de begane grond. 

Op de eerst verdieping is enkel scheurvorming in penant E54 waargenomen. In de achtergevel is 

enkel scheurvorming waargenomen in penanten E23 en E24 op de eerste verdieping. 

Niveau 3 (N3) - Scheurvorming in alle penanten op de begane grond 

Dit niveau is begrensd door een topverplaatsing van 7,2 mm en een afschuifkracht van 82,8 kN. 

In figuur 8.14 zijn de voor- en de achtergevel voor niveau 3 gegeven. 

  

Figuur 8.14: Schade niveau 3 van case 2, met links de voorgevel en rechts de achtergevel. 
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Bij dit niveau treedt scheurvorming op in alle penanten op de begane grond in de voor- en de 

achtergevel. In het rechter penant E53 op de begane grond van de voorgevel treedt als laatste 

scheurvorming op. 

Niveau 4 (N4) - Bezwijken van het eerste penant 

Niveau 4 is begrensd door een topverplaatsing van 16,4 mm en een afschuifkracht van 110,1 kN. 

In figuur 8.15 zijn de voor- en de achtergevel voor niveau 4 gegeven. 

   

Figuur 8.15: Schade niveau 4 van case 2, met links de voorgevel en rechts de achtergevel. 

Het penant E24 linksboven in de achtergevel op de eerste verdieping bezwijkt eerst. In de voor-

gevel zijn geen bezweken penanten waargenomen.  

In formule (8.13) is de benadering voor de interstory drift van penant E24 (h = 1375 mm) 

handmatig berekend. In het bezwijken van penant E24 speelt de rotatie van het element een 

significante rol. De verplaatsing van de verdiepingsknoop (N29) is 7,71 mm en de dakknoop (N30) 

is 16,4 mm, ontleend aan de resultaten van 3Muri. 
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  (8.13) 

De controle wijst uit dat penant E24 op de grens is van bezwijken op afschuiving. 

Niveau 5 (N5) - Twee of meer penanten zijn bezweken 

Dit niveau is begrensd door een topverplaatsing van 19,2 mm en een afschuifkracht van 110,2 kN. 

In figuur 8.16 zijn de voor- en de achtergevel voor niveau 5 gegeven. 

  

Figuur 8.16: Schade niveau 5 van case 2, met links de voorgevel en rechts de achtergevel. 

In de voorgevel zijn geen penanten bezweken. Penant E24 in de achtergevel is al in niveau 4 

bezweken, waar penant E23 links van de bezweken penant E24 in de achtergevel op de verdieping 

als tweede bezwijkt. Beide penanten maken deel uit van de verdieping van de linker woning, 

waardoor een significant gedeelte van de verdieping bezwijkt.  
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Target displacement constructie 

Voor de case met verhoogde metselwerkeigenschappen is de target displacement van de construc-

tie 3,45 mm bij een piekgrondversnelling van 0,04 g. De target displacement ligt evenals bij de 

casco woning tussen schadeniveau 2 en 3 van de constructie. De meeste penanten op de begane 

grond en enkele penanten op de verdieping vertonen lichte tot matige scheuren, die hersteld 

kunnen worden. Bij een piekgrondversnelling van 0,08 g is de target displacement 8,4 mm en deze 

ligt evenals bij de casco woning tussen schadeniveau 3 en 4. De penanten op de begane grond 

vertonen matige tot ernstige scheurvorming. Voor dit schadeniveau dient een overweging gemaakt 

te worden of het herstellen van de woning opweegt tegen de kosten ervan. In tabel 8.9 zijn de 

resultaten gegeven van de vijf schadeniveaus van het metselwerkgebouw. 

Tabel 8.9: Resultaten schadeniveaus van metselwerk voor case 2. 

Case Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

dy case 2   [mm] 0,4 1,2 7,2 16,4 19,2 

Fb case 2   [kN[ 43,4 86,9 82,8 110,1 110,2 

Bovenstaande resultaten worden in §8.3.4 vergeleken met de resultaten van de casco woning en 

zijn daar verder behandeld. Naast de analyse van het globale gedrag van de constructie is de 

redundantie van metselwerkelementen onderzocht met behulp van de capaciteitscurve. Die ana-

lyse geeft inzicht waar krachten in het gebouw zich herverdelen en de analyse is hierna behandeld. 

8.3.3 Redundantie metselwerk (krachtsverdeling) 

In deze paragraaf wordt de redundantie van de metselwerkpenanten onderzocht. In dit onderzoek 

zijn drie trajecten gedefinieerd met vier punten op de capaciteitscurve die overeen komen met de 

punten van de casco woning. In grafiek 8.7 zijn de vier punten van de drie trajecten gemarkeerd. 

Van die trajecten is de herverdeling van krachten in de penanten van de voorgevel en de achter-

gevel onderzocht met de resultaten uit 3Muri. Elk opvolgend punt op de capaciteitscurve is ver-

geleken met het vorige punt op de capaciteitscurve. 
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Grafiek 8.7: Beschouwde punten en trajecten capaciteitscurve voor onderzoek redundantie van met-

selwerk van case 2. 

De herverdeling van de krachten in de penanten van de voor- en de achtergevel zijn in tabel 8.10 

gepresenteerd. Een toename van kracht is groen gearceerd en een afname van kracht is in rood 

gearceerd. Niet gearceerde cellen betekent dat de krachten onveranderd zijn vergeleken met het 

vorige punt op de capaciteitscurve. 

Tabel 8.10: Herverdeling normaal- en schuifkrachten per penant van case 2, met links de voorgevel en 

rechts de achtergevel. 

 

In onderstaande analyses zijn de drie trajecten van de capaciteitscurve onderzocht met de resul-

taten uit tabel 8.10, waar enkel de herverdeling van de schuifkracht in de penanten van de voor- 

en de achtergevel zijn beschouwd. Voor elk penant is aangegeven of er een toename (groen om-

randt) of een afname (rood omrandt) van schuifkracht is waargenomen. De penanten waarin geen 

herverdeling optreedt zijn niet omrandt. In figuur 8.17 tot en met 8.19 zijn de resultaten van de 

drie trajecten verwerkt. 
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Figuur 8.17: Resultaten traject 1 case 2: herverdeling schuifkrachten in de penanten, met a) de voor-

gevel, b) de achtergevel. 

 
Figuur 8.18: Resultaten traject 2 case 2: herverdeling schuifkrachten in de penanten, met a) de 

voorgevel, b) de achtergevel. 

 

Figuur 8.19: Resultaten traject 3 case 2: herverdeling schuifkrachten in de penanten, met a) de 

voorgevel, b) de achtergevel. 

De resultaten van deze case zijn overeenkomend met de resultaten van de casco woning. In penant 

E53 van de voorgevel nemen de normaalkrachten en schuifkrachten toe, waar in penanten E47 

tot en met E52 de krachten afnemen. Op de eerste verdieping nemen de krachten toe in penanten 

E55 tot en met E60 in het laatste traject. Evenals in de analyse van de casco woning nemen de 

normaalkrachten en de schuifkrachten toe in penanten E16, E18, E20 en E22 op de begane grond 

van de achtergevel. Anders dan in de analyse van de casco woning bezwijkt penant E24 op de 

eerste verdieping op de begane grond, nadat penant E23 in een eerder stadium is bezweken. Dit 

komt doordat de constructie stijver is en de schuifcapaciteit van penanten eerder wordt bereikt 

vergeleken met de casco woning. De herverdeling van de krachten in deze case treedt sneller op 

vergeleken met de casco woning. 

8.3.4 Conclusie case 2 

In deze paragraaf zijn de resultaten van het numeriek model met verhoogde metselwerkeigen-

schappen vergeleken met de resultaten van de casco woning. Evenals bij de pushover analyse van 

de casco woning is de maatgevende analyse in –x richting van het gebouw met een bijkomstige 

excentriciteit (+354mm) van het massamiddelpunt van het gebouw. Het globale gedrag van de 

woning is onderzocht met de parameters van de equivalente bilineaire curve (zie graf. 8.5). In 

tabel 8.11 zijn die parameters gegeven en vergeleken met de parameters van de casco woning.  
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Tabel 8.11: Vergelijking resultaten bilineaire curves case 2 met casco woning. 

Case Fy [kN] dy [mm] du [mm] T1 [s] μ [-] q [-] 

Casco 77,2 1,43 14,4 0,373 10,0 4,38 

Case 2 83,4 0,88 12,7 0,282 14,5 5,29 

Verschil +8,1% -38,4% -11,4% -24,4% +43,6% +20,7% 

De schuifcapaciteit (Fy) van de constructie is 8,1% hoger dan van het casco gebouw. Dit verschil 

komt doordat de normaalkracht op de penanten van de begane grond hoger is vergeleken met de 

penanten van de casco woning. Het verschil in normaalkracht per penant is echter minimaal, 

maar de gezamenlijke bijdrage van de 14 penanten resulteert in een hogere schuifcapaciteit 

(+8,1%). Ondanks dat de metselwerkeigenschappen significant hoger zijn dan die van de casco 

woning, is het verschil in schuifcapaciteit van de constructie minimaal. Dit komt doordat de 

schuifcapaciteit van penanten voornamelijk begrensd wordt door de schuifsterkte (fvo) van met-

selwerk, zoals behandeld in §6.4.5 (zie graf. 6.2 pag. 43). Die parameter is voor elke case constant. 

De elastische topverplaatsing (dy) van de constructie is 38,4% kleiner dan die van het casco 

gebouw. Dit komt doordat in deze case de elasticiteitsmodulus (E) en de glijdingsmodulus (G) 

van het metselwerk hoger zijn, waardoor de constructie stijver is. De schuifcapaciteit (Fy) is 

nagenoeg identiek aan de casco woning (+8,1%), waardoor de elastische topverplaatsing van de 

constructie kleiner is. De uiterste topverplaatsing (du) van de constructie is 11,4% kleiner dan die 

van de casco woning. Dit komt doordat (vergeleken met de casco woning) een kleinere topver-

plaatsing (dy = -38,4%) van de constructie leidt tot scheuren van het eerste penant. De schuifca-

paciteit van dat penant wordt eerder bereikt. Na het scheuren van dat penant neemt de schuif-

kracht op de andere penanten toe, totdat van elk penant de schuifcapaciteit is bereikt. Omdat de 

schuifkracht in de constructie sneller toeneemt vergeleken met de casco woning, wordt de schuif-

capaciteit van de penanten eerder bereikt, waardoor ze scheuren en bezwijken. 

De trillingsperiode is 24% lager vergeleken met de casco woning. Deze is afhankelijk van de 

elastische topverplaatsing (dy), de massa (m) van de constructie en de schuifkracht bij vloeien 

van de constructie (Fy) (zie formule 8.10 op pag. 88). In deze case is enkel de elastische topver-

plaatsing (dy) significant kleiner (-38,4%), waardoor de trillingsperiode lager is. Ondanks dat de 

trillingsperiode (0,282 s) lager is dan die van de casco woning (0,373 s), ligt de getalwaarde tussen 

de ondergrens- (TB = 0,115 s) en de bovengrens (TC = 0,573 s) van het elastisch responsspectrum 

waarvoor de spectrale versnelling constant is.  

De gedragsfactor (q) van de constructie is 20,7% hoger vergeleken met de casco woning, 

ondanks dat de uiterste topverplaatsing (du) van de constructie kleiner is. Dit komt doordat de 

vervormingscapaciteit (μ = dy/du) van de constructie hoger is (+43,6%). 

Vervolgens zijn de resultaten van de vijf schadeniveaus van de constructie vergeleken met de 

casco woning, gegeven in tabel 8.12. De resultaten geven tevens inzicht in het globale gedrag van 

de constructie. 
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Tabel 8.12: Vergelijking schadeniveaus metselwerk van case 2 met casco woning. 

Case Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

dn casco    [mm] 0,4 2,0 10,8 18,0 21,6 

dn case 2   [mm] 0,4 1,2 7,2 16,4 19,2 

Verschil    [%] 0,0% -40,0% -33,3% -8,9% -11,1% 

Fb casco    [kN[ 26,3 80,3 83,6 103,2 117,2 

Fb case 2   [kN[ 43,4 86,9 82,8 110,1 110,2 

Verschil    [%] +65,0% +8,2% -1,0% +6,7% -6,0% 

In deze case zijn de topverplaatsingen (dn) van de constructie voor elk schadeniveau lager verge-

leken met de casco woning. De verklaring daarvoor is behandeld in de voorgaande conclusie van 

tabel 8.11 voor de elastische- (dy) en uiterste topverplaatsing (du) van de constructie. Het vloeien 

van de constructie wordt bij een kleinere verplaatsing bereikt, waardoor elk opvolgend schadeni-

veau van de constructie eerder optreedt. Voor niveau 4 en 5 is het onderlinge verschil gereduceerd 

tot 8,9% en 11,1%. Dit komt doordat van niveau 3 in beide cases de schuifcapaciteit van alle 

penanten is bereikt en zijn gescheurd (‘vloeien’ van de penanten). Vanaf niveau 3 treden enkel 

verplaatsingen op van het penant en toetst 3Muri de penanten aan de maximale interstory drift. 

De schuifkracht bij niveau 1 is significant hoger dan van de casco woning (+65%), doordat 

de constructie stijver is (zie de conclusie van tabel 8.11). De overige niveaus geven geen signifi-

cante verschillen in schuifkracht. Dit komt doordat de schuifcapaciteit van penanten wordt be-

grensd door de schuifsterkte (fv0) van metselwerk, zoals in de voorgaande conclusie is behandeld.  

Het numeriek onderzoek van deze case wijst uit dat het gebruik van hogere metselwerkeigen-

schappen gunstig is voor piekgrondversnelling kleiner dan 0,04 g, omdat de schuifcapaciteit van 

de constructie bij schadeniveau 1 significant hoger is (+65%). Voor piekgrondversnellingen groter 

dan 0,04 g is daarentegen het gebruik van hogere metselwerkeigenschappen niet gunstig voor het 

gedrag van de constructie, omdat bij kleinere topverplaatsingen van de constructie schade op-

treedt aan het metselwerk ten opzichte van de casco woning. Bij een piekgrondversnelling van 

0,08 g is de target displacement 8,4 mm en deze ligt tussen schadeniveau 3 en 4, evenals bij de 

casco woning. De penanten op de begane grond vertonen matige tot ernstige scheurvorming. Voor 

deze target displacement dient een overweging gemaakt te worden of het herstellen van de woning 

opweegt tegen de kosten ervan. 

De laatste analyse van deze case is het analyseren van de redundantie van metselwerk. Voor 

deze case zijn de resultaten overeenkomend met de resultaten van de casco woning. De voor- en 

de achtergevel vertonen identieke herverdelingen van krachten vergeleken met de casco woning, 

waardoor geen significantie verschillen zijn waargenomen tussen beide cases. De schuifcapaciteit 

van de constructie wordt evenals in de casco woning gewaarborgd door de achtergevel. Dit komt 

doordat de normaalkracht op vier van de zeven penanten toeneemt, omdat de belasting van de 

bouwmuur wordt herverdeeld op die penanten. 
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8.4 Case 3 – Metselwerkeigenschappen verlaagd 

In deze case zijn de metselwerkeigenschappen van de dragende wanden verlaagd in het numeriek 

model (zie tabel 8.4, pag. 76). Evenals bij de analyse van de casco woning zijn de capaciteitscurve 

van de constructie en de equivalente bilineaire curve opgesteld, waar de bilineaire curve op 

0,8∙Fb,max is afgeknot. De resultaten van de bilineaire curve en het globale gedrag van de construc-

tie op basis van de vijf niveaus van schade aan metselwerk aan de hand van de capaciteitscurve 

zijn vergeleken met de casco woning. Evenals bij de voorgaande case is de redundantie van met-

selwerk onderzocht met de capaciteitscurve en vergeleken met de resultaten van de casco woning. 

8.4.1 Resultaten capaciteits- en bilineaire curve constructie 

De maatgevende analyse in 3Muri is in –x richting van het gebouw, met een bijkomende excen-

triciteit van het massamiddelpunt (+354mm) in de diepte van het gebouw (0,05∙7080 mm). De 

capaciteitscurve is afgeknot op 0,8∙109 kN = 87,2 kN en bijbehorende uiterste topverplaatsing 

(du) van 19,2 mm. Op basis van dat punt is de equivalente bilineaire curve handmatig in 3Muri 

gewijzigd. In grafiek 8.8 zijn de capaciteitscurves (gestippelde curves) en de equivalente bilineaire 

curves van de casco woning (zwart) en case 3 (groen) gegeven.  

 

Grafiek 8.8: Vergelijking capaciteits- en afgeknotte bilineaire curves bij 80% Fb,max voor de casco wo-

ning (zwart) en verlaagde metselwerkeigenschappen (groen). Met dy = 1,73 mm, du = 19,2 mm en Fy 

= 73,2 kN van de bilineaire curve.  

In deze case is de uiterste topverplaatsing van de constructie (ontleend uit de resultaten van de 

capaciteitscurve) significant hoger dan die van de casco woning, omdat de meeste penanten op 

de grens zitten van bezwijken door buiging of door afschuiving. Bezwijken door buiging is een 
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ductiel bezwijkmechanisme, waardoor de limiet van de interstory drift hoger mag worden aange-

nomen vergeleken met bezwijken door afschuiven, namelijk 0,8% (Eurocode 8, 2005). Echter 

neemt de stijfheid van de constructie bij 23,0 mm verplaatsing significant af, waarna een signifi-

cant deel van de constructie bezwijkt. Daarom is er voor gekozen om dat traject buiten beschou-

wing te laten. 

De elastische topverplaatsing van de constructie is 1,73 mm, de uiterste verplaatsing 19,2 mm en 

de afschuifkracht 73,2 kN, ontleend aan de resultaten van de bilineaire curve. De bilineaire curve 

is gehanteerd voor onderzoek naar het globale gedrag van de constructie en de capaciteitscurve 

is gehanteerd voor onderzoek naar schade aan het metselwerkgebouw en naar de redundantie van 

metselwerkpenanten. 

8.4.2 Evaluatie globaal gedrag constructie 

Evenals bij de voorgaande cases is het globale gedrag van de constructie onderzocht met de 

parameters van de bilineaire curve en het inventariseren van het schadebeeld met de vijf niveaus 

van schade aan metselwerk aan de hand van de capaciteitscurve. In §8.4.4 zijn de resultaten 

vergeleken met de resultaten van de casco woning. 

Bilineaire curve 

De trillingsperiode (T1) van de constructie is 0,442 s, ontleend aan 3Muri. Deze waarde is geveri-

fieerd met onderstaande formule (8.14).  

3

1 4

190.564 1, 73 10
2 2 0, 422

73, 2 10
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T s

F
 

    
         

 (8.14) 

De trillingsperiode van de constructie evenals de voorgaande cases tussen TB (0,115 s) en TC (0,573 

s) van het elastisch responsspectrum, waarvoor de spectrale versnelling constant is (zie fig. 8.1). 

Evenals bij de vorige cases wordt de maximale seismische belasting op de constructie aangebracht. 

De ductiliteitsfactor (μ) en de gedragsfactor (q) van de constructie zijn handmatig berekend met 

formules (8.15) en (8.16). 
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1, 73
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Voor deze case geldt eveneens dat de gedragsfactor significant hoger is dan de aanbevolen waarde 

in Eurocode 8 (2005), q = 1,5. Bovenstaande resultaten worden verder behandeld in §8.4.4. Naast 

deze analyse wordt hieronder het globale gedrag van de constructie onderzocht met de vijf niveaus 

van schade aan het metselwerkgebouw. 

Niveau van schade aan metselwerk 

In grafiek 8.9 zijn de vijf schadeniveaus van het metselwerkgebouw gemarkeerd, inclusief de twee 

target displacements van de constructie bij een piekgrondversnelling van 0,04 g en 0,08 g en ze 

worden hieronder behandeld. 
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Grafiek 8.9: Locatie schade niveaus metselwerk op capaciteitscurve van case 3. 

Niveau 1 (N1) - Geen scheurvorming in penanten en enkel elastische verplaatsingen 

Dit niveau is begrensd door 0,55 mm topverplaatsing van de constructie in combinatie met een 

afschuifkracht van 40,5 kN.  

Niveau 2 (N2) - Lichte scheurvorming in penanten, constructie vertoont niet-lineair gedrag 

Niveau 2 is vastgesteld door het afnemen van de stijfheid van de constructie. Dit treedt op bij 

een topverplaatsing van 2,67 mm en een afschuifkracht van 74,3 kN. In figuur 8.20 zijn de voor- 

en de achtergevel bij niveau 2 gegeven. 

  

Figuur 8.20: Schade niveau 2 van case 3, met links de voorgevel en rechts de achtergevel. 

In de voorgevel is scheurvorming waargenomen in penanten E47, E49 en E51 op de begane grond. 

Op de eerst verdieping is enkel scheurvorming in penant E54 waargenomen. In de achtergevel is 

enkel scheurvorming waargenomen in penanten E23 en E24 op de eerste verdieping. 

Niveau 3 (N3) - Scheurvorming in alle penanten op de begane grond 

Dit niveau is begrensd door een topverplaatsing van 14,4 mm en een afschuifkracht van 77,5 kN. 

In figuur 8.21 zijn de voor- en de achtergevel bij niveau 3 gegeven. 

  

Figuur 8.21: Schade niveau 3 van case 3, met links de voorgevel en rechts de achtergevel. 
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In het rechter penant E22 op de begane grond van de achtergevel treedt als laatste scheurvorming 

op. 

Niveau 4 (N4) - Bezwijken van het eerste penant 

Dit niveau is begrensd door een topverplaatsing van 17,6 mm en een afschuifkracht van 84,6 kN. 

In figuur 8.22 zijn de voor- en de achtergevel bij niveau 4 gegeven. 

   

Figuur 8.22: Schade niveau 4 van case 3, met links de voorgevel en rechts de achtergevel. 

Penant E24 linksboven in de achtergevel op de eerste verdieping bezwijkt eerst. In de voorgevel 

zijn geen bezweken penanten waargenomen.  

In formule (8.17) is het bezwijken van penant E24 (h = 1887 mm) handmatig gecontroleerd. 

De verplaatsing van de verdiepingsknoop (N29) is 8,16 mm en de dakknoop (N30) is 17,7 mm, 

ontleend aan de berekening van 3Muri. 
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  (8.17) 

De controle wijst uit dat penant E24 op de grens is van bezwijken op afschuiving. 

Niveau 5 (N5) - Twee of meer penanten zijn bezweken 

Dit niveau is begrensd door een topverplaatsing van 18,1 mm en een afschuifkracht van 85,1 kN. 

In figuur 8.23 zijn de voor- en de achtergevel bij niveau 5 gegeven. 

  

Figuur 8.23: Schade niveau 5 van case 3, met links de voorgevel en rechts de achtergevel. 

In de voorgevel zijn geen penanten bezweken. Penant E23 in de achtergevel bezwijkt als tweede, 

na het eerder bezweken penant E24 bij niveau 4. Beide penanten maken deel uit van de linker 

woning, hierdoor bezwijkt een significant deel van de bovenverdieping. In tabel 8.13 zijn de re-

sultaten van bovenstaande analyse gegeven. 

Target displacement constructie 

Voor de case met verlaagde metselwerkeigenschappen is de target displacement van de constructie 

6,13 mm bij een piekgrondversnelling van 0,04 g. De target displacement ligt evenals bij de casco 
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woning tussen schadeniveau 2 en 3 van de constructie. De meeste penanten op de begane grond 

en enkele penanten op de verdieping vertonen lichte tot matige scheuren, die hersteld kunnen 

worden. Bij een piekgrondversnelling van 0,08 g is de target displacement 13,0 mm en deze ligt 

in tegenstelling tot de casco woning tussen schadeniveau 2 en 3. De penanten op de begane grond 

vertonen matige scheurvorming, die hersteld kunnen worden. 

In tabel 8.13 zijn de topverplaatsingen van de constructie en de afschuifkracht ter plaatse van 

de fundering bij elk niveau gegeven voor de casco woning.  

Tabel 8.13: Resultaten schadeniveaus aan metselwerk case 3. 

Case  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

dn case 3 [mm] 0,55 2,67 14,4 17,6 18,1 

Fb case 3 [kN] 22,1 74,3 77,5 84,6 85,1 

Deze resultaten worden in §8.4.4 vergeleken met de resultaten van de casco woning en zijn daar 

verder behandeld. Naast de analyse van het globale gedrag van de constructie is de redundantie 

van metselwerkelementen onderzocht aan de hand van de capaciteitscurve. Die analyse geeft 

inzicht waar krachten in het gebouw worden herverdeeld en is hierna behandeld. 

8.4.3 Redundantie metselwerk (krachtverdeling) 

In deze paragraaf is evenals de voorgaande cases de redundantie van de metselwerkpenanten 

onderzocht op basis van drie trajecten gedefinieerd met vier punten op de capaciteitscurve die 

overeen komen met de punten van de casco woning. In grafiek 8.10 zijn de vier punten van de 

drie trajecten gemarkeerd. Van die trajecten is de herverdeling van krachten in de penanten van 

de voorgevel en de achtergevel onderzocht met de resultaten uit 3Muri. Elk opvolgend punt op 

de capaciteitscurve is vergeleken met het vorige punt op de capaciteitscurve. 

 

Grafiek 8.10: Beschouwde punten op capaciteitscurve voor redundantie case 3. 

De herverdeling van de krachten in de penanten van de voor- en de achtergevel zijn in tabel 8.14 

gepresenteerd. Een toename van kracht is groen gearceerd en een afname van kracht is in rood 
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gearceerd. Niet gearceerde cellen betekent dat de krachten onveranderd zijn vergeleken met het 

vorige punt op de capaciteitscurve. 

Tabel 8.14: Hervedeling normaal- en schuifkrachten per penant van case 3, met a) de voorgevel en b) 

de achtergevel. 

 

In onderstaande analyses zijn de drie trajecten van de capaciteitscurve onderzocht met de resul-

taten uit tabel 8.14, waar enkel de herverdeling van de schuifkracht in de penanten van de voor- 

en de achtergevel zijn beschouwd. Voor elk penant is aangegeven of er een toename (groen om-

randt) of een afname (rood omrandt) van schuifkracht is waargenomen. De penanten waarin geen 

herverdeling optreedt zijn niet omrandt. In figuur 8.24 tot en met figuur 8.26 zijn de resultaten 

van trajecten 1, 2 en 3 beschouwd. 

 

Figuur 8.24: Traject 1 case 3: herverdeling schuifkrachten in de penanten, met a) de voorgevel, b) de 

achtergevel. 
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Figuur 8.25: Traject 2 case 3: herverdeling schuifkrachten in de penanten, met a) de voorgevel, 

b) de achtergevel. 

 

Figuur 8.26: Traject 3 case 3: herverdeling schuifkrachten in de penanten, met a) de voorgevel, b) de 

achtergevel. 

De resultaten van deze case zijn overeenkomend met de resultaten van de casco woning. In penant 

E53 van de voorgevel nemen de normaalkrachten en schuifkrachten toe, waar in penanten E47 

tot en met E52 de krachten afnemen. Op de eerste verdieping nemen de krachten toe in penanten 

E55 en E60. Evenals in de analyse van de casco woning nemen de normaal- en de schuifkrachten 

toe in penanten E16, E18, E20 en E22 op de begane grond van de achtergevel. Anders dan in de 

analyse van de casco woning bezwijkt penant E24 op de eerste verdieping op de begane grond, 

nadat penant E23 in een eerder stadium is bezweken. Daarentegen treedt de herverdeling van de 

krachten minder snel op vergeleken met de casco woning. Dit komt doordat de constructie minder 

stijf is en de schuifcapaciteit van penanten in een later stadium van de pushover analyse wordt 

bereikt vergeleken met de casco woning. 

8.4.4 Conclusie case 3 

In deze paragraaf zijn de resultaten van het numeriek model met verhoogde metselwerkeigen-

schappen vergeleken met de resultaten van de casco woning. Evenals bij de pushover analyse van 

de casco woning is de maatgevende analyse in –x richting van het gebouw met een bijkomstige 

excentriciteit (+354mm) van het massamiddelpunt van het gebouw. Het globale gedrag van de 

woning is onderzocht met de parameters van de equivalente bilineaire curve (zie graf. 8.8, pag. 

96). In tabel 8.15 zijn die parameters gegeven en vergeleken met de parameters van de casco 

woning.  

Tabel 8.15: Vergelijking resultaten bilineaire curves case 3 met casco woning. 

Case Fy [kN] dy [mm] du [mm] T1 [s] μ [-] q [-] 

Casco 77,2 1,43 14,4 0,373 10,08 4,38 

Case 3 73,2 1,73 19,2 0,422 11,09 4,60 

Verschil -5,1% 21,1% 33,3% 13,1% 10,0% 5,1% 

De bilineaire curve is afgeknot op 80% van de schuifcapaciteit van de constructie (zie graf. 8.8, 

pag. 96). De constructie is minder stijf vergeleken met de casco woning, doordat de metselwerk-

eigenschappen in deze case zijn verlaagd. De schuifcapaciteit neemt minder snel toe in het gehele 

traject van de capaciteitscurve vergeleken met de casco woning. Hierdoor is de maximale schuif-
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capaciteit van de constructie pas bij een grotere topverplaatsing van de constructie bereikt ver-

geleken met de casco woning. Ondanks dat de schuifcapaciteit van de constructie minder snel 

toeneemt over het gehele traject van de capaciteitscurve, is het verschil met de casco woning 

relatief klein (-5,1%). Dit verschil komt doordat de normaalkrachten (en daardoor de schuifkrach-

ten) op de penanten van de begane grond lager zijn vergeleken met de casco woning. Evenals in 

de conclusie van case 2 (§8.3.4) is het verschil in schuifcapaciteit van de constructie gering, omdat 

de schuifcapaciteit van penanten wordt begrensd door de schuifsterkte (fvo) ervan. Die parameter 

is voor hetzelfde voor elke case. 

 De elastische topverplaatsing (dy) van de constructie is 21,1% groter dan die van de casco 

woning. Dit komt doordat het gebouw minder stijf is, omdat de elasticiteitsmodulus (E) en de 

glijdingsmodulus (G) zijn verlaagd. De afschuifkracht bij ‘vloeien’ van de constructie is nagenoeg 

identiek aan de casco woning (-5,1%), waardoor de elastische topverplaatsing van de constructie 

groter is. De uiterste topverplaatsing (du) is 33,3% hoger vergeleken met de casco woning. Dit 

komt doordat de schuifkracht minder snel toe neemt over het traject van de capaciteitscurve en 

de bilineaire curve op 80% van de maximale schuifcapaciteit is afgeknot. Dat punt wordt daardoor 

bij een grotere topverplaatsing van de constructie bereikt. 

De trillingsperiode is 13,1% hoger dan die van de casco woning. Deze is afhankelijk van de 

elastische topverplaatsing- (dy), de massa- (m) en de schuifkracht (Fy) bij ‘vloeien’ van de con-

structie. Evenals bij het verhogen van de metselwerkeigenschappen, verschilt enkel de elastische 

topverplaatsing significant van de casco woning (+21,1%) en is de trillingsperiode hoger. Ondanks 

dat de trillingsperiode (0,442 s) groter is dan die van de casco woning (0,373 s, ligt de getalwaarde 

tussen de ondergrens- (TB = 0,115 s) en de bovengrens (TC = 0,573 s) van het elastisch respons-

spectrum waarvoor de spectrale versnelling constant is.  

De ductiliteitsfactor (μ) en de gedragsfactor (q) zijn respectievelijk 10% en 5,1% hoger dan 

die van de casco woning. Deze verschillen niet significant van de casco woning, omdat de relatie 

tussen dy/du nagenoeg identiek zijn. 

Vervolgens zijn de topverplaatsingen- (dn) en de schuifcapaciteit (Fb) van de constructie voor de 

vijf schadeniveaus van het metselwerk vergeleken met die van de casco woning en gegeven in 

tabel 8.16. Wat de vijf schadeniveaus voorstellen is in §8.1.6 behandeld. 

Tabel 8.16: Vergelijking schadeniveaus metselwerk van case 3 met casco woning. 

Case  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

dn casco [mm] 0,40 2,00 10,8 18,0 21,6 

dn case 3 [mm] 0,55 2,67 14,4 17,6 18,1 

Verschil [%] +37,5% +33,5% +33,3% -2,2% -16,2% 

Fb casco [kN] 26,3 80,3 83,6 103,2 117,2 

Fb case 3 [kN] 22,1 74,3 77,5 84,6 85,1 

Verschil [%] -16,0% -7,5% -7,3% -18,0% -27,4% 
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De conclusie voor deze case is in principe identiek aan de conclusie van case 2, enkel hebben 

verlaagde metselwerkeigenschappen het tegenovergestelde effect van verhoogde metselwerkeigen-

schappen. De verplaatsingen (dn) bij niveau 1 tot en met 3 groter en de schuifkrachten (Fb) lager 

vergeleken met de casco woning. Dit komt doordat de stijfheid van de constructie lager is verge-

leken met de casco woning. Het ‘vloeien’ van de constructie (het laatste punt op de capaciteits-

curve van de lineair-elastische tak) treedt op bij een grotere topverplaatsing (dn) van de construc-

tie, waardoor elk opvolgend schadeniveau tot en met niveau 3 eerder optreedt. Van niveau 3 zijn 

alle penanten op de begane grond gescheurd, waardoor de stijfheid van de constructie significant 

afneemt. Evenals bij het globale gedrag van de constructie bij case 2 neemt de interstory drift- 

en de schuifkracht in de penanten toe, totdat de maximale interstory drift van penant E24 van 

de achtergevel bij schadeniveau 4 wordt bereikt en vervolgens bezwijkt. Van dit niveau zijn de 

topverplaatsing- en de schuifkracht van de constructie respectievelijk 2,2% en 18% lager vergele-

ken met de casco woning. Dit komt doordat de schuifkrachten in de penanten van deze case 

minder snel toeneemt dan van de casco woning. Het tweede penant bezwijkt bij enkel een toename 

van 0,5 mm topverplaatsing van de constructie (niveau 5), nadat het eerste penant bij niveau 4 

is bezweken. De verplaatsing bij bezwijken van het tweede penant is 16,2% kleiner vergeleken 

met de casco woning. Dit komt doordat de stijfheid van de constructie dusdanig afgenomen is, 

waardoor de maximale interstory drift van het tweede penant sneller is bereikt. Dit resulteert in 

een lagere schuifkracht bij niveau 5 (-27,4%). 

Het numeriek onderzoek van deze case wijst uit dat het gebruik van lagere metselwerkeigen-

schappen gunstig is voor piekgrondversnelling groter dan 0,04 g, omdat bij grotere topverplaat-

singen van de constructie schade optreedt aan het metselwerk ten opzichte van de casco woning. 

Bij een piekgrondversnelling van 0,08 g ligt de target displacement van de constructie tussen 

schadeniveau 2 en schadeniveau 3. Slechte enkele penanten vertonen dan matige scheurvorming 

en kunnen hersteld worden. 

De laatste analyse van deze case betreft de redundantie. Voor deze case zijn de resultaten 

overeenkomend met de resultaten van de casco woning. De voor- en de achtergevel vertonen 

identieke herverdelingen van krachten vergeleken met de casco woning, waardoor geen significan-

tie verschillen zijn waargenomen tussen beide cases. De schuifcapaciteit van de constructie wordt 

evenals in de casco woning gewaarborgd door de achtergevel. Dit komt doordat de normaalkracht 

op vier van de zeven penanten toeneemt, omdat de belasting van de bouwmuur wordt herverdeeld 

over die penanten. 

8.5 Case 4 – Toevoegen scheidingswanden 

De laatste case van dit onderzoek is het toevoegen van scheidingswanden in het numeriek model. 

Het casco model is als basis gehanteerd, met de metselwerkeigenschappen van de dragende wan-

den uit tabel 8.4 (pag. 76). Daarnaast zijn scheidingswanden in het model toegevoegd met iden-

tieke metselwerkeigenschappen als de dragende wanden. In het ontwerp (zie fig. 8.2 op pag. 71) 

zijn naast scheidingswanden op de verdiepingsvloer ook scheidingswanden op de begane grond-
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vloer geplaatst. Echter kan in 3Muri geen scheidingswand op de begane grondvloer worden ge-

plaatst, omdat die dan als gefundeerde wand wordt gemodelleerd en bijdraagt aan de schuifcapa-

citeit van de constructie. Aangezien scheidingswanden doorgaans niet gefundeerd zijn, is het nu-

meriek model van 3Muri met scheidingswanden op de begane grondvloer niet representatief voor 

woningen met ongefundeerde scheidingswanden op de begane grondvloer. Daarom zijn enkel schei-

dingswanden op de eerste verdieping in het numeriek model gemodelleerd.  

De scheidingswanden zijn tegen de dragende wanden aan gemetseld, waardoor ze niet gekoppeld 

zijn. Daardoor kunnen enkel normaalkrachten (zijdelingse belasting) tussen de wanden overge-

bracht worden. Momenten en schuifkrachten worden niet overgebracht. Dit is gerealiseerd door 

ankers (tie-rod) te modelleren tussen de scheidingswand en de dragende wand (zie fig. 8.27). Zo’n 

anker is niet in staat om schuifkrachten en momenten op te nemen. De minimale ankerlengte die 

in 3Muri gemodelleerd kan worden is 50 mm. Uit numeriek onderzoek is gebleken dat de diameter 

van de anker geen invloed heeft op het gedrag van de scheidingswanden en de koppeling tussen 

de scheidingswand en de bouwmuur, omdat de normaalkrachten in de anker relatief klein zijn 

(maximaal 4,0 kN). In 3Muri zijn boven- en onderaan de scheidingswand ankers gemodelleerd 

met een diameter van 25 mm en een lengte van 50 mm, zodat het anker niet bezwijkt door knik. 

  

Figuur 8.27: (Aanzicht) ankers tussen scheidingswand en bouwmuren. 

Evenals bij de analyse van de casco woning zijn de capaciteitscurve van de constructie en de 

equivalente bilineaire curve opgesteld, waar de bilineaire curve op 0,8∙Fb,max is afgeknot. De resul-

taten van de bilineaire curve en het globale gedrag van de constructie op basis van de vijf scha-

deniveaus van metselwerk aan de hand van de capaciteitscurve zijn vergeleken met de casco 

woning. Evenals bij de voorgaande analyses is de redundantie van metselwerk voor deze case 

onderzocht met de capaciteitscurve en vergeleken met de resultaten van de casco woning. 

8.5.1 Resultaten capaciteits- en bilineaire curve constructie 

De maatgevende analyse in 3Muri is in –x richting van het gebouw, met een bijkomende excen-

triciteit van het massamiddelpunt (+354mm) in de diepte van het gebouw (0,05∙7080 mm). De 

capaciteitscurve is afgeknot op 0,8∙125,2 kN = 100 kN en bijbehorende uiterste topverplaatsing 

(du) van 14,0 mm. In grafiek 8.11 zijn de capaciteitscurves (gestippelde curves) en de equivalente 

bilineaire curves van de casco woning (zwart) en case 4 (blauw) gegeven.  
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Grafiek 8.11: Vergelijking capaciteits- en afgeknotte bilineaire curves casco woning en toevoeging 

scheidingswanden bij 80% Fb,max. 

In deze case is de elastische topverplaatsing (dy) van de constructie 1,45 mm, de uiterste topver-

plaatsing (du) 14,0 mm en de geïdealiseerde afschuifcapaciteit (Fy) 77,5 kN, ontleend aan de 

bilineaire curve. De bilineaire curve is gehanteerd voor onderzoek naar het globale gedrag van de 

constructie. Daarentegen is de redundantie van metselwerk niet onderzocht, omdat de resultaten 

van de capaciteitscurve nagenoeg identiek zijn aan de resultaten van de casco woning. 

8.5.2 Evaluatie globaal gedrag constructie 

Evenals bij de voorgaande cases is het globale gedrag van de constructie onderzocht met de 

parameters van de bilineaire curve en het inventariseren van het schadebeeld met de vijf niveaus 

van schade aan metselwerk aan de hand van de capaciteitscurve. In §8.5.3 zijn de resultaten 

vergeleken met de resultaten van de casco woning. 

Bilineaire curve 

3Muri berekent de fundamentele trillingsperiode (T1) van de constructie met formule (8.18). 

3
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De ductiliteitsfactor (μ) en de gedragsfactor (q) van de constructie is handmatig berekend met de 

bilineaire curve volgens Eurocode 8 (2005), gegeven in formule (8.19) en (8.20). 
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Niveau van schade aan metselwerk 

Met de capaciteitscurve zijn de vijf schade niveaus van metselwerk (zie §8.1.6) onderzocht. In 

grafiek 8.12 zijn de vijf niveaus gemarkeerd, inclusief de twee target displacements van de con-

structie bij een piekgrondversnelling van 0,04 g en 0,08 g en ze worden hieronder behandeld.  

 
Grafiek 8.12: Locatie schadeniveaus metselwerk op capaciteitscurve van case 4. 

Niveau 1 (N1) - Geen scheurvorming in penanten en enkel elastisch verplaatsingen 

Dit niveau is begrensd op 0,40 mm topverplaatsing van de constructie in combinatie met een 

afschuifkracht van 28,1 kN. 

Niveau 2 (N2) - Lichte scheurvorming in penanten, constructie vertoont niet-lineair gedrag 

De stijfheid van de constructie neemt af bij een topverplaatsing van 2,0 mm en een afschuifkracht 

van 76,8 kN. In figuur 8.28 zijn de voor- en de achtergevel voor niveau 2 gegeven. 

  

Figuur 8.28: Schade niveau 2 van case 4, met links de voorgevel en rechts de achtergevel. 

In de voorgevel is scheurvorming waargenomen in penanten E47, E49 en E51 op de begane grond. 

Op de eerste verdieping is enkel scheurvorming in penant E54 waargenomen. In de achtergevel is 

scheurvorming waargenomen in penanten E16, E18 en E20 op de begane grond en E23 en E24 op 

de eerste verdieping. 

Niveau 3 (N3) - Scheurvorming in alle penanten op de begane grond 

Dit niveau is begrensd door een topverplaatsing van 10,4 mm en een afschuifkracht van 85,7 kN. 

In figuur 8.29 zijn de voor- en de achtergevel voor niveau 3 gegeven. 
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Figuur 8.29: Schade niveau 3 van case 4, met links de voorgevel en rechts de achtergevel. 

Bij dit niveau treedt scheurvorming op in alle penanten op de begane grond in de voor- en de 

achtergevel. In het rechter penant E22 op de begane grond van de achtergevel treedt als laatste 

scheurvorming op. 

Niveau 4 (N4) - Bezwijken van het eerste penant 

Niveau 4 is begrensd door een topverplaatsing van 16,0 mm en een afschuifkracht van 103,2 kN. 

In figuur 8.30 zijn de voor- en de achtergevel voor niveau 4 gegeven. 

   

Figuur 8.30: Schade niveau 4 van case 4, met links de voorgevel en rechts de achtergevel. 

Het penant E24 linksboven in de achtergevel op de eerste verdieping bezwijkt eerst. In de voor-

gevel zijn geen bezweken penanten waargenomen.  

In formule (8.21) is de controle voor het bezwijken van penant E24 (h = 1375 mm) handmatig 

berekend. In het bezwijken van penant E24 speelt de rotatie van het element een significante rol. 

De verplaatsing van de verdiepingsknoop (N2) is 7,55 mm en de dakknoop (N3) is 16,1 mm, 

ontleend aan de resultaten van 3Muri. 
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  (8.21) 

De controle wijst uit dat penant E24 op de grens is van bezwijken op afschuiving. 

Niveau 5 (N5) - Twee of meer penanten zijn bezweken 

Dit niveau is begrensd door een topverplaatsing van 20,7 mm en een afschuifkracht van 122,6 kN. 

In figuur 8.31 zijn de voor- en de achtergevel voor niveau 5 gegeven. 

  

Figuur 8.31: Schade niveau 5 van case 4, met links de voorgevel en rechts de achtergevel. 
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In de voorgevel zijn geen penanten bezweken. Penant E23 in de achtergevel is al in niveau 4 

bezweken, waar penant E17 op de begane grond als tweede bezwijkt. Beide penanten maken deel 

uit van de linker woning. Penant E17 is een belangrijk dragend element voor de verdiepingsvloer. 

Door het bezwijken van dit penant zal een significant gedeelte van de linker woning bezwijken. 

Target displacement constructie 

Voor de case met scheidingswanden is de target displacement van de constructie 5,27 mm bij een 

piekgrondversnelling van 0,04g. De target displacement ligt evenals bij de casco woning tussen 

schadeniveau 2 en 3 van de constructie. De meeste penanten op de begane grond en enkele pe-

nanten op de verdieping vertonen lichte tot matige scheuren, die hersteld kunnen worden. Bij een 

piekgrondversnelling van 0,08 g is de target displacement 11,3 mm en deze ligt evenals bij de 

casco woning tussen schadeniveau 3 en 4. De penanten op de begane grond vertonen matige tot 

ernstige scheurvorming. Voor deze target displacement dient een overweging gemaakt te worden 

of het herstellen van de woning opweegt tegen de kosten ervan. 

In tabel 8.17 zijn de resultaten gegeven van de analyse van de bilineaire curve en het onder-

zoek van de schadeniveaus van de constructie. 

Tabel 8.17: Resultaten schadeniveaus aan metselwerk case 4. 

Case  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

dy case 2 [mm] 0,40 2,0 10,4 16,0 20,7 

Fb case 2 [kN] 28,1 76,8 85,7 104,2 122,6 

In de volgende paragraaf zijn bovenstaande resultaten vergeleken met de resultaten van de casco 

woning. 

8.5.3 Conclusie case 4 

In deze paragraaf zijn de resultaten van het numeriek model met scheidingswanden vergeleken 

met de resultaten van de casco woning. Het globale gedrag van de woning is onderzocht met de 

parameters van de equivalente bilineaire curve (zie graf. 8.11). In tabel 8.18 zijn die parameters 

gegeven en vergeleken met de parameters van de casco woning.  

Tabel 8.18: Vergelijking resultaten bilineaire curves case 4 met casco woning. 

Case Fy [kN] dy [mm] du [mm] T1 [s] μ [-] q [-] 

Casco 77,2 1,43 14,4 0,373 10,08 4,38 

Case 4 77,5 1,45 14,4 0,385 9,68 4,28 

Verschil +0,3% +1,5% -2,5% +3,2% -4,0% -2,2% 

Er zijn geen significante verschillen waargenomen tussen de resultaten van het numeriek model 

met scheidingswanden en het casco gebouw (-4,0% tot +1,5%). Dit komt doordat enkel schei-

dingswanden op de verdiepingsvloer zijn gemodelleerd, die niet volledig zijn gekoppeld aan de 

dragende wanden. De scheidingswanden zijn met ankers (tie-rod) van 25 mm doorsnede gekoppeld 

aan de dragende wanden, waardoor ze enkel normaalkrachten kunnen overbrengen tussen beide 
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wanden. Schuifkrachten en momenten worden niet overgebracht, waardoor het effect van de extra 

stijfheid van scheidingswanden op de verdiepingsvloer teniet wordt gedaan. Tevens wordt het 

bezwijkmechanisme van de constructie begrensd door het bezwijken van alle penanten op de 

begane grond. Gezien er geen scheidingswanden op de begane grond zijn gemodelleerd, wordt het 

begrenzende bezwijkgedrag van de penanten op de begane grond niet beïnvloed. Daarnaast wordt 

de belasting van de scheidingswanden voornamelijk afgedragen naar de bouwmuren in y-richting 

van het gebouw en niet naar de stabiliteitswanden in x-richting (penanten). Daardoor is het 

verschil in schuifcapaciteit bijna nihil, 0,3% hoger. 

In de tweede analyse is het gedrag van de constructie onderzocht aan de hand van het scha-

deniveau van de constructie, gegeven in tabel 8.19. 

Tabel 8.19: Vergelijking schadeniveaus metselwerk van case 4 met casco woning. 

Case  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 

dn casco [mm] 0,40 2,0 10,8 18,0 21,6 

dn case 4 [mm] 0,40 2,0 10,4 16,0 20,7 

Verschil [%] 0,0% 0,0% -3,7% -11,1% -4,2% 

Fb casco [kN] 26,3 80,3 83,6 103,2 117,2 

Fb case 4 [kN] 28,1 76,8 85,7 104,2 122,6 

Verschil [%] +6,8% -4,4% +2,5% +1,0% +4,6% 

In bovenstaande analyse zijn tevens geen significante verschillen waargenomen vergeleken met de 

casco woning (-4,4% tot +6,8%). De oorzaak is reeds beschreven in bovenstaande conclusie van 

tabel 8.18. De analyse van de redundantie van het metselwerkgebouw is buiten beschouwing 

gelaten, omdat de capaciteitscurve van deze case geen significante verschillen vertoont vergeleken 

met de casco woning. 
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Hoofdstuk 9 

Conclusie en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk zijn de algemene conclusies van dit onderzoek behandeld (§9.1). Onderscheid is 

gemaakt tussen de conclusies van de verificatie van 3Muri en de resultaten van het numeriek 

onderzoek. Allereerst zijn de conclusies van de verificatie behandeld en vervolgens de invloed van 

metselwerkeigenschappen of scheidingswanden op het globale gedrag van de constructie en de 

schadeniveaus ervan. Tot slot zijn de conclusies van de redundantie van metselwerk besproken. 

Daarnaast zijn in §9.2 aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek naar metselwerkconstruc-

ties onder seismische belasting. 

9.1 Conclusie 

In dit afstudeeronderzoek zijn vijf onderzoeksvragen en doelstellingen geformuleerd. Het eerste 

doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in de methodieken die beschikbaar zijn om metselwerk-

gebouwen te analyseren onder seismische belasting en daarnaast het verifiëren van het simulatie-

programma 3Muri. Het tweede en derde doel van dit onderzoek zijn respectievelijk het in kaart 

brengen van de invloed van metselwerkeigenschappen of scheidingswanden op het globale gedrag 

van metselwerkgebouwen onder seismische belasting. Tot slot zijn het vierde en het vijfde doel 

van dit onderzoek respectievelijk het in kaart brengen van het schadebeeld van metselwerkgebou-

wen en het in kaart brengen van de draagwegen (redundantie) in metselwerkgebouwen onder 

seismische belasting. 

Het globale gedrag van metselwerkgebouwen onder seismische belasting is in dit afstudeeron-

derzoek onderzocht met het simulatieprogramma 3Muri. Hierin is de respons van metselwerkge-

bouwen onder seismische belasting in kaart gebracht, maar ook het bezwijkmechanisme van pe-

nanten en het schadeniveau van het gebouw. Daarnaast is ook de redundantie van metselwerk 

onderzocht. Met dit numeriek onderzoek is inzicht verkregen in het globale gedrag van metsel-

werkgebouwen, de schadeniveaus van het gebouw en de redundantie van metselwerkgebouwen 

onder seismische belasting. Ook is inzicht verkregen in de invloed van een drietal variabelen op 

het gedrag van de constructie. De variabelen zijn verhoogde metselwerkeigenschappen, verlaagde 

metselwerkeigenschappen en het in rekening brengen van scheidingswanden in het numeriek mo-

del. Met bovenstaande inzichten kan bijvoorbeeld bestaande bouw effectiever onderzocht worden, 

voorspeld worden waar schade optreedt in metselwerkgebouwen en voorspellen of gebouwen sig-

nificant beschadigd raken indien een aardbeving optreedt. De opgedane kennis over de invloed 
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van metselwerkeigenschappen op het gedrag van de constructie kan ondersteuning bieden in het 

toetsen van de weerstand van bestaande bouw in de provincie Groningen onder seismische belas-

ting. 

Het eerste doel van dit onderzoek is het verifiëren van het simulatieprogramma 3Muri. Aan de 

hand van een fictief gebouw en een bestaande woning in Bazel (Bachmann & Lang, 2002) zijn de 

resultaten van 3Muri geverifieerd. De resultaten zijn met drie berekeningsmethodieken geverifi-

eerd, de zijdelingse belastingsmethode, de spectrale modale responsieberekening en de methode 

van Bachmann en Dazio (1997). Ook zijn de oplegreacties, de equivalente knoopkrachten en de 

interne elementkrachten in het numeriek model van 3Muri met handberekeningen geverifieerd. 

Hiermee is inzicht verkregen in de betrouwbaarheid van de resultaten uit 3Muri. De algemene 

conclusies van de verificatie zijn als volgt: 

- De zijdelingse belastingsmethode en de spectrale modale responsieberekening zijn niet ge-

schikt voor de verificatie van 3Muri. In beide methodes wordt enkel het lineaire gedrag van 

constructies in kaart gebracht en het zijn conservatieve benaderingen voor het berekenen van 

zijdelingse krachten op de constructie. De verschillen tussen de resultaten van bovenstaande 

methodes en 3Muri zijn 8-40%. 
 

- Voor het fictief gebouw geeft de Bachmann & Dazio (1997) methode overeenkomende resul-

taten met de resultaten uit 3Muri. In 3Muri is de schuifcapaciteit van de constructie 8,5% 

lager. De trillingsperiode van de constructie is in 3Muri 9,1% hoger en de elastische topver-

plaatsing 2,4% kleiner. Daarentegen is de uiterste topverplaatsing bij bezwijken van de con-

structie 34,7% hoger in 3Muri. Dit komt doordat in de Bachmann & Dazio (1997) methode 

de ductiliteit van metselwerkelementen wordt begrensd door het minimum van du/dy of 12. 
 

- De resultaten van de oplegreacties, equivalente knoopkrachten en de interne elementkrachten 

uit de handberekening van het fictief gebouw zijn identiek aan de resultaten uit 3Muri.  
 

- De resultaten van de Bachmann & Dazio (1997) methode voor de woning uit Bazel komen 

overeen met de resultaten van het numeriek model in 3Muri. In 3Muri is de effectieve stijfheid 

van de constructie 4,1% hoger, de elastische topverplaatsing 8,2% kleiner en de schuifcapa-

citeit van de constructie 4,4% lager. Daarentegen is de uiterste topverplaatsing van de con-

structie bij bezwijken 26,2% groter in 3Muri.  

Op basis van bovenstaande verificaties is aangetoond dat 3Muri acceptabele resultaten geeft. 

Enkel de uiterste topverplaatsing bij bezwijken van de constructie is significant hoger, maar dit 

vormt geen belemmering voor onderzoek naar het globale gedrag en de redundantie van metsel-

werkgebouwen. 

Het simulatieprogramma 3Muri is vervolgens gehanteerd voor het tweede en derde doel van dit 

onderzoek. Vier numerieke modellen (cases) zijn opgesteld om de invloed van metselwerkeigen-

schappen of scheidingswanden op het globale gedrag van de constructie te onderzoeken. De vier 

cases zijn de casco woning (nulmeting), metselwerk met verhoogde eigenschappen, metselwerk 
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met verlaagde eigenschappen en een model waarin scheidingswanden zijn gemodelleerd op de 

verdiepingsvloer. De algemene conclusies van bovenstaande analyses zijn als volgt: 

 
- Het gebruik van hogere metselwerkeigenschappen gaat gepaard met een relatief kleine 

toename (+8,1%) in schuifcapaciteit van de constructie, een afname van de trillingsperi-

ode (-24,4%) en een afname van de elastische- en plastische verplaatsing van de construc-

tie (-38,4% en -11,4%). Ondanks dat het gebouw zich stijver gedraagt, ligt de target 

displacement van de constructie bij een piekgrondversnelling van 0,04 g (Hoogezand) in 

de plastische tak van de capaciteitscurve, waardoor penanten zullen scheuren. 
 

- Het gebruik van lagere metselwerkeigenschappen gaat gepaard met een relatief kleine 

afname (-5,1%) in schuifcapaciteit van de constructie, een toename van de trillingsperiode 

(+13,1%) en een toename van de elastische- en plastische verplaatsing van de constructie 

(+21,1% en +33,3%). Ondanks de toename in elastische verplaatsing van de constructie 

ligt de target displacement van de constructie bij een piekgrondversnelling van 0,04 g 

(Hoogezand) in de plastische tak van de capaciteitscurve, waardoor penanten zullen 

scheuren. 
 

- Het toevoegen van scheidingswanden op de verdiepingsvloer, in combinatie met de gefor-

muleerde uitgangspunten en de beperking van 3Muri, resulteert niet tot significante ver-

schillen in het globale gedrag van de constructie. 
 

- De schuifcapaciteit van penanten wordt voornamelijk begrensd door de schuifsterkte (fv0) 

van het metselwerk, die voor elke case gelijk is. Dit numerieke onderzoek toont voorna-

melijk aan dat de druksterkte, de elasticiteitsmodulus en de glijdingsmodulus van het 

metselwerk geen significante invloed hebben op de schuifcapaciteit van de constructie. 

Het vierde doel is inzicht krijgen in het schadebeeld van metselwerkgebouwen onder seismische 

belasting. Op basis van de vier cases zijn de schadeniveaus van metselwerkgebouwen onderzocht 

en de algemene conclusies zijn als volgt: 

- Het gebruik van hogere metselwerkeigenschappen gaat gepaard met een verschuiving van 

de schadeniveaus van het metselwerkgebouw. Het metselwerk scheurt bij kleinere topver-

plaatsingen van de constructie. Daarentegen ligt de target displacement van de construc-

tie bij een piekgrondversnelling van 0,04 g tussen schadeniveau 2 en schadeniveau 3 (dn,2 

< TD0,04 g < dn,3), evenals bij de nulmeting. Slechts enkele penanten zijn dan gescheurd 

die hersteld kunnen worden. Bij een piekgrondversnelling van 0,08 g ligt de target displa-

cement tussen schadeniveau 3 en schadeniveau 4 (dn,3 < TD0,08 g < dn,4). Alle penanten op 

de begane grond en enkele penanten op de eerste verdieping vertonen dan matige tot 

ernstige scheurvorming, waardoor een overweging gemaakt dient te worden of het her-

stellen van de woning opweegt tegen de kosten ervan. 
 

- Het gebruik van lagere metselwerkeigenschappen resulteert in een tegenovergesteld effect 

op de schadeniveaus, metselwerk scheurt bij grotere topverplaatsingen van de constructie. 
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Ondanks dat het metselwerk minder snel scheurt, ligt de target displacement van de 

constructie eveneens tussen schadeniveau 2 en schadeniveau 3 (dn,2 < TD0,04 g < dn,3). Bij 

een piekgrondversnelling van 0,08 g ligt de target displacement tussen schadeniveau 2 en 

schadeniveau 3 (dn,2 < TD0,08 g < dn,3). Deze case wijst uit dat het gebruik van lagere 

metselwerkeigenschappen gunstig kan zijn voor het schadeniveau van gebouwen bij piek-

grondversnellingen groter dan 0,04 g. 
 

- Het toevoegen van scheidingswanden op de verdiepingsvloer, in combinatie met de gefor-

muleerde uitgangspunten en de beperking van 3Muri, resulteert niet tot significante ver-

schillen in de schadeniveaus van het metselwerkgebouw ten opzichte van de nulmeting. 

Tot slot zijn de algemene conclusies voor het vijfde doel van dit onderzoek behandeld. Op basis 

van de vier cases zijn de herverdelingen van de krachten in het gebouw onderzocht. 

- De redundantie van metselwerk wordt niet significant beïnvloed door de drie geanaly-

seerde variabelen. In elke case herverdelen de krachten zich over nagenoeg dezelfde pe-

nanten. 
 

- Het gebruik van hogere metselwerkeigenschappen gaat gepaard met een snellere herver-

deling van krachten in het gebouw terwijl het gebruik van lagere metselwerkeigenschap-

pen gepaard gaat met een minder snelle herverdeling van krachten in het gebouw. Dit 

komt door de equivalente stijfheid van de constructie. 
 

- Het kantelen van gekoppelde penanten en bouwmuren door zijdelingse belasting resulteert 

in een toe- of afname van normaalkracht in het penant. Hierdoor verandert de schuifca-

paciteit van penanten. Krachten, die eerst door penanten werden opgenomen waarvan de 

schuifkracht afnam, worden opgenomen door andere penanten waarin de normaalkracht 

(en daardoor de schuifkracht) toenam. 

9.2 Aanbevelingen 

In deze paragraaf worden met de verworven kennis van dit onderzoek aanbevelingen gedaan voor 

vervolgonderzoek naar metselwerkgebouwen onder seismische belasting. Binnen het numeriek on-

derzoek is gebruik gemaakt van het simulatieprogramma 3Muri. Dit is een vrij nieuw programma 

voor het simuleren van seismische belastingen op constructies. In de handleiding van 3Muri is de 

werkwijze van 3Muri enkel globaal beschreven. Er zijn geen exacte formules of berekeningen 

behandeld waarmee 3Muri de equivalente knoopbelastingen op het equivalente frame, de reactie-

krachten onderin de constructie en de spreiding van krachten in gekoppelde wanden berekend. 

Hoewel de meeste resultaten van 3Muri zijn geverifieerd, wordt voor vervolgonderzoek aanbevolen 

om nader onderzoek te doen naar de theorie achter 3Muri en naar de berekeningswijze die 3Muri 

hanteert voor het berekenen van elementkrachten in de plastische tak van de capaciteitscurve. 

In het numeriek model zijn bijvoorbeeld geen lateien gemodelleerd, omdat het modelleren van 

lateien resulteerde in een significante overschatting van de schuifcapaciteit van de constructie. 
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Daarnaast is het onduidelijk hoe 3Muri de elementkrachten in borstweringen berekend. Boven-

staande behoeft nader onderzoek. 

Dit onderzoek is gericht op het globale gedrag van metselwerkconstructies onder seismische 

belasting. 3Muri is geschikt voor dit onderzoek, omdat 3Muri gebouwen modelleert als een equi-

valent frame en de elementen definieert als macro-elementen. Daardoor is de computatietijd van 

numerieke simulaties kort. Het nadeel van die modelleerstrategie is het verlies van kennis van het 

verloop van krachten in metselwerkelementen. 3Muri berekent enkel de maximale normaalkracht 

in het element en de maximale schuifkracht en momenten boven- en onderaan het element.  

Voor vervolgonderzoek naar de redundantie van metselwerk wordt aanbevolen om de eindige-

elementenmethode te hanteren. Deze methode geeft meer inzicht in het krachtenverloop in met-

selwerkelementen. Tevens wordt de eindige-elementenmethode aanbevolen voor vervolgonderzoek 

naar de invloed van scheidingswanden op het globale gedrag van gebouwen. Hierin bleek 3Muri 

beperkt te zijn, omdat scheidingwanden niet op de begane grond gemodelleerd kunnen worden. 

Daarnaast is in dit onderzoek enkel het gedrag van het gebouw onder seismische belasting in 

het vlak beschouwd. Gebouwen zijn daarentegen onderhevig aan seismische belasting in elke rich-

ting van het gebouw. Voor vervolgonderzoek naar het gedrag van gebouwen wordt aanbevolen 

om naast seismische belasting in het vlak ook seismische belasting uit het vlak te beschouwen. 

Belasting uit het vlak kan een maatgevend bezwijkmechanisme zijn van metselwerkelementen in 

Nederlandse gebouwen, omdat de dikte ervan vaak gering is. 

In dit onderzoek zijn de druksterkte, de elasticiteitsmodulus en de glijdingsmodulus van met-

selwerk gevarieerd. Uit dit onderzoek bleek dat de schuifcapaciteit van metselwerk voornamelijk 

wordt begrensd door de schuifsterkte (fvd) ervan. Vervolgonderzoeken moeten zich ook richten op 

variatie in de schuifsterkte van metselwerk. Daarnaast kan vervolgonderzoek zich richten op het 

variëren van verschillende parameters in het numeriek model, zoals de ratio tussen de lengte en 

de hoogte van penanten of het vergroten en verkleinen van raamsparingen. 

Tot slot is in dit onderzoek enkel traditioneel metselwerk (waalformaat bakstenen) in combi-

natie met bestaande bouw onderzocht. Naast traditioneel metselwerk bestaat een groot deel van 

de stabiliteitswanden in moderne gebouwen uit kalkzandsteenelementen. Vervolgonderzoek zou 

gericht kunnen worden op het globale gedrag van moderne gebouwen onder seismische belasting. 
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Annex A 

Verificatie 3Muri – fictief gebouw 

Annex A-1 – Spreadsheet berekening elastisch responsspectrum volgens NPR 9998 (2015) 

Annex A-2 – Script Maple voor de spectrale modale responsieberekening 

Annex A-3 – Berekening capaciteitscurve fictief gebouw met de Bachmann & Dazio (1995)    

methode 

  



Locatie = Hoogezand

Gevolgdsklasse = CC1B

Grenstoestand = SD (Bestaande bouw)

a)    Referentiewaarde piekgrondversnelling

ag,ref = 0,04 [g] (figuur 3.1 NPR 9998:2015)

kag = 1,4 [-] (tabel 2.1 & 2.2 NPR 9998:2015)

b)    Rekenwaarde spectrale versnelling (korte en lange periode)

Ss = 2,2 x ag,ref x kag (3.4)

Ss = 0,123 [g] kort

S1 = 0,654 x ag,ref x kag (3.5)

S1 = 0,037 [g] lang

c)    Rekenwaarde coefficienten Fa en Fv (kort en lang)

Fa = -0,50 x ln(ag,ref x kag) + 0,65 (3.6)

Fa = 2,091 [-]

Fv = -0,87 x ag,ref x kag + 2,44 (3.7)

Fv = 2,391 [-]

d)    Rekenwaarde ontwerpwaarden SMS en SM1

SMS = Fa x Ss (3.8)

SMS = 0,258 [g] kort

SM1 = Fv x S1 (3.9)

SM1 = 0,088 [g] lang

e)    Punten TB en TC van het elastische responsspectrum

TB = 0,2 x TC (3.10)

TB = 0,117 [s]

TC = √(SM1/SMS) (3.11)

TC = 0,583 [s]

Elastisch responsspectrum

T = 0 Se(T) = SMS/3 (3.12)

0 < T ≤ TB Se(T) = SMS/3 × (1+T/TB × [η × 3-1] ) (3.13)

TB ≤ T ≤ TC Se(T) = SMS × η                (3.14)

TC ≤ T Se(T) = SM1/T2 × η                   (3.15)

Spectrum parameters:

TB = 0,117 [s]

TC = 0,583 [s]

η = 1,0 [-]

Appendix A-1 - Horizontaal elastisch responsspectrum
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(12)(12)

> > 

(8)(8)

> > 

(7)(7)

(9)(9)

> > 

> > 

> > 

> > 

(11)(11)

> > 

> > 

(6)(6)

> > 

> > 

> > 

(1)(1)

(5)(5)

(2)(2)

(4)(4)

> > 

(10)(10)

> > 

(13)(13)

(3)(3)

> > 

> > 

> > 

> > 

> > 

> > 

# Input

kd 50300 
k := 50300

m1d 10.190
m1 := 10.190

m2d 8.840
m2 := 8.840

Kd
2$k Kk

Kk k

K :=
100600 K50300

K50300 50300

Md
m1 0

0 m2

M :=
10.190 0

0 8.840

# Eigenvalues w
1
 & w

2

detdKKl$M                # with l = w2

det :=
K10.190 lC100600 K50300

K50300 K8.840 lC50300

sdetd LinearAlgebra:-Determinant det

sdet := 90.079600 l
2
K1.401861000 10

6
 lC2530090000

dd  solve sdet = 0, lambda
d := 13478.63246, 2083.836737

dmatrixdmatrix 1, 2, d

dmatrix := 13478.63246 2083.836737

w1 d sqrt dmatrix 1, 2

w1 := 45.64906064

evalf[5]( (10) );
45.649

w2d sqrt dmatrix 1, 1

w2 := 116.0975127

evalf[5]( (12) );
116.10

# Eigenvectors  4
1
 & 4

2

# Eigenvector 41
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(14)(14)

> > 

> > 

(22)(22)

(21)(21)

> > 

> > 

(24)(24)

> > 

> > 

> > 

> > 
(17)(17)

(18)(18)

(23)(23)

> > 

> > 

(15)(15)

(19)(19)

(20)(20)

> > 

(16)(16)

xxd
1

q
12

xx :=
1

q
12

vecw1d KKw1
2
$M

vecw1 :=
79365.70365 K50300

K50300 31878.88324

vecw11d LinearAlgebra:-Multiply vecw1, xx

vecw11 :=
79365.70365K50300 q

12

K50300C31878.88324 q
12

vecw11Fd vecw11 1
vecw11F := 79365.70365K50300 q

12

isolate( (17), theta[12] );

q
12

= 1.577846991

th12:=evalf[5]( (18) );

th12 := q
12

= 1.5778

41d
0.6337

1

41 :=
0.6337

1

41Td LinearAlgebra:-Transpose 41

41T := 0.6337 1

# Eigenvector 42

yyd
1

q
22

yy :=
1

q
22

vecw2dKKw2
2
$M

vecw2 :=
K36747.2648 K50300

K50300 K68851.1109

vecw22d LinearAlgebra:-Multiply vecw2, yy



> > 

(26)(26)

(24)(24)

> > 

> > 

(25)(25)

> > 

> > 

(33)(33)

(37)(37)

(27)(27)

(28)(28)

> > 

> > 

(30)(30)

(35)(35)

> > 

(32)(32)

> > 

> > 

(38)(38)

> > 

> > 

(31)(31)

(29)(29)

> > 

> > 

> > 

(36)(36)

(34)(34)

> > 

vecw22 :=
K36747.2648K50300 q

22

K50300K68851.1109 q
22

ecw22Fd vecw22 1
ecw22F := K36747.2648K50300 q

22

isolate( (25), theta[22] );

q
22

=K0.7305619245

evalf[5]( (26) );

q
22

=K0.73056

42d
1

K0.73056

42 :=
1

K0.73056

42Td LinearAlgebra:-Transpose 42

42T := 1 K0.73056

#Modal participation factor G1 :

rd
1

1

r :=
1

1

num11d LinearAlgebra:-Multiply 41T, M

num11 := 6.4574030 8.840

num12d LinearAlgebra:-Multiply num11, r
num12 := 15.2974029999999992

den11d LinearAlgebra:-Multiply num11, 41
den11 := 12.9320562810999995

G1d
num12
den11

G1 := 1.182905693

#Modal participation factor G2 :

num21d LinearAlgebra:-Multiply 42T, M

num21 := 10.190 K6.45815040

num22d LinearAlgebra:-Multiply num21, r
num22 := 3.73184959999999943

den21d LinearAlgebra:-Multiply num21, 42
den21 := 14.9080663562239994

G2d
num22
den21

G2 := 0.2503241876



> > 

> > 

> > 

> > 

(52)(52)

(55)(55)

> > 

> > 

> > 

> > 

(50)(50)

(56)(56)

> > 

(41)(41)

> > 

> > 

(53)(53)

> > 

(40)(40)

> > 

> > 

> > 

> > 

(48)(48)

(45)(45)

(46)(46)

> > 

(49)(49)

(54)(54)

(43)(43)

> > 

(47)(47)

(39)(39)

(44)(44)

(42)(42)

> > 

(51)(51)

> > 

# Solutions for 1
st
 mode response

solT1 d
2$pi

w1

solT1 := 0.04381251162 p

evalf[5]( (39) );

0.043813 p

SeT1d 0.172$9.81
SeT1 := 1.68732

Sd1d SeT1$
solT1

2$pi

2

Sd1 := 0.0008097179442

evalf[5]( (42) );
0.00080972

u1d G1$41T 2 $Sd1$1000
u1 := 0.9578199659

evalf[5]( (44) );
0.60697

Fb1d k$41T 1 $G1$Sd1
Fb1 := 30.53061677

evalf[5]( (46) );
30.531

# Solutions for 2
nd

 mode response

solT2 d
2$pi

w2

solT2 := 0.01722689792 p

evalf[5]( (48) );

0.017227 p

SeT2d 0.078$9.81
SeT2 := 0.76518

Sd2d SeT2$
solT2

2$pi

2

Sd2 := 0.00005676985425

evalf[5]( (51) );
0.000056770

u2d G2$42T 1 $Sd2$1000
u2 := 0.01421086765

evalf[5]( (53) );
0.014211

Fb2d k$42T 2 $G2$Sd2
Fb2 := K0.5222091408

evalf[5]( (55) );
K0.52221



1) Geometrie gebouw en materiaaleigenschappen

Geometrie gebouw:

Lengte gebouw L = 4250 [m]

Breedte gebouw B = 3000 [m]

Hoogte gebouw Htot = 5000 [mm]

Effectieve hoogte verdieping o.b.v. EFM hst = 2500 [mm]

Hoogte penant hp = 1750 [mm]

Lengte penant lp = 1250 [mm]

Hoogte borstwering hb = 750 [mm]

Lengte borstwering l0 = 3000 [mm]

Dikte metselwerk tw = 100 [mm]

Materiaaleigenschappen:

Materiaalfactor metselwerk ym = 1,0 [-]

Rekenwaarde druksterkte MW in x-richting fmx = 6,20 [N/mm2]

Rekenwaarde druksterkte MW in y-richting (0,3 x fmx) fmy = 1,86 [N/mm2]

Elasticiteitsmodulus metselwerk E = 4340 [N/mm2]

Glijmodulus metselwerk G = 1735 [N/mm2]

Soortelijke massa metselwerk ρm = 18,0 [kN/m3]

Inwendige wrijvingshoek μ = 0,40 [-]

Belastingen:

Eigen gewicht betonnen vloer h=200mm Gk,vl = 4,8 [kN/m2]

Scheidingswanden Gk,s = 0,8 [kN/m2]

Totale permanente belasting Gk,t = 5,6 [kN/m2]

Variabele belasting vloer Qk,vl = 1,75 [kN/m2]

Momentaanfactor vloeren ψ2 = 0,30 [-]

Reductiefactor combinatie coefficient ϕ = 0,50 [-]

Combinatie coefficient seismische belasting ψE,i = 0,15 [-]

Rekenbelasting vloer (Gk,t + Qk,vl*ψ2) Gd,vl = 5,90 [kN/m2]

Eigen gewicht wand Gk,w = 1,80 [kN/m2]

Rekenbelasting wand Gd,w = 1,80 [kN/m2]

Totale belasting gebouw 

Vloerbelasting Fd,vl 18,8 [kN]

Belasting op wand 1e verdieping Fd,2 22,1 [kN]

Belasting op wand begane grondvloer Fd,1 25,5 [kN]

Totale belasting Fd,t 47,6 [kN]

Appendix A-3 - Capaciteitscurve Bachmann & Lang



Traagheidsmoment penant Ip = 1,63E+10 [mm4]

Stijfheid pentant EIp = 7,06E+13 [Nmm2]

Reductiefactor gescheurde stijfheid metselwerk k0 = 0,5 [-]

Traagheidsmoment borstwering Ib = 1,76E+09 [mm4]

Stijfheid borstwering EIb = 7,63E+12 [Nmm2]

Stijfheidsverhouding penant en borstwering EIb/EIp = 0,11 [-]

Verhouding effectieve hoogte en h.o.h. pentant hst/l0 = 0,83 [-]

Waarde grafiek Bachmann & Lang (EIk/EIp)*(hst/l0) = 0,09 [-]

Verhouding mom. Nulpunt en eff. Hoogte h0/hst = 1,10 [-]

Hoogte momentennulpunt h0 = 1925 [mm]

3) Axiale normaalkracht op de wand

Totale axiale normaalkracht op wand begane grond Np,t = 47,6 [kN]

4) Capaciteitscurve wand

Horizontale belasting op penant Vm = 9,4 [kN]

Moment bovenzijde penant M1 = 1,6 [kNm]

Moment onderzijde penant M2 = 18,1 [kNm]

Axiale normaalkracht diagonale stut Nv = 20,9 [kN]

Axiale normaalkracht verticale stut Nn = 24,9 [kN]

Lengte voet drukdiagonaal l2 = 459 [mm]

Check drukspanning diagonale stut (< fyd-fxd) σn = 0,54 [Nmm2]  <

Drukspanning in verticale stut  (< fyd) σn = 0,46 [Nmm2] <

Effectieve stijfheid pentant

Relatieve stijfheid penant (gesch. 0,5) Ke,rel = 4,43E-08 [-]

Elastische verplaatsingen

Vergrotingsfactor rechthoekig spanningsfiguur κ = 1,20 [-]

Elastische verplaatsing dy = 2,08 [mm]

Plastische vervormingscapaciteit en ductiliteit pentant en wand

Plastische vervormingscapaciteit penant δu = 0,66 %

Relatieve verplaatsing penant δy = 0,04 %

Ductiliteit penant μWE = 12,0 [-]

Ductiliteit wand μW = 4,9 [-]

Uiterste verplaatsing top van de wand

Uiterste verplaatsing top wand du = 10,10 [mm]

2) Gegevens en identificatie dragende wanden (2x in x-richting, berekening per penant)



4) Capaciteitscurve gebouw

5) Equivalent SDOF systeem

Vloer hi mi φi mi*φi mi*φi
2 hi*mi*φi

[m] [kg] [-] - - -

2 5 8840 1,0 8840 8840 4,42E+04

1 2,5 10190 0,5 5095 2548 1,27E+04

Som - 19030 - 13935 11388 56938

Equivalente stijfheid gebouw (gesch. 0,5) Ke = 18,1 [kN/mm]

Equivalente massa mE = 13935 [kg]

Frequentie SDOS systeem f = 5,73 [Hz]

Natuurlijke hoekfrequentie ω1 = 36,00 [s-1]

Fundamentele periode SDOF systeem T1 = 0,175 [s]

Equivalente hoogte SDOF systeem hE = 4,09 [m]

Participatie factor Γ = 1,22 [-]

Einde



Annex B 

Verificatie resultaten 3Muri – fictief gebouw 

Annex B-1 – Handberekening van de equivalente knoopkrachten in 3Muri 

Annex B-2 – Handberekening van de reactiekrachten en spreiding knoopkrachten in 3Muri 

Annex B-3 – Handberekening van de interne elementkrachten in 3Muri 

  



Vloeren h = 200mm 5,60 kN/m
2

5,60 kN/m
2

ψ2 = 0,3 ; ϕ = 0,6 1,75 kN/m
2 0,32 kN/m

2

5,90 kN/m
2

Metselwerk ρ = 18,0 kN/m
3

t = 100 mm

Qd = 1,8 kN/m
2

Lengte gebouw L = 3000 mm

Breedte gebouw B = 4250 mm

Verdiepingshooge hv = 2500 mm

Raamsparing l = 1750 mm

h = 1750 mm

Knoop N3/N6 c.q. N9/N12 kN/m
2 L [m] B [m] kN

Vloerbelasting 5,90 1,50 2,125 18,8

Metselwerk voorgevel (50%) 1,8 4,25 1,25 4,8

- Raamsparing -1,8 0,875 0,875 -1,4

Totaal 22,2 kN

Uit 3Muri 21,8 kN

Verschil -0,4 kN

Knoop N2/N8 c.q. N5/N11 kN/m
2 L [m] B [m] kN

Vloerbelasting 5,90 1,50 2,13 18,8

Metselwerk 1,8 4,25 2,50 9,6

Raamsparing (2x) -1,8 0,875 0,875 -2,8

Totaal 25,6 kN

Uit 3Muri 25,2 kN

Verschil -0,4 kN

Knoop N18/N15 kN/m
2 L [m] H [m] kN

Metselwerk 1,8 3,00 1,25 6,8

Totaal 6,8 kN

Uit 3Muri 6,6 kN

Verschil -0,2 kN

Knoop N17/N14 kN/m
2 L [m] H [m] kN

Metselwerk 1,8 3,00 2,50 13,5

Totaal 13,5 kN

Uit 3Muri 13,2 kN

Verschil -0,3 kN

Annex B-1 - Knoopkrachten - Fz

Voor- en achtergevel: Dakknopen

Voor- en achtergevel: Verdiepingsknopen

Linker- en rechter zijgevel - Dakknopen

Linker- en rechter zijgevel - Verdiepingsknopen



1)

Herverdeling uit knoop: kN Ltot [m] kN/m1 L [m] kN

Herverdeling Fz uit N6 21,8 2,75 7,9 0,75 5,9

Herverdeling Fz uit N9 21,8 2,75 7,9 0,75 5,9

Totaal 11,9

2)

Herverdeling uit knoop: kN Ltot [m] kN/m1 L [m] kN

Herverdeling Fz uit N5 25,2 2,75 9,2 0,75 6,9

Herverdeling Fz uit N8 25,2 2,75 9,2 0,75 6,9

Totaal 13,7

3)

Knoop kN

Dakknoop N15 6,6

Vloerknoop N14 13,2

Totaal 19,8

Annex B-2 - Reactiekrachten rechter zijaanzicht - knopen N7/N10/N13

Schema herverdeling krachten

Herverdeling knoopkrachten Fz van N9 & N12 naar knoop N14

Herverdeling knoopkrachten Fz van N8 & N11 naar knoop N13

Knoopkrachten Fz uit knopen N14 & N15 (rechter zijaanzicht)



4)

Naar knoop N13 kN/m3 t [m] L [m] h [m] kN

Metselwerk (50%) 18,0 0,1 3,00 1,25 6,8

Totaal 6,8

Belasting kN

Herverdeling belasting van stap 1) 11,9

Herverdeling belasting van stap 2) 13,7

Knoopbelastingen N14 & N15 uit stap 3) 19,8

Metselwerk uit stap 4) 6,8

Totaal 52,2

Uit 3Muri 56,3

Verschil 4,1

Belasting kN/m2 L [m] h [m] kN

Herverdeling belasting stap 1) -5,9

Herverdeling belasting stap 2) -6,9

Knoopkracht in N6 21,8

Knoopkracht in N5 25,2

Metselwerk begane grond 1,8 2,125 1,25 4,8

Raamsparing begane grond -1,8 0,875 0,875 -1,4

Totaal 37,6

Uit 3Muri 35,4

Verschil -2,2

(Negatief: herv. belasting N6 naar N14)

(Negatief: herv. belastingN5 naar N13)

Totale reactiekracht in knoop N13 (rechter zijaanzicht)

Belasting van metselwerk naar begane grond (rechter zijaanzicht)

Totale reactiekracht in knopen N7 & N10 (rechter zijaanzicht)



Mod. of elast. E = 4340 N/mm
2

Shear modulus G = 1735 N/mm2

Width element b = 1250 mm Formula ψ:

Height element h = 2500 mm

Factor ψ = 0,75 [-]

Height element h = 2500 mm

Width element b = 1250 mm

Depth element t = 100 mm

Shear modulus G = 1735 N/mm
2

Mod. of elast. E = 4340 N/mm
2

Mom. of inertia Iy = 1,63E+10 mm4

Formula for moment of inertia (Iy):
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Annex B-3 - Calculation internal forces  element E13 at 0 kN shear force / 0 mm displacement

Lay-out front view at push-over curve 0 kN / 0 mm

Parameters and calculation of ψ from stiffness matrix for element E13

Parameters and calculation moment of inertia I  for element E13y

Stiffness matrix for elastic behaviour elements

3 3 10 41 1
110 1750 4,91 10

12 12
I t b mm      

2 2

2 2
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1.2 1.2 1,02
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ui  = 0,000 mm uj = -1,11E-03 mm

wi = 0,000 mm wj = -9,55E-02 mm

φi = 0,00E+00 rad φj = 4,84E-05 rad

Nodal

displacements:

Element

forces:

Mod. of elast. E = 4340 N/mm
2

Mom. of inertia Iy = 1,63E+10 mm
4

Height element h = 2125 mm [Height of flexible part element]

Factor ψ = 0,75 [-]

Shear force Ti -> Row 1 stiffness matrix Shear force Tj -> Row 4 stiffness matrix

[11] = 0,0 kN [31] = 0,0 kN

[12] = 0,0 kN [32] = 0,0 kN

[13] = 0,1 kN [33] = -0,1 kN

[14] = -2,6 kN [34] = 2,6 kN

Total -2,5 kN Total 2,5 kN

3Muri -2,7 kN 3Muri 2,7 kN

Differ. 0,2 kN Differ. -0,2 kN

Nodal displacements N4 & N5 and element forces E13 from analysis 3Muri

Node I = N4 Node J = N5

Parameters and calculation element forces E13 with stiffness matrix

Calculation shear forces Ti and Tj -> [Row / Column]
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Moment Mi -> Row 3 stiffness matrix Moment Mj -> Row 6 stiffness matrix

[21] = 0,0 kNm [41] = 0,0 kNm

[22] = 0,0 kNm [42] = 0,0 kNm

[23] = -0,1 kNm [43] = -0,1 kNm

[24] = 1,1 kNm [44] = 4,4 kNm

Total 1,1 kN Total 4,3 kN

3Muri 1,2 kN 3Muri 4,4 kN

Differ. -0,1 kN Differ. -0,1 kN

Mod. of elast. E = 4340 N/mm
2

Shear modulus G = 1735 N/mm
2

Width element b = 1250 mm Formula ψ:

Height element h = 2500 mm

Factor ψ = 0,75 [-]

Calculation moments Mi and Mj -> [Row / Column]

Calculation internal forces of element E15 at 0 kN shear force / 0 mm displacement

Lay-out front view at push-over curve 0 kN / 0 mm

Parameters and calculation of ψ from stiffness matrix for element E15
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Height element h = 1250 mm

Width element b = 1250 mm

Depth element t = 100 mm

Shear modulus G = 1735 N/mm
2

Mod. of elast. E = 4340 N/mm
2

Mom. of inertia Iy = 1,63E+10 mm4

Formula for moment of inertia (Iy):

ui  = -1,11E-03 mm uj = 1,73E-03 mm

wi = -9,55E-02 mm wj = -1,30E-01 mm

φi = 4,84E-05 rad φj = 9,33E-05 rad

Nodal

displacements:

Element

forces:

Stiffness matrix for elastic behaviour elements

Nodal displacements N5 & N6 and element forces E15 from analysis 3Muri

Node I = N5 Node J = N6
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Parameters and calculation moment of inertia I  for element E15y

3 3 10 41 1
110 1750 4,91 10

12 12
I t b mm      
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Mod. of elast. E =

Mom. of inertia Iy =

Height element h =

Factor ψ =

4340 N/mm
2

4
1,63E+10 mm

2125 mm

0,75 [-]

Shear force Ti -> Row 1 stiffness matrix Shear force Tj -> Row 4 stiffness matrix

[11] = -0,1 kN [31] = 0,1 kN

[12] = -2,6 kN [32] = 2,6 kN

[13] = -0,1 kN [33] = 0,1 kN

[14] = -5,0 kN [34] = 5,0 kN

Total -7,7 kN Total 7,7 kN

3Muri -7,6 kN 3Muri 7,6 kN

Differ. -0,1 kN Differ. 0,1 kN

Moment Mi -> Row 3 stiffness matrix Moment Mj -> Row 6 stiffness matrix

[21] = 0,1 kNm [41] = 0,1 kNm

[22] = 4,4 kNm [42] = 1,1 kNm

[23] = 0,1 kNm [43] = 0,1 kNm

[24] = 2,2 kNm [44] = 8,4 kNm

Total 6,7 kNm Total 9,7 kNm

3Muri 6,5 kNm 3Muri 9,5 kNm

Differ. 0,2 kNm Differ. 0,2 kNm

Calculation shear forces Ti and Tj -> [Row / Column]

Calculation moments Mi and Mj -> [Row / Column]
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Parameters and calculation element forces E15 with stiffness matrix
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Annex C 

Plattegronden, aanzichten en doorsnede 

 

 

Annex C-1 - Plattegronden van de woning voor het numeriek model 

Annex C-2 - Gevels van de woning voor het numeriek model

Annex C-3 - Doorsnede A-A’ van de woning voor het numeriek model 
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