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Het afstuderen is als het ware je tas pakken voor een grote reis. Sommigen 
hebben hun route al uitgestippeld, anderen gaan liever op de bonnefooi, maar 
iedereen zal vooraf bedenken welke bagage voor de reis benodigd is en dus 
ingepakt dient te worden. Daarvoor zijn allerlei lijstjes voor handen, echter 
wijkt het per persoon af wat er daadwerkelijk aan bagage meegenomen wordt. 
Vaak zijn de meeste dingen standaard, maar wordt toch nagedacht over de kleine 
details. Zorgvuldig wordt alles klaargelegd en vervolgens in de tas gepropt, om 
uiteindelijk toch nog wat bagage eruit te halen of toe te voegen. Maar als je net 
aan je reis begonnen bent, vraag je je toch altijd af welk klein stukje voordehand 
liggende bagage je vergeten bent.

Veel leesplezier!

Marloes Menting

VOORWOORD
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SUMMARY

Although a location in the outskirts of the city would offer a lot of advantages, the 
city council decided to locate the new prison of Antwerp in Wilrijk. Because of the 
advantages of the outskirts of the city, I have decided to place the juvenile prison at the 
outskirts of the city. The Ring of Antwerp divides the city and the suburban areas and 
the railway divides the location and the new residential area. From the point of view of 
the new residential area, the railway acts as a barrier. However from the point of view 
of the juveniles in prison, because of its higher position, you are able to overlook the 
railway. This is resulting in an improved feeling of safety from outside, the residential 
area, and a feeling of accessibility from inside, the juvenile prison.

In a prison, a delinquent is temporarily isolated from society. This is done to protect 
the society, but also to protect the delinquent himself. Delinquents experience their stay 
in the juvenile prison as a punishment, as well as a learning moment. The punishment 
of the juveniles is relatively short so the emphasis is on the learning moment, which is 
based on their return to society. Because of this, the stay in the prison cannot differ too 
much in relation to a stay in the residential area, since that would make their return 
to society more difficult. A juvenile prison should therefore look like the situation at 
home, and simultaniously, the prision has to be safe and closed. Gesloten Geborgenheid 
(Secretive Sense of Security). 
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In a juvenile prison, designed for young men convicted to long detention, or having 
received a so called PIJ measure, it’s important to spend enough time in the group 
on socialization, obtaining a daily rhythm and a growing level of independence. 
Therefore, a normal environment is necessary, but next to that, the overview on the 
department and the entire prison should be guaranteed. The view to the outside is 
very important, because it reduces the feeling of being locked up, and also provides 
the delinquents courage for building on their future. The view from outside should be 
reduced to a minimum, while the society is given a view of not only the fencing, but 
also the building. The security plays a big role in the prison, not only for the security 
of the whole building, but also to make sure there are not to many delinquents in the 
same room in case of the safety for both employees and delinquents. All this is shown 
in my design. Two huge blocks make it possible for delinquents to take a glance on the 
residential areas, so they are able to start and end their day with their goal in mind.

By lifting the facilities floor, which provide everything you would normally find in a 
residential area, the vertical transport of juveniles is reduced to a minimum and the 
ground floor is clear from the juveniles. Because the lower parts of the blocks provide 
rooms for employees, it is also possible to lift the security level. The fencing can than be 
seen as a secondary façade and the exterior of the building arises.
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SAMENVATTING

Voor de nieuwe penitentiaire inrichting van Antwerpen is door de gemeente Antwerpen 
niet gekozen voor een locatie aan de rand van de stad, maar voor de locatie in Wilrijk. 
Dit terwijl  een  locatie aan de rand van de stad vele voordelen biedt. Daarom besluit 
ik om de jeugdinrichting een plek te geven aan de rand van de stad. De Ring van 
Antwerpen vormt de barrière tussen de stad en de buitenwijken en de spoorlijn de 
barrière tussen de locatie en de nieuwe woonwijk. De nieuwe woonwijk neemt de 
spoorlijn als drempel waar, terwijl de inrichting, door zijn hogere ligging, over deze 
drempel kijkt. Dit zorgt vanuit de woonwijk voor een gevoel van veiligheid en vanuit 
de inrichting voor een gevoel van bereikbaarheid.

In een inrichting wordt een gedetineerde tijdelijk geisoleerd uit de maatschappij. Dit 
is voor de bescherming van de maatschappij, maar ook voor de bescherming van 
de gedetineerde. Het verblijf in de inrichting wordt zowel als strafmoment als als 
leermoment ervaren, waarbij het leermoment gericht is op een goede resocialisatie. Bij 
een jeugdinrichting is het verblijf relatief kort, waardoor de nadruk op het leermoment 
komt te liggen. Omdat dit moment vooral gericht is op de terugkeer in de maatschappij, 
mag het verblijf niet te veel verschillen van het daadwerkelijke verblijf in een woonwijk,  
aangezien dat de terugkeer zou bemoeilijken. Een jeugdinrichting moet dan ook zoveel 
mogelijk lijken op een thuissituatie terwijl de inrichting ook geheel beveiligd en besloten 
is. Gesloten Geborgenheid.
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In een jeugdinrichting, gericht op jongens die een lange detentiestraf of een PIJ maatregel 
opgelegd hebben gekregen is het belangrijk om in de groep voldoende aandacht te 
besteden aan de omgang met elkaar, het opbouwen van een vast dagritme en een steeds 
grotere vorm van zelfstandigheid. Een huiselijk uiterlijk is daarom van belang, maar 
daarnaast moet ook het overzicht op de afdeling en in het gehele gebouw gewaarborgd 
worden. De zichtrelatie naar buiten is heel belangrijk omdat deze het opgesloten gevoel 
verminderd en een uitzicht geeft op de toekomst van de jongeren, zodat daar met volle 
moed aan gewerkt kan worden. De zichtrelatie van buiten naar binnen moet echter zo 
min mogelijk zijn, terwijl de maatschappij wel een beeld gegeven wordt op het gebouw 
in plaats van enkel de omheining. De beveiliging speelt een grote rol, niet alleen de 
beveiliging voor het hele gebouw, maar ook de beveiliging binnen zodat er zich niet 
te veel jongeren in eenzelfde ruimte bevinden. In het ontwerp komen deze dingen 
terug. Twee grote blokken maken het mogelijk om de jongeren vanuit hun kamers over 
de omheining heen zicht naar de woonwijk te verschaffen zodat ze hun dag kunnen 
beginnen en eindigen met het doel voor ogen. Door het voorzieningenniveau, dat alle 
voorzieningen herbergt die men normaliter in de woonwijk vindt, op te tillen, wordt 
het te overbruggen verticale transport van jongeren verkleind en komt het maaiveld 
vrij van jongeren. Doordat de onderste delen van de blokken personeelsruimten 
huisvesten, kan de beveiligingslaag eveneens opgetild worden, waardoor de omheining 
gezien wordt als tweede gevel en het uiterlijk van een gebouw verschijnt. 
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De jongens hebben mij voorgelogen, ik zit hier al uren te wachten op iemand 
die nog steeds niet is op komen dagen. Ik heb die gasten al geprobeerd te bellen, 
maar ze nemen niet op. Achter me hoor ik een sirene en ook al weet ik totaal niet 
waarvoor deze is, zegt mijn geweten me dat ik moet gaan rennen. Zouden ze me 
erin geluist hebben? Ik ren door straatjes, steegjes, parkjes en paadjes naar huis, 
waar ik meteen door ren naar boven en me opsluit in mijn kamer. De sirenes 
hoor ik niet meer en ik vraag me af of ik überhaupt weg had moeten rennen 
of toch iets langer had moeten wachten. Dit blijft de komende dagen in mijn 
gedachte... tot de deurbel gaat.

HET DELICT
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Antwerpen is de havenstad van deze afstudeerperiode, waarbij begonnen is met het 
bekijken van de mogelijkheden voor een reizend museum in de stad Antwerpen. 
Dit resulteerde in ‘de serpent’ die op het Hendrik Conscienceplein een weg onder 
de oude stadsbibliotheek vindt tot aan de Jezuïetenrui. ‘De serpent’ wordt aangepast 
in vorm en tentoonstelling wanneer het doorreist naar andere steden, zodat telkens 
de historie van de desbetreffende provincie verteld kan worden door middel van de 
tentoonstelling. Dit deel van de afstudeerperiode kan teruggevonden worden in het 
afgelopen voorjaar verschenen ‘R.key.TexT.ure – 15 ontwerpen voor een nationaal 
historisch museum, waarin 15 ontwerpen worden beschreven voor de hoofdsteden 
van alle provincies in Nederland en de provincies Antwerpen, Limburg en Luik van 
België.

Vervolgens blijft Antwerpen de thuishaven doordat de Belgische media bericht over 
de noodzaak van een nieuwe gevangenis in Antwerpen. De bestaande gevangenis 
aan de Begijnenstraat, in het centrum van Antwerpen, moet vervangen worden door 
een groter complex aan de rand van de stad. De noodzaak voor de vervanging wegens 
ondercapaciteit en veroudering blijkt onder andere uit een krantenartikel van mei 
2002. “Bouw zo snel mogelijk een tweede gevangenis in Antwerpen, zo mogelijk in de 
onmiddellijke buurt van het nieuwe justitiepaleis…” en “Binnen de gevangenis van 
Antwerpen is de situatie onhoudbaar geworden en wel in die mate dat moet gevreesd 
worden voor opstand en/of gijzeling. De veiligheidsraad van Antwerpen verzoekt u 
dan ook met aandrang om onmiddellijk de procedure te willen opstarten die moet 
leiden tot het optrekken van een nieuwe gevangenis in de onmiddellijke nabijheid van 
het nieuwe gerechtsgebouw dat momenteel in aanbouw is.” Daarin wordt ook nog 
aandacht gevraagd voor de problematiek met jeugd: “meer bepaald voor het gevoel 
van straffeloosheid bij jeugdige misdadigers, de 400 straatkinderen van Oost-Europese 
origine, de psychisch gestoorde meisjes.”  

3  ‘De Serpent’
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Voor de nieuwe verbeterde gevangenis hield de gemeente drie mogelijke locaties 
voor ogen getuige een krantenartikel van november 2008. “In Antwerpen komen 
de volgende locaties in aanmerking. Konijnenwei: dit braakliggend terrein naast het 
justitiepaleis vormt een groene buffer voor de Ring; het heeft de bestemming dagrecreatie 
want de stad Antwerpen hoopte hier een nieuw park aan te leggen. Er is dus een 
bestemmingswijziging nodig om er een gevangenis te kunnen bouwen, toch beschikt 
de Konijnenwei over de sterkste argumenten met de nabijheid van het justitiepaleis; 
het risico bij gevangenentransport is daardoor kleiner. De gevangenis kan worden 
gecombineerd met een politiekantoor. Petroleum-Zuid: deze site staat al in de shortlist 
van de stad Antwerpen als een locatie voor een nieuw voetbalstadion. Er zijn bovendien 
plannen voor een regionaal bedrijventerrein. Ook hier is dus een bestemmingswijziging 
nodig. Omdat de nood aan bedrijventerreinen in Antwerpen groot is, wil men het 
terrein niet hypothekeren met een gevangenis. Een derde mogelijkheid in Ranst.”  

Na een termijn van drie jaar wordt in december 2011 de knoop doorgehakt en 
de nieuwe gevangenis komt, wederom volgens een krantenartikel, in Wilrijk. “De 
ministerraad onder leiding van ontslagnemend premier Leterme heeft vandaag het licht 
op groen gezet voor de bouw van een nieuwe gevangenis in Antwerpen. Die komt er op 
de terreinen van de federale politie aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. De gevangenis 
moet plaats bieden aan 440 gedetineerden en moet in 2016 klaar zijn.”  
De beslissing is mede tot stand gekomen door het nieuwe masterplan van Antwerpen. 
Daarin wordt de verkeersknoop nabij de Konijnenwei besproken. “Optimalisatie van 
de bestaande knoop betekent in eerste plaats ook het beperken van restruimtes en een 
zuinige invulling van de infrastructuur.” Hierbij wordt ruimte gecreëerd voor een 
nieuwe woonwijk, een stadion en een park aan de rand van de stad. De besproken 
locatie ‘Konijnenwei’ zou volgens dit Masterplan een park worden en de locatie 
‘Petroleum-Zuid’ zou de nieuwe woonwijk worden.

5 Mogelijke locaties
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De locatie ‘Konijnenwei’ heeft in de artikelen echter interesse gewekt. Deze ligt aan de 
rand van de stad, waardoor gedetineerden niet geheel aan de stad onttrokken worden. 
Dit contact met de stad is goed voor de terugkeer in de samenleving. Tegelijkertijd 
moet er niet te veel contact met de stad zijn in verband met de veiligheid, of in ieder 
geval het gevoel van veiligheid bij de bewoners. Omdat hier een grote verkeersknoop 
ligt, kunnen de verkeersstromingen voor de buffer tussen de inrichting en de stad 
zorgen. De inrichting op deze plek kan tevens zorgen voor een herkenbaar punt 
op de verkeersroute. Uiteraard kan een park en een nieuwe woonwijk op deze plek 
gecreëerd worden als de verkeersstromen compacter worden, dit zal dan ook een 
mooie nieuwe locatie aan de rand van Antwerpen worden. Echter kan er bij de 
verkeersruimten nog steeds plek zijn voor een relatief kleinschalige gevangenis die 
wel degelijk in contact staat met de stad (in het nieuwe geval met tussenkomst van 
het park). Omdat de jeugd meer aandacht en begeleiding vraagt en sneller terugkeert 
in de maatschappij, lijkt deze locatie uitermate geschikt voor een jeugdinrichting. 
Jongeren in een inrichting zijn meer beïnvloedbaar, zitten maar relatief kort vast en 
kunnen beter geholpen worden om terug te keren in de maatschappij. Hierdoor is 
het goed om de jeugdafdeling te scheiden van de grote gevangenis in Wilrijk door 
deze een aparte locatie te geven nabij de Zuiderknoop in Antwerpen. 

In het bovenstaande is de opgave duidelijk gemaakt, waarna ‘het eiland’ de locatie 
verder zal toelichten. Om een duidelijk beeld te schetsen over het algemene verblijf 
in een jeugdinrichting zal dit in ‘gesloten geborgenheid’ aan de orde komen. 
Daaruit zullen in ‘het leermoment’ belangrijke opmerkingen en standpunten 
worden aangehaald die leidend zijn voor het ontwerp. Deze komen deels terug in 
‘de resocialisatie’ om de werking en de opbouw van de nieuwe inrichting duidelijk 
te maken. Een reeks beelden zullen dit in ‘de herwonnen vrijheid’ ondersteunen, 
waarna in ‘ten spijt’ wordt teruggeblikt op het ontwerpproces.

7  Justitiepaleis Antwerpen



8  Concept nieuwe Zuiderknoop



9 Wedstrijdontwerp Studio Associato Secchi-Viganò
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Het geluid van een houten hamer op een houten tafel: shit!!! Vervolgens ga ik mee 
in een busje voor een kort ritje over de Ledeganckkaai, langs de nieuwe woonwijk 
in Antwerpen Zuid, onder het spoor door, naar een groene plek tussen de Ring 
en het spoor. De woonwijk is nog dichtbij, maar tegelijkertijd zo ver weg. Om me 
heen zie ik veel groen, maar dit wordt beëindigd door de Ring van Antwerpen. 
Prominent aanwezig op het terrein is de inrichting waar ik heengebracht wordt, 
deels omgeven door bomen. Zou ik daarachter nog wel de woonwijk kunnen zien 
of is die toch al veel verder weg? 

HET EILAND
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46 47

Ringweg Waterlandschap Bermgebouwen

Kantoorlocatie: Keien in de Groene Rivier Buurtpark: Parel in de Groene Rivier Randbebouwing binnenstad

Yellow Brick RoadBermenlandschap

Vroeger waren penitentiaire inrichtingen vaak midden in de stad te vinden 
als afschrikking, later meer op afgelegen gebieden vanwege kosten en de 
gemoedstoestand van de bewonders van de omliggende wijken. Dit in tegenstelling 
tot het feit dat een locatie in of bij de wijk een betere resocialisatie mogelijk maakt, 
omdat in het laatste stadium gebruik kan worden gemaakt van de voorzieningen in 
de wijk zoals school, stage of werk. Door het relatief korte verblijf van de jongeren 
is dit in het geval van een jeugdinrichting extra belangrijk. De gemeente Antwerpen 
had drie mogelijke locaties voor de nieuwe gevangenis, twee daarvan buiten de 
stad en een aan de rand van de stad achter het justitiepaleis. Deze locatie is echter 
van de baan vanwege het masterplan met een park, een nieuwe woonwijk en een 
compactere verkeersknoop. Het is echter mogelijk om binnen het masterplan de 
loze ruimte binnen de verkeerslus te benutten voor de bouw van een jeugdinrichting 
die toch aan de rand van de wijk ligt.

GROENE SINGEL
Het gebied van de stad Antwerpen is in verschillende wijken of bestemmingsgebieden 
verdeeld door middel van een structuurplan. Een belangrijk aspect voor deze opgave 
wordt door het structuurplan van Antwerpen beschreven als een groene singel, een 
singel tussen de binnen- en de buitenstad en ironisch genoeg ook een gebied met 
grote infrastructurele knooppunten. De gemeente wil dit gebied gebruiken om 
de binnen- en de buitenstad met elkaar te verbinden, waardoor het noch binnen 
noch buiten de stad ligt. Hiervoor wordt in dit gebied ruimte gemaakt voor natuur 
in de vorm van parken en sportmogelijkheden, ruimte voor publieke functies, 
‘bermgebouwen’, om de stadsdelen te laten samenkomen en ruimte voor kantoren, 
‘keien in de groene rivier’, vanwege de gunstige bereikbaarheid. Daar tussendoor 
stroomt de rivier van infrastructuur met als belangrijkste elementen de spoorlijn en 
de Ring van Antwerpen.

10 Groene Singel
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NIEUW ZUID
Het wedstrijdontwerp van Studio Associato Secchi-Viganò beschrijft aan de Schelde 
ter hoogte van de Ledeganckkaai en het nieuwe justitiepaleis een nieuwe woonwijk: 
Nieuw Zuid. Deze woonwijk met gevarieerd woningaanbod, winkels, kantoren, 
lokale voorzieningen als scholen en kinderopvang wordt door middel van een park 
verbonden aan van de groene singel. Deze nieuwe wijk zal tezamen met haar park 
lopen van de Schelde tot het nieuwe station Antwerpen-Zuid. Het wedstrijdontwerp 
bestaat vooral uit richtlijnen en geeft grote woonblokken aan met een aantal 
woontorens met daartussen groene zones die het park door laten lopen tot aan 
de Schelde. Een groene wijk aan het water is dan ook het credo van het ontwerp. 
Een deel van het terrein waar de nieuwe woonwijk gerealiseerd moet worden, is al 
afgezet, terwijl het definitieve ontwerp nog in volle gang is.

De locatie is in feite een eiland tussen verkeersstromen. Hierbij vormt de Ring van 
Antwerpen de barrière tussen de stad en de buitenwijken en de spoorlijn de barrière 
tussen de locatie en de nieuwe woonwijk en het park. De spoorlijn speelt dan ook 
een rol in de fysieke en visuele relatie tussen de jeugdinrichting en de woonwijk.
Vanuit beide posities vormt de spoorlijn een fysieke drempel. Het verschil zit in 
de visuele relatie. Vanuit de maatschappij is de inrichting te zien en andersom. De 
woonwijk neemt echter de spoorlijna als drempel waar, terwijl de inrichting als het 
ware over de drempel heen kijkt door de verhoogde ligging. Dit zorgt vanuit de 
woonwijk voor een gevoel van veiligheid en vanuit de inrichting een gevoel van 
bereikbaarheid. De visuele relatie van de inrichting naar de maatschappij zal een 
belangrijke rol spelen in het ontwerp. Een brug zal de wijk en de entree van de 
inrichting met elkaar verbinden. Dit zal door iedereen als een lange brug worden 
beschouwd wat de overgang naar een andere ‘maatschappij’ weerspiegelt.

12 Locatie



13 Locatie jeugdinrichting Antwerpen



14 Slot en grendel
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De inrichting ligt recht voor ons en komt steeds dichterbij. Twee grote en hoge 
betonnen blokken staan in het gras tussen de bomen en daartussen hangt nog 
een bouwdeel.  Het busje rijdt onder het bouwdeel,  remt langzaam af en stopt 
in een van de grote betonnen blokken. Het blok sluit zich achter het busje af. 
Dus hier mag ik de komende vijftien maanden niet meer weg, lekker dan. Nadat 
zowel ik als mijn bagage volledig gescreend zijn, word ik door twee  personen per 
lift naar boven gebracht.

GESLOTEN GEBORGENHEID
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Gedetineerden worden tijdelijk geïsoleerd uit de maatschappij. Hierdoor wordt de 
maatschappij beschermd tegen de gedetineerde en de gedetineerde beschermd tegen 
de maatschappij. Enerzijds is dit een strafmoment, anderzijds een leermoment. 
Bij jeugdigen is de periode van isolatie relatief kort door het jeugdstrafrecht. De 
maximale straf is twee jaar en met een maatregel is verlenging tot maximaal zeven 
jaar mogelijk. Hierdoor is het verblijf vooral gericht op het leermoment. Dit is in 
de vorm van gedragsleer (hoe reageren anderen op mijn gedrag en hoe kan ik beter 
reageren op het gedrag van anderen), in de vorm van opvoeding (eten met mes en 
vork en je gaat pas van tafel als iedereen klaar is met eten) en daarnaast reguliere 
schoollessen. Ook zijn er stagemogelijkheden. Hiermee proberen de mederwerkers 
van de inrichting de jongeren een vast dagritme en een opleiding te geven, zodat 
ze terug in de maatschappij het dagritme in de vorm van een vervolgopleiding of 
werk op kunnen pakken om zodoende terugval te verminderen. Hierdoor is een 
jeugdinrichting eigenlijk een minimaatschappij die zoveel mogelijk moet lijken op 
een thuissituatie, ook al is deze totaal beveiligd en besloten. Gesloten geborgenheid.

Ondanks dat het een jeugdinrichting in het Belgische Antwerpen betreft, zal 
uitgegaan worden van Nederlandse maatstaven en eisen. Deze zijn in het algemeen 
strenger dan de Belgische en het zullen dus waarschijnlijk ook aan de Belgische 
maatstaven voldoen. Wat betreft jeugdinrichtingen is er een duidelijk onderscheid 
tussen een strafrechtelijke jeugdinrichting en een civieltechnische jeugdinrichting. 
In een strafrechtelijke inrichting zitten namelijk jeugdigen die een straf of een 
maatregel opgelegd hebben gekregen, terwijl in een civieltechnische jeugdinrichting 
jeugdigen zitten voor wie het beter is om (tijdelijk) uit huis geplaatst te worden 
zonder dat ze daarvoor een strafbaar feit hebben begaan. Deze twee zijn sinds 2010 
ook geheel gescheiden van elkaar. In het geval van de nieuwe jeugdinrichting in 
Antwerpen gaat het om een strafrechtelijke inrichting. 

15 PI Noord Holland
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In een Nederlandse strafrechtelijke inrichting verblijven jeugdigen in de leeftijd van 
twaalf tot achttien jaar, met uitloop naar vierentwintig jaar. Jeugdigen van twaalf 
tot achttien jaar vallen namelijk onder het jeugdstrafrecht, en de uitloop komt door 
de lengte van de straf of maatregel en de verlenging daarvan. Er zijn verschillende 
groepen jeugdigen in jeugdinrichtingen. Grofweg zijn deze in drie groepen te 
verdelen; voorlopige hechtenis en nachtdetentie, jeugddetentie en de maatregel 
plaatsing in een jeugdinrichting (PIJ). De eerste groep bestaat uit jeugdigen die 
nog geen straf of behandeling opgelegd hebben gekregen, de rechter bepaalt of 
nachtdetentie mogelijk is. De tweede groep bestaat uit jeugdigen die een straf hebben 
gekregen en de laatste groep uit jeugdigen die een maatregel hebben gekregen (het 
beste te vergelijken met tbs voor volwassenen).

Waar deze groepen eerder verdeeld werden in een opvang- of een behandelinrichting 
kunnen deze drie groepen nu bij elkaar op de afdeling zitten, omdat deze groepen 
worden ingedeeld op basis van jongens en meisjes en kort en lang verblijf. Er wordt 
tegenwoordig namelijk in iedere groep veel aandacht besteed aan gedragsleer 
en scholing, dus het verloop van het verblijf voor een jongere met een langere 
detentiestraf een een jongere met een PIJ maatregel verloopt min of meer gelijk.  
Zo kunnen meisjes in voorlopige hechtenis zitten bij meisjes met een korte 
jeugddetentie en jongens met een lange detentiestraf zitten bij jongens met een PIJ 
maatregel. Daarnaast zijn er speciale afdelingen en specialisaties voor jeugdigen met 
een psychische crisis, een laag IQ, seksuele problematiek of jeugdigen die het proces 
in de groep verstoren voor anderen. 

In het begin van het traject worden jongeren streng in de gaten gehouden en altijd 
begeleid binnen de inrichting. Later kan het zijn dat ze meer vrijheid krijgen, dat ze 
zich zelfstandig door de inrichting mogen bewegen of zelfs buiten de inrichting naar 

17  Omheining
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school of stage mogen gaan. Dit is het resocialisatieproces van een jeugdige, waarin 
deze alweer langzaam went aan het ‘normale leven’, hierbij kunnen ze werken aan 
een goede terugkeer aan de maatschappij. Bij een PIJ maatregel verblijft de jeugdige 
met proefverlof aan het einde van het traject zelfs buiten de inrichting, mits deze 
een opleiding volgt. Om elke jeugdige zo goed mogelijk te helpen aan een goede 
terugkeer in de maatschappij werkt elke inrichting met de zogenaamde YOUTURN 
methode, waardoor groepsleiders, pedagogisch werkers, onderwijzers en andere 
medewerkers allemaal op dezelfde manier met de jeugdigen werken. Hierbij wordt 
bij binnenkomst van een jeugdige een plan opgesteld, wat door middel van coaching 
gesprekken in de gaten gehouden wordt. Binnen de inrichting volgen jeugdigen min 
of meer regulier onderwijs, maar dan met hele kleine klassen. In zo’n klas kunnen 
jeugdigen van de ene afdeling bij jeugdigen van andere afdelingen zitten. Naast 
scholing is er contact met gedragswetenschappers,  psychiater, medische dienst en 
de groepsleiders. Omdat zestig procent van de jeugdigen in een jeugdinrichting zit 
wegens geweldsdelicten, wordt ook veel aandacht besteed aan creatieve therapie en 
trainingen voor agressiebeheersing. De YOUTURN methodiek bestaat uit drie fases 
binnen de inrichting en nog twee buiten de inrichting. Het aantal fases waaraan de 
jeugdige deel dient te nemen, wordt bepaald door de rechter.

Uit het verslag JJI in getal blijkt dat er jaarlijks in Nederland zo’n 2000 tot 2500 
jeugdigen instromen in een strafrechtelijke jeugdinrichting, waarvan ruim negentig 
procent jongens.  Zo’n zeventig procent van alle jongeren in de jeugdinrichting is 
zestien of zeventien jaar. Ongeveer de helft van de jongeren in een jeugdinrichting 
verblijft vanwege een PIJ maatregel en ongeveer 10 procent vanwege jeugddetentie, 
de overige groep zit in preventieve hechtenis. Voor het ontwerp van de nieuwe 
jeugdinrichting in Antwerpen zal worden uitgegaan van de doelgroep jongens die 
een langere detentiestraf of een PIJ maatregel opgelegd hebben gekregen. 

19 JJI De Hunnerberg
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De eerste grootschalige gevangenisbouw in Nederland, aan het eind van de 
negentiende eeuw, omvatte uitsluitend cellen (vanuit het principe van isoleren), 
zoals de koepelgevangenis in Breda waarbij vanuit één punt alle celdeuren te zien 
zijn. Na de tweede wereldoorlog maakte het isoleren plaats voor behandeling gericht 
op resocialisatie, zoals de Bijlmerbajes in Amsterdam en het Huis van Bewaring 
in Maastricht. Nadeel aan de verticale inrichting is dat het verticale transport veel 
controle vraagt en de looplijnen lang zijn. In de jaren tachtig werd na onderzoek 
naar bezuinigingen in de gevangenisbouw, gekozen voor het atriummodel, waarbij 
het gebouw een binnenplaats omsluit en zo zelf voor de beveiliging zorgt. Dit gaf 
echter problemen doordat alle gedetineerden op de binnenplaats konden komen, 
waardoor daar het gevaar ontstond voor bewakers en gedetineerden. Want ook 
voor gedetineerden zijn medegedetineerden het grootste gevaar. Door deze 
ondervindingen komen de ook eerder toegepaste kruis- en vleugelmodellen weer 
in trek, die de gedetineerden weer opdelen in kleinere groepen zodat de veiligheid 
gewaarborgd kan worden. 

Er is geen eenduidig model voor te schrijven voor de gevangenisbouw omdat de 
voorkeur voor een model voortdurend wijzigt in het tijdsbeeld. Daarnaast verschilt 
de opvatting vanzelfsprekend ook nog in verschillende landen en zijn sommige 
modellen voor bepaalde doelgroepen goed en andere minder. Zo wordt nu gedacht 
dat bijvoorbeeld de Bijlmerbajes geschikt is voor mensen die veel begeleiding en 
behandeling nodig hebben terwijl het koepelmodel geschikt is voor kortgestraften. 
Hierbij dient ook gezegd te worden dat het ontwerp niet het verschil maakt tussen 
een veilige of onveilige inrichting. Dit is namelijk vooral afhankelijk van de opleiding 
en training van het personeel, het beveiligingssysteem van de inrichting en de 
onderliggende filosofie voor de omgang met de gedetineerden. Toch kan een goed 
uitgedacht ontwerp  de versterkende factor zijn in de uitvoering van het programma.

21  Bijlmerbajes Amsterdam
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Om een goede indruk te krijgen van de omstandigheden in een jeugdinrichting, 
heb ik gesprekken gehouden met personen die werkzaam zijn (geweest) in een 
jeugdinrichting. Daarbij heb ik gesproken met Jeroen Aerts, groepsleider PI Vught 
(voormalig groepsleider afdeling JJI Den Hey-Acker), John Nijhuis, directeur FPC 
Oldenkotte (voormalig directeur JJI De Hunnerberg), Belia Haasbroek en Sanne 
Hillege, directrice en psychologe JJI Lelystad en Jeffrey Dado, groepsleider JJI De 
Hunnerberg.

DAGRITME EN ZELFSTANDIGHEID
In eerste instantie is er een streng regime binnen de afdeling. Naarmate de 
behandeling vordert en de jeugdigen zelfstandiger zijn geworden en zich beter 
gedragen, worden deze regels grijzer. Hierbij is een vast dagritme heel erg van 
belang, omdat dit de basis is voor een goede resocialisatie.  Iedere dag moeten ze het 
bed dekken en moeten de kleren netjes zijn opgeborgen. Een keer in de week hebben 
ze kamercorvee en moeten ze de kamer poetsen. Een dag ziet er vrij standaard uit 
met in de ochtend opstaan, douche, kamer opruimen, onderwijs, lunch. Na de lunch 
zitten ze een half uur of een uur op de kamer om tot rust te komen, waarna er in 
de middag weer onderwijs is. Soms zijn er blokken met sport of creatieve expressie.  
Na het diner, waarbij de groep gezamenlijk met de begeleiders eet, is er weer een 
rusttijd op de kamer en vervolgens recreatie op de groep. In het weekend blijven 
de jongeren langer op de kamer en is er daarna gelegenheid tot recreatie en sport. 
Zoveel mogelijk zelf laten doen, geeft een gevoel van eigenwaarde en zelfstandigheid. 
Zelf koken heeft ook de voorkeur omdat zo gezamenlijk beslist moet worden wie 
er kookt en wat er gemaakt wordt. Er moet wel  er controle zijn op het feit dat er 
genoeg afwisseling is in eten. Wassen en drogen op de groep is ook goed. Hierbij 
heeft iedereen een tijd waarop hij kan wassen en wordt ook de algemene was gedaan. 
Zo worden vaardigheden aangeleerd die in de samenleving ook nodig zijn. 

23  PI Limburg Zuid
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In de inrichting zou het dagritme versterkt kunnen worden door losse afdelingen 
en school-/ en sportgebouwen die een goed beeld geven van de werkelijkheid in 
de maatschappij. Daarbij moet wel rekening gehouden worden met alarm. Bij 
alarm moet het personeel van de ene naar de andere afdeling komen om daar te 
helpen. Hierdoor moeten de onderlinge afstanden niet te groot zijn. Daarnaast 
is een compacte structuur makkelijker in de gaten te houden. Er is veel behoefte 
aan het waarnemen van het dag-/nachtritme. Daglicht is heel belangrijk, ook voor 
oriëntatie. Daarom moeten lange donkere gangen vermeden worden.

GROEPSPROCES
De jongeren zitten in principe maar weinig op hun kamer, omdat het een groepsproces 
is. De tijden dat ze op hun kamer zitten zijn een korte tijd na de lunch en het diner 
en ‘s nachts. Dit komt de sociale vaardigheden van de jongeren ten goede. Het is 
daarom goed om een grotere (groeps)therapieruimte en kleinere therapieruimten 
te hebben en daarnaast voldoende lesruimten, die ongeveer gelijk zijn aan de 
lesruimten op reguliere scholen. Daarnaast moet er een gezamenlijke bezoekruimte 
zijn om sociale contacten binnen de groep te bevorderen door het bezoek aan elkaar 
voor te stellen. Daarnaast zijn ook kleine bezoekruimten gewenst om gesprekken 
met ouders, kind en behandelcoördinator te hebben. Een gezamenlijke entree is wel 
goed, met daarin een scheiding tussen personeel en bezoek. Een open balie komt 
hierbij vriendelijker over. Daarnaast zijn de zorgvoorzieningen die normaal in de 
maatschappij aanwezig zijn ook in de inrichting nodig, zoals huisarts, tandarts en 
psycholoog. In plaats van het lopen naar de winkel en het fietsen naar school in de 
maatschappij is een goede sportvoorziening nodig die daar vervanging voor biedt. 
Vandaar dat er zowel binnen als buiten sportmogelijkheden zijn die zowel tijdens 
lessen als tijdens de recreatieuren gebruikt kunnen worden. In de vakantieperiode 
wordt er zelfs af en toe een klein toernooi georganiseerd binnen de inrichting.

25  Minimale eis; dag-/nachtritme waarnemen
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HUISELIJK MET OVERZICHT
De afdeling moet minimaal bestaan uit kamers, spreekkamer, kantoor en het meest 
lijken op een thuissituatie. Daarbij zou je kunnen denken aan wonen beneden 
en slapen boven, zoals in een normale woning, maar daarbij moet wel rekening 
gehouden worden dat het personeel de jongeren goed genoeg in de gaten kan 
houden. Hoewel het personeel het meest van de tijd op de groep zit, is er veel 
behoefte om vanaf het kantoor zicht op de afdeling te hebben en niet te veel ‘dode 
hoeken’ te hebben. Er is veel vraag naar overzicht en een vriendelijk karakter 
binnen de muren. Hierbij kunnen het beste lichte kleuren gebruikt worden in de 
basis en eventueel felle kleuren voor de aankleding (zodat deze vervangbaar zijn 
als er verkeerd op gereageerd wordt). Aangezien het grootste probleem onder de 
jongeren agressie is, heerst er wel een vriendelijk en huiselijk karakter, maar kan 
daarin ineens een uitbarsting kan plaatsvinden. Er is dus veel contrast tussen de 
harde werkelijkheid van de ordehandhaving en veiligheid en de zachte wens om een 
begripvolle begeleiding en succesvolle terugkeer naar de maatschappij. 

Een patio, tuintje of balkon zou goed zijn voor de jeugdigen. Op die manier kunnen 
ze toch buiten zitten en eventueel een klein huisdier kunnen verzorgen. Het is echter 
niet zo dat er dan constant gekozen kan worden tussen binnen of buiten, er moet 
immers aan een vast dagritme gewerkt worden. Toch is er vaker contact mogelijk 
met buiten bijvoorbeeld tijdens het gezamenlijk eten. Als er meer contact is met de 
buitenlucht heeft dat ook weer een verminderend effect op het opgesloten gevoel. 
Er is in uiterlijk verschil op te merken tussen de afdelingen voor jongens en de 
afdelingen voor meisjes. Afdelingen voor meisjes zijn veel huiselijker aangekleed, 
omdat zij daar meer behoefte aan hebben. Afdelingen van jongens zijn ook wel 
huiselijk, maar met minder aankleding omdat zij veel meer waarde hechten aan 
sportieve attributen als een voetbaltafel. 

27 Overzicht in PI Breda
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ZICHT
Over het zicht binnen de inrichting zijn niet alle meningen gelijk. Een enkeling is 
in het begin en in het geval van sommige jongeren voor zo min mogelijk zicht naar 
buiten toe. Dit zodat de inrichting een goed plaatsvervangend thuis kan worden en 
het zicht naar buiten heimwee op zou kunnen wekken. De begrenzing naar buiten 
toe zou dan ook hard mogen zijn (een hoge muur), wat ook minder uitbraakgevoelig 
is. Maar het merendeel is voor veel zicht naar buiten toe, omdat het een minder 
opgesloten gevoel geeft. Zo geeft het jongeren de kans om tijdens het onderwijs heel 
even af te dwalen. Daarbij komt dat een halfopen scheiding (een hoog hek) minder 
op je af komt dan een harde scheiding en het auditief een minder opgesloten gevoel 
geeft. Soms pakt het zicht naar buiten minder uit, zoals zicht op kinderen die naar 
school gaan. Maar het echte nadeel aan een halfopen scheiding is dat niet alleen het 
zicht naar buiten toe, maar ook het zicht naar binnen toe goed is. Dat kan de jongeren 
binnen een bekeken gevoel geven en daarnaast is het zeer negatief als mensen van de 
pers door de halfopen scheiding de gelegenheid zouden kunnen krijgen om beelden 
te maken van de jongeren. Daarom kan een scheiding die halfopen is op plekken 
waar dit mogelijk is uitkomst bieden of kunnen binnen de half open scheiding delen 
met schuttingen worden afgebakend. Gewenst is om de kamers boven de scheiding 
uit te laten komen, zodat ze eroverheen kunnen kijken. Daarbij kan door middel van 
screens gezorgd worden dat er ’s avonds als het binnen licht is geen goed zicht naar 
binnen toe is. 

BEVEILIGING
Om grote problemen te voorkomen, worden groepen of in tijd of in ruimte gescheiden, 
zodat er niet te veel jongeren in een ruimte zijn. Dit geldt voor het luchten, maar ook 
voor het verplaatsen door het gebouw. Zo wordt er voorkeur gegeven aan meerdere 
luchtplaatsen en meerdere trappenhuizen voor de groepen. Groepen komen elkaar 

29  Hekwerk
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in principe wel tegen bij school of sport, maar jongens groepen en meisjes groepen 
komen niet bij elkaar. 

Problemen binnen de inrichting hebben meestal te maken met frustratie en 
agressiviteit. Als een jongere schade toebrengt aan de inrichting (bijvoorbeeld door 
frustratie van slecht nieuws) komt er een rapport en moeten ze de schade betalen 
(een symbolisch bedrag omdat ze de echte waarde niet kunnen betalen). Er zijn geen 
tralies of andere vorm van beveiliging in de gezamenlijke ruimten nodig, maar wel 
in individuele kamers omdat de jeugdigen daar ‘s nachts alleen verblijven. ‘s Nachts 
is een extra veiligheid aangenaam, omdat er dan minder beveiligers aanwezig zijn. 
Een alternatief voor tralies, is het toepassen van smalle ramen of het beveiligen door 
middel van signalering. In dat geval kan de jongere er wel doorheen, maar wordt 
er direct alarm geslagen. Wat bewaking in verkeersruimten en bij deuren betreft, 
wordt er vaak gebruik gemaakt van camerabewaking, maar bij bewaking op de 
groep wordt voorkeur gegeven aan fysieke beveiliging. Dit omdat je er door camera 
bewaking altijd later bij bent als er iets aan de hand is, maar ook kun je een ander 
beeld krijgen van de gebeurtenis. 

Het wordt belangrijk gevonden dat de jongeren de beveiliging kunnen zien. Dat 
jongeren zich bewust zijn van de beveiliging in de inrichting heeft een preventief 
effect. Een duidelijke beveiliging is aan te raden. De jongeren weten waarom ze in de 
inrichting zitten en dat ze voorlopig niet weg kunnen dus dat hoeft niet verborgen te 
worden. De grenzen mogen duidelijk zijn, alleen moet rekening gehouden worden 
dat deze niet te hard overkomen. Deuren die afgesloten worden met een slot in 
plaats van elektrisch is prima, maar een begeleider met een hele bos met sleutels is 
dan minder. Dit kan voorkomen worden door een loper voor op de afdeling, en wel 
een elektronisch pasjes systeem voor andere deuren in het gebouw. 

31  Camerabeveiliging
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WAARDE EN TOEKOMST 
Het is belangrijk wat een ruimte met jongeren doet. Het beste kun je met zorg 
de ruimten maken, zodat jongeren zich van waarde voelen. Het gevoel en de 
uitstraling van stalen deuren en houten deuren verschilt bijvoorbeeld heel erg. Een 
gedragskundige op de groep werkt goed omdat deze dan letterlijk tussen de jongeren 
zit waarmee wordt gewerkt. Zowel voor de gedragskundige als voor de jongeren is 
dat aangenaam. Jongeren hebben dan niet het idee dat de mensen van ‘daar’ af en toe 
naar hen komen kijken. Voor gedragskundigen is er toch nog genoeg contact met 
andere gedragskundigen tijdens vergaderingen en pauzes. 

Het toilet is vaak akelig aluminium, daarom heeft een porseleinen toilet de voorkeur. 
Er moet de hele tijd een afweging gemaakt worden tussen kosten (als er iets kapot 
gaat, en hoe vaak gebeurt dat nou?), en wat het aan waarde voor de jongeren 
toevoegt. Alles hufterproof maken lukt toch niet, want als ze echt willen krijgen ze 
het toch wel kapot. Je kunt niet alles voorkomen en plastic bekers overal helpt ook 
niet, dus het liefst wordt alles zo normaal mogelijk ingericht. In de kamer kunnen 
ze ook gordijnen hebben, want dan gebruik je gordijnrails met breekschroeven. Als 
iedereen de verwarming zelf kan regelen zou dat goed zijn, want de een ervaart 
warmte of koude iets anders dan een ander en hierdoor geef je meer eigenwaarde 
aan de jongeren. Als kamers in kleine dingen van elkaar verschillen hebben ze het 
idee dat ze een eigen kamer hebben en dat er aandacht aan besteed is. 

Het meubilair in de kamers is vast, maar in gemeenschappelijke ruimtes kunnen 
deze los staan. Dit komt overeen met de situatie in de maatschappij en daar moet 
aan gewend worden. Door ruimten aan te kleden met stukken die de jongeren zelf 
hebben gemaakt, wordt er waarde gegeven aan wat jongeren zelf maken, en omdat 
ze het zelf gemaakt hebben, hebben ze er respect voor en laten ze het in hun waarde. 

33  Isoleercel
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Een verschil in mening ontstaat weer bij de douches. De een heeft de voorkeur 
voor gezamenlijke douchruimte (met daarin losse douches), omdat dan in de 
gaten gehouden kan worden of jongeren wel gaan douchen. Het nadeel is dat er 
in een gezamenlijke douche wel rekeningen vereffent kunnen worden. (controle of 
iedereen in zijn eigen hokje blijft, voorkomt dat). Voor de ander heeft een douche 
op de kamer de voorkeur omdat dit menselijker is en er dan geen rekening vereffend 
kan worden in de douche (dat scheelt ook weer een persoon die hier controle op 
moet houden). 

Wat betreft de locatie geeft een bosrijk gebied rust, maar rust kan ook in de stad 
gevonden worden. Het nadeel van een afgelegen bosrijk gebied is dat je ver weg zit 
van resocialisatie en van expertise, waarvoor je toch graag dicht bij een universiteit 
en de maatschappij wilt zitten. Voor medewerkers en bezoekers is het fijn als de 
afstand niet te groot is en de inrichting met het openbaar vervoer makkelijk te 
bereiken is. Daarnaast is het voor jongeren die in een verder stadium zijn en dus al 
echt bezig zijn met resocialiseren gewenst als de afstanden tussen de inrichting en 
school beperkt zijn. 

Scholing is belangrijk om jongeren na het verblijf in de inrichting door te laten 
stromen in een beroep. In de maatschappij kunnen ze dan verder gaan met een 
werkweek waarin een gepland dagritme wordt gebruikt. Door het vaste dagritme is 
de kans op recidive kleiner. Naast het normale onderwijs is er daarom onderwijs in 
horeca, bouw en detailhandel. Daarbij is er theoretisch en praktisch onderwijs en de 
mogelijkheid om stage te lopen binnen de inrichting en later buiten. De richtingen 
van onderwijs zijn gebaseerd op de werkgelegenheid in het gebied rondom de 
inrichting. Zo wordt er bijvoorbeeld in Lelystad agrarisch onderwijs gegeven, omdat 
daar in de omgeving werk in te vinden is.

35  Gedetineerden op luchtplaats



36  Beveiliging



37 Tweede gevel
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Als de deuren van de lift zich openen, zie ik verderop een brede binnenstraat die 
van bovenaf belicht wordt.  We lopen door de straat en daar waar de gang een 
hoek maakt en breder wordt, bevindt zich een gesloten trappenhuis. Met de trap 
gaan we een enkele verdieping omhoog en komen we in een tussenportaal waar 
een man me schijnheilig aardig  welkom heet. De twee personen gaan weer terug 
naar het trappenhuis en ik ga met de man, ik ben zijn naam alweer vergeten, naar 
de afdeling. De man vertelt me dat ‘de anderen’ naar school zijn, maar zo terug 
zullen keren voor de lunch. De ruimte ziet er anders uit dan verwacht. Door vele 
gesloten deuren ben ik hier gekomen, wat me het bedrukkende onderbuikgevoel 
heeft gegeven, maar  deze ruimte lijkt eigenlijk, tja… normaal?

HET LEERMOMENT
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“Het dilemma bij het ontwerpen van een strafinrichting is, dat je een mensvriendelijk 
gebouw wilt maken van iets dat het door zijn aard niet is. Je zit opgesloten. (….) 
Door materiaalgebruik, licht en kleur en door het groen in buitenruimten probeer 
je een menswaardig klimaat te scheppen zonder afbreuk te doen aan de stringente 
beveiligingseisen. De tegenstellingen probeer je in je ontwerp te versmelten.”
Dit citaat geeft eigenlijk precies weer dat de moeilijkheden in het ontwerp vaak 
komen uit de tegenstellingen die je moet verwerken. Zo moet de inrichting lijken op 
een thuissituatie, maar moet de beveiliging gewaarborgd worden.

Wat uit de gesprekken naar voren komt is dat de inrichting alle voorzieningen als 
onderwijs, sport, zorg en wonen in zich op neemt. Er kan gesproken worden van een 
minimaatschappij. Het grootste verschil, naast de schaal, is dat het geheel beveiligd 
en gesloten is; gesloten geborgenheid. We spreken dan ook over een complex van zo’n 
4000 m2 gebruiksoppervlakte, waarvan slechts 40% de daadwerkelijke afdelingen 
zijn en een andere 40% voorzieningen voor onderwijs, zorg, sport en recreatie. De 
overige ruimte is voor de entree, kantoren en ondersteunende functies.

Jongeren worden in de jeugdinrichting tijdelijk geïsoleerd uit de maatschappij 
om ze bescherming, straf en een leermoment te geven. Hierbinnen leven groepen 
jongeren gezamenlijk met hun groepsleiders, waarbij ze naast normaal onderwijs en 
opvoeding ook les krijgen in de omgang met anderen en beheersing van hun eigen 
gedrag. Wat men nu vaak ziet bij een inrichting is vooral de omheining, de muur 
of het hek. Hierachter is het een onbekend complex. Iedereen weet dat daarachter 
cellen zitten, maar niemand weet wat erecht gebeurt. Dat dit als het ware een kleine 
besloten maatschappij op zich is, moet blijken door het complex als gebouw neer  te 
zetten, in plaats van als omheining. Ditzelfde geldt ook van binnen naar buiten. Men 
kan het complex ruim opzetten, maar het zicht blijft altijd beperkt tot de omheining.

38 Schema programma van eisen
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39 Tijdelijke isolatie uit de maatschappij

40 Omheining versus gebouw

41 Positie inrichting ten opzichte van de maatschappij

jeugdinrichting maatschappij

omheining gebouw

buiten de stad aan de rand van de stadin de stad
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Voor de inrichting zelf is het beter om zich dicht bij de maatschappij te bevinden in 
verband met de bereikbaarheid voor personeel, bezoek, kennis, goederen en in een 
later stadium voor de jongere zelf. Voor de gemoedstoestand van de desbetreffende 
wijk is het echter negatief om de inrichting in de wijk te zetten. Plaatsing van een 
inrichting buiten de wijk kan een onbewust gevoel geven van veiligheid, maar dit 
is slechts een schijnveiligheid omdat de periode van isolatie, en dus van veiligheid, 
relatief kort is. 

Door de gekozen locatie is het zicht vanuit het eiland op de woonwijk goed en 
het zicht van de woonwijk op de inrichting ook. Hierdoor is voor de jongeren de 
toekomst zichtbaar en is de wijk zich bewust van de inrichting. De woonwijk ziet 
de spoorlijn echter als grens, waardoor een gevoel van veiligheid ontstaat, terwijl 
de jongere over de spoorlijn heen kijkt en dus een gevoel van bereikbaarheid heeft. 
Het is goed om iedereen die naar de inrichting komt, iedere keer de stap van en naar 
de inrichting te laten maken, om ze bewust te maken van de tijdelijke isolatie, maar 
zeker ook van de toekomstige terugkeer in de maatschappij. Vandaar dat de brug 
tussen maatschappij en inrichting de entree vormt, zodat iedereen zich ook voor 
korte tijd ‘isoleert’. De jongeren komen als het ware via de achterdeur binnen, om 
vervolgens, waarbij de straf van het opgesloten zitten niet onderschat moet worden, 
te werken aan hun terugkeer in de maatschappij. Uiteindelijks kunnen ze door de 
voordeur de stap naar de maatschappij maken. 

Om vanuit de kamers zicht te creëren naar de woonwijk worden twee woonafdelingen 
samengevoegd in volume en schuin naast elkaar geplaatst. Vervolgens wordt het 
voorzieningenniveau voor onderwijs, zorg, sport en recreatie een laag opgetild ten 
opzichte van het maaiveld en ondersteund door blokken met onderin ondersteunende 
functies en bovenin wonen. Op het hierdoor gecreëerde tweede maaiveld kan 

42 Schets gevelbeeld
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43 Zichtlijnen inrichting en maatschappij met barrière

45 Veel zicht naar buiten, maar weinig zicht naar binnen

44 Bewustzijn korte isolatie en naar de maatschappij toe werken
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ook het luchten en het buiten sporten plaatsvinden, waardoor het oorspronkelijk 
maaiveld vrij blijft van jongeren. Een beveiligingslaag als tweede gevel om het 
voorzieningenniveau is op deze manier voldoende voor het hele gebouw.

Daarnaast is veel zicht naar buiten, maar weinig zicht naar binnen gewenst. Door 
de beveiligingslaag als tweede gevel bestaande uit verticale houten stroken te 
beschouwen en dit samen met het voorzieningenniveau op te tillen is het makkelijker 
om naar buiten te kijken dan om naar binnen te kijken. De jongeren kunnen door de 
relatief kleine afstand tot de tweede gevel door de stroken naar buiten kijken, maar 
de maatschappij zal door de grotere afstand niet tussen de stroken door naar binnen 
kunnen kijken.  Ditzelfde materiaal zal bij de woonafdeling ook ter beveiliging 
en zichtbeperking werken. Daarnaast ontstaat door het verheven niveau weer het 
uiterlijk van een gebouw omdat de tweede beveiligingslaag zo meer als tweede 
gevel wordt gezien dan als omheining. Hierdoor kun je niet meer echt spreken over 
‘binnen de muren’. Op de plaatsen waar het tweede maaiveld gebruikt wordt, wordt 
de afstand tussen de eerste en de tweede gevel vergroot. Omdat de beveiligingslaag 
gevormd wordt door de tweede gevel van het voorzieningenniveau blijft het zicht 
vanuit de woonafdeling, die zich daarboven bevindt, behouden.

Het gebouw moet vriendelijk zijn, maar met grenzen. Jongeren zijn zich bewust van 
de grenzen dus deze mogen duidelijk zijn. De kleinste grenzen zijn de muren van de 
kamer, daarna komt de afdeling, en daarna het gebouw oftewel, de tweede schil. Om 
de grenzen duidelijk te laten zijn, hebben de wanden die deze grenzen aangeven de 
uitstraling van beton (zoals ook de gevels van de blokken), terwijl de andere wanden 
glad stucwerk zijn. Daarnaast vormt de beveiligingslaag een grens op zich. Bij de 
entree gaat men dan ook niet door deze laag heen, om deze laag rondom het gebouw 
geheel intact te laten, maar door de betonnen schijven.

46  Grenzen binnen inrichting

kamer

afdeling

inriching



47 Principe schetsen



48 Langsdoorsnede
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Ik heb mijn eigen kamer gekregen, deze moet ik elke dag opruimen en netjes 
houden. Ze zijn hier streng, maar soms is dat goed. Hier volg ik lessen die ik 
doodsaai vind, maar gelukkig kan ik naar buiten kijken om even af te dwalen. 
Daarnaast ben ik ook praktisch bezig, krijg ik les in houtbewerking en kan ik 
tijdens creatieve expressie (kunst)werken uit hout maken. Nu ik genoeg lessen 
heb gehad, mag ik zelfs meewerken aan de houtproducten die geleverd worden. 
Daar zou ik graag als ik weer vrij ben mee verder gaan. De anderen vond ik in het 
begin heel stom en we maakten vaak ruzie, maar doordat we continu in de groep 
aan onszelf en de omgang met elkaar moesten werken is dat beter geworden. Nu 
is er nog maar één jongen waar ik echt niet mee op kan schieten, maar ook een 
andere die ik straks in Antwerpen waarschijnlijk nog eens opzoek. Ze hebben 
gezegd dat ik over twee weken naar huis mag, dat leek heel snel, maar het lijkt nu 
een eeuwigheid te duren...

DE RESOCIALISATIE
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Doordat de beveiligingslaag zich op de tweede verdieping bevindt, zitten in de 
onderste delen van de blokken enkel functies voor het personeel, kantoren en 
ondersteunende functies als schoonmaakdienst, technische ruimte en keuken. Een 
uitzondering hierop is de sportzaal. Hier kunnen de jongeren vanzelfsprekend wel 
gebruik van maken, maar omdat hier in de eerste vijf meter geen wandopeningen 
zitten, vormt deze wand tevens de beveiliging en is een tweede beveiligingslaag niet 
nodig. De eerste verdieping van het eerste blok is op maaiveldniveau omdat dit blok 
hoger op de heuvel ligt. In dit blok komt een jongere de eerste keer binnen, door 
met een busje in het blok te rijden, waarna het blok gesloten wordt en binnen de 
beveiliging (de gevel van het blok) uitgestapt kan worden. De tweede verdieping, het 
voorzieningenniveau, wordt meteen gekenmerkt door de dubbele straat die door 
het midden loopt. Doordat deze dubbel is, wordt daglicht en ruimte gegeven aan de 
verkeersruimte en is het mogelijk om twee groepen jongeren tegelijkertijd gebruik 
te laten maken van deze verkeersruimte. Daar waar de dubbele straat in de blokken 
doorloopt wordt deze niet gescheiden door daglicht, maar door trappenhuizen, 
met daartussen een doorgang van de ene naar de andere straat. In het achterste 
blok bevinden zich vooral sport- en recreatie ruimten, in het voorste blok zorg- en 
personeelsruimten en daartussen de dubbele straat met aan weerszijden onderwijs- 
en therapieruimten. Het deel van het voorzieningenniveau tussen het eerste blok en 
de staanders van de brug vormt de entree met bijbehorende functies. Op deze manier 
komt iedereen, zowel personeel als bezoek, binnen in deze entree (met uitzondering 
van de eerste binnenkomst van de jongere). Bij de entree wordt een scheiding 
gemaakt tussen bezoek en personeel, wat vervolgens enerzijds naar de sleutel- en 
kleedruimten gaat en anderzijds naar de bezoekzaal en kleinere spreekruimten. Op 
de derde verdieping is het woongedeelte van de afdelingen die volledig zicht hebben 
over de beveiligingslaag heen en op de vierde verdieping de kamers met zicht op de 
woonwijk en de personeelsruimte met zicht over de afdeling.

49 Dwarsdoorsnede
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50 Begane grond

0.1 sportzaal
0.2 berging sportzaal
0.3 ruimte sportinstructeur
0.4 kleine vergaderzaal
0.5 kantoorplekken
0.6 toilet

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
0.6
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51 Eerste verdieping

1.1 grote vergaderzaal
1.2 kantoor directeur
1.3 kantoor algemene zaken
1.4 kantoor systeembeheer
1.5 kantoor automatisering
1.6 kantoor hoofd administratie
1.7 kopieerruimte
1.8  archief
1.9 toilet
1.10 bad
1.11 urinecontrole
1.12 receptie
1.13 schoonmaakdienst
1.14 magazijn
1.15 berging bhv
1.16 keuken
1.17 milieustaat
1.18 compressorruimte
1.19 technische ruimte
1.20 ruimte technische dienst

1.1

1.2 1.3 1.4 1.5

1.7
1.8

1.9

1.6

1.10

1.12

1.13

1.11
1.14

1.17 1.18 1.19
1.20

1.15 1.16
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52  Tweede verdieping

2.1 straat met expositieruimte
2.2 straat met recreatieruimte
2.3 bibliotheek
2.4 techniek lokaal
2.5 lokaal
2.6 therapieruimte (met observatie)
2.7 entree
2.8  receptie
2.9 beveiliging
2.10 kleedkamer/sleutelruimte
2.11 bezoekruimte
2.12 wachtruimte
2.13 fouilleerruimte
2.14 verpleging (met sterilisatieruimte)
2.15 apotheek
2.16 kantoor arts/psycholoog/psychiater
2.17 wachtruimte
2.18 kleedkamer buitensport
2.19 kantine personeel
2.20 kantoor onderwijspersoneel
2.21 fitness
2.22 kleedkamer binnensport
2.23 dojo
2.24 ruimte sportinstructeur
2.25 kapper
2.26 winkels
2.27 stilteruimte (met berging)
2.28 muziekruimte
2.29 ruimte creatieve expressie

2.21 2.22 2.26 2.27

2.23 2.24 2.25 2.28 2.29

2.1
2.2

2.3

2.6

2.6

2.6

2.10

2.10

2.10

2.7

2.8

2.9

2.112.11

2.13

2.12

2.122.11

2.4

2.5

2.5

2.4

2.14 2.15

2.16 2.17 2.20

2.192.18
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53 Derde verdieping

3.1 time-out kamer
3.2 ruimte gedragskundige
3.3 spreekruimte
3.4 was-/droogruimte
3.5 berging
3.6 isoleercel
3.7 leef-/eetkamer
3.8  balkon
3.9 luchtplaats
3.10 sportveld

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

3.6 3.6 3.6 3.6 3.7

3.7

3.8

3.8

3.8

3.8

3.7

3.7

3.10

3.9 3.9

3.93.9

3.2

3.2

3.2

3.2

3.3

3.3

3.3

3.3

3.4

3.4

3.4

3.4

3.5

3.5

3.5

3.5
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54  Vierde verdieping

4.1 kamer
4.2 personeelsruimte

4.1

4.1

4.2

4.2

4.2

4.2

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1
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De betonnen blokken vormen letterlijk de staanders van het gehele gebouw en nemen 
dan ook de totale stabiliteit op zich. Hieraan wordt het hele voorzieningenniveau en 
de beveiligingslaag opgehangen. De beveiligingslaag bestaat uit vierendeelliggers 
ingevuld met sipo houten stroken en is bevestigd aan de zijkanten van de 
betonnen blokken en aan de eerste staanders van de brug. De twee delen van het 
voorzieningenniveau hangen tussen de twee blokken en het blok en de staanders van 
de brug. Dit gebeurt eveneens met vierendeelliggers die van buitenaf samen met het 
glas de gevel vormen. Voor het ondersteunen van deze  vierendeelliggers, bestaande 
uit horizontale kokers 300x600 en verticale kokers 300x500, zitten er verdikkingen 
in de onder in de gevel. In het deel tussen de blokken bevinden alle vierendeelliggers 
zich in de buitenruimte en deze begrenzen dan ook meteen de luchtruimten. In het 
voorste deel bevinden de tussenliggende vierendeelliggers zich in de binnenruimte, 
dus dan worden de horizontale kokers vervangen door HEM300 liggers waardoor 
het dak hierop aan kan sluiten en de isolatie en de kunstgraslaag hieroverheen kan 
doorlopen. De vierendeelliggers worden eveneens met HEM300 profielen in het 
vloer en het dak verbonden om op deze manier de staalplaatbetonvloer te kunnen 
dragen. Op deze manier wordt deels het gewicht bespaard (ten opzichte van een 
betonvloer) en toch een solide vloer gemaakt (ten opzichte van een staalplaatvloer). 
In de technische doorsnede is te zien dat het kokerprofielen van de vierendeelliggers 
tevens de vloerrand en dakrand vormen. Door in de buitenruimten een rooster 
te maken naast de kokerprofielen, kan het water in de tussenruimte doorstromen 
naar beneden. Tevens is hier te zien hoe het glas of de sipo houten stroken (in het 
geval van de beveiligingslaag) samen met de vierendeelliggers de enige elementen 
in het gevelbeeld zijn. Vanuit de binnenruimten zijn het glas en enkel de verticalen 
van deze vierendeelliggers waar te nemen. Ondanks het feit dat de ruimte tussen 
gevel en beveiligingslaag voor jongeren ontoegankelijk is, wordt er toch kunstgras 
toegepast om deze zone als  buitenruimte te benadrukken.

55  Ontwerp
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56  Betonnen blokken en schrijven
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57 Betonnen blokken en schijven met vierendeelliggers
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58 Betonnen blokken en schijven met vierendeelliggers en staalplaatbetonvloeren
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59  Technische doorsnede voorzieningenniveau





60 Brug naar entree
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Eindelijk zijn de twee weken voorbij. Vannacht was de laatste nacht, vanmorgen 
het laatste ontbijt en terwijl de anderen naar lessen zijn, ben ik mijn spullen aan 
het inpakken. Ik ben blij dat ik mag gaan, maar toch voelt het ook een beetje 
raar. Na mijn laatste tas, eigenlijk had ik helemaal niet zoveel spullen hier, neem 
ik afscheid van de anderen. Ze maken grapjes, maar zijn stiekem gewoon jaloers. 
Mijn begeleider zal me de komende maanden nog op komen zoeken, dus van 
hem neem ik nog niet echt afscheid. Voor de laatste keer loop ik door de straat, 
langs de sportruimten, de lokalen, de therapieruimten en de bezoekruimte naar 
de receptie. Mijn ouders staan hier te wachten, de laatste dingen worden geregeld 
en ik mag naar buiten. Door de deur kom ik in de ruimte tussen de eerste en de 
tweede gevel, deze ruimte heb ik al die tijd gezien, maar ik ben er nooit geweest. 
Snel loop ik door de betonnen schijf, echt buiten. De brug over het spoor leidt 
me naar de woonwijk, mijn vrijheid!

DE HERWONNEN VRIJHEID
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61 Zicht vanuit woonwijk
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62  Zicht vanuit trein
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63 Zicht vanaf de Ring van Antwerpen
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64 Zicht vanuit kamer
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65 Luchtplaats
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66 Bezoekzaal
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67 Dubbele straat met recreatieruimte



69

68 Dubbele straat met expositieruimte
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69 Ontwerp in situatie
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70 Voorzieningenniveau
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71 Vierendeelligger
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72 Luchtplaats
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73 Afdeling



74 Afdeling



75 Langsdoorsnede
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Ik denk vaak terug aan de tijd in de inrichting, of ik in sommige situaties anders 
had moeten reageren. Ik bedenk zinnen die ik beter had kunnen zeggen, maar 
die op dat moment nooit bij me opgekomen waren. Er zijn veel dingen in de 
inrichting die ik anders had kunnen doen of anders had kunnen zeggen, maar 
wat ik nog beter anders had kunnen doen is het voorval waardoor ik daar terecht 
ben gekomen. Ik had die hufters, die zich mijn vrienden noemden, nooit moeten 
geloven. Ik had niet jaloers en tegelijkertijd bang moeten zijn, gewoon door 
hun uitstraling. Helaas heb ik nog steeds geen zin gevonden die ik had kunnen 
gebruiken om ze af te schudden.

DE OVERPEINZING
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In het ontwerp voor de jeugdinrichting is het constructieve ontwerp duidelijk  
meegenomen. Hier en daar vereist het constructieve ontwerp echter verklaringen of 
controles. De resultaten en verklaringen zullen in dit deel aangehaald worden. De 
aanname van de belastingen, doorsnedegegevens en de volledige berekening is terug 
te vinden in de bijlage.

De meest bepalende constructie elementen in het ontwerp zijn de grote liggers die het 
hele voorzieningenniveau moeten dragen. In het ontwerpproces is gekozen voor een 
vierendeelligger en vervolgens voor een type dat verder de ‘halve vierendeelligger’ 
genoemd zal worden, vanwege de gehalveerde breedte tussen de verticale delen in 
de ligger. Dit is enerzijds vanwege de functie van het gebouw, een jeugdinrichting, 
anderzijds vanwege het architectonische beeld. Voor de functie van jeugdinrichting 
is het van belang dat de jongeren een beveiligingslaag hebben van vijf meter hoog, 
gevormd door één grote ligger. In het geval van een vakwerk wordt het de jongere, 
door de diagonalen, makkelijker gemaakt om op of over deze beveiligingslaag te 
klimmen. Anderzijds is het architectonisch beeld ontstaan door de grote ligger in te 
vullen met vlakken van glas (ter plaatse van de gevel) of houten stroken (ter plaatse 
van de beveiligingslaag). Een diagonaal zou voor dit vlak door gaan of het vlak in 
tweeën delen, wat een minder strak uiterlijk geeft voor het hele gebouw. De reden dat 
toch een vakwerk meegenomen wordt in de vergelijking is omdat een vakwerkligger 
meestal constructief en economisch de beste oplossing is. In de vergelijking worden 
een vakwerkligger, een vierendeelligger en een ‘halve vierendeelligger’ vergeleken 
en daarnaast worden de profielen IPE, HEA en Koker met elkaar vergeleken. De 
factoren die expliciet gelijk gehouden worden, zijn de totale hoogte van vijf meter, de 
hoogte van de boven- en onderregel van 600mm en de breedte van de verticalen van 
500mm omdat dit belangrijke eisen zijn voor het ontwerp. Hierdoor wordt de hart 
op hartafstand van de boven- en onderregel bij elke ligger 4400mm.

76 Afbeelding beschouwde ligger
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79 Halve vierendeelligger

78 Vierendeelligger

77 Vakwerkligger
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max u 0,1167 [m] max u 0,0912 [m] max u 0,0730 [m]

IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 4464 [kN] max N - 4607 [kN] max N - 4827 [kN]
max N + 1786 [kN] max N + 1843 [kN] max N + 1931 [kN]
max V +/- 107 [kN] max V +/- 108 [kN] max V +/- 111 [kN]
max M +/- 133 [kNm] max M +/- 135 [kNm] max M +/- 139 [kNm]

IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 1467 [kN] max N - 1517 [kN] max N - 1594 [kN]

diagonaal diagonaal diagonaal
max N + 2142 [kN] max N + 2211 [kN] max N + 2316 [kN]
max u 0,3514 [m] max u 0,2194 [m] max u 0,1907 [m]

IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 4204 [kN] max N - 3996 [kN] max N - 4577 [kN]
max N + 1344 [kN] max N + 1393 [kN] max N + 1467 [kN]
max V +/- 801 [kN] max V +/- 826 [kN] max V +/- 863 [kN]
max M +/- 2029 [kNm] max M +/- 2077 [kNm] max M +/- 2169 [kNm]

IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 763 [kN] max N - 790 [kN] max N - 833 [kN]
max N + 65 [kN] max N + 66 [kN] max N + 68 [kN]
max V +/- 1238 [kN] max V +/- 1293 [kN] max V +/- 1362 [kN]
max M +/- 2726 [kNm] max M +/- 2847 [kNm] max M +/- 2998 [kNm]
max u 0,2030 [m] max u 0,1298 [m] max u 0,1092 [m]

IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 4362 [kN] max N - 4555 [kN] max N - 4843 [kN]
max N + 1436 [kN] max N + 1499 [kN] max N + 1595 [kN]
max V +/- 817 [kN] max V +/- 850 [kN] max V +/- 895 [kN]
max M +/- 1187 [kNm] max M +/- 1223 [kNm] max M +/- 1286 [kNm]

IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 756 [kN] max N - 792 [kN] max N - 849 [kN]
max N + 49 [kN] max N + 50 [kN] max N + 50 [kN]
max V +/- 695 [kN] max V +/- 731 [kN] max V +/- 779 [kN]
max M +/- 1534 [kNm] max M +/- 1616 [kNm] max M +/- 1718 [kNm]

HEA

Vakwerk

Vierendeelligger

Halve vierendeelligger

IPE KOKER

80 Uitkomsten berekening
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81 Vergelijking t.o.v. vakwerk

max u 100 [%] max u 100 [%] max u 100 [%]

IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 100 [%] max N - 100 [%] max N - 100 [%]
max N + 100 [%] max N + 100 [%] max N + 100 [%]
max V +/- 100 [%] max V +/- 100 [%] max V +/- 100 [%]
max M +/- 100 [%] max M +/- 100 [%] max M +/- 100 [%]
M/W 100 [%] M/W 100 [%] M/W 100 [%]
IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 1467 [kN] max N - 1517 [kN] max N - 1594 [kN]

diagonaal diagonaal diagonaal
max N + 2142 [kN] max N + 2211 [kN] max N + 2316 [kN]
max u 301 [%] max u 241 [%] max u 261 [%]

IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 94 [%] max N - 87 [%] max N - 95 [%]
max N + 75 [%] max N + 76 [%] max N + 76 [%]
max V +/- 749 [%] max V +/- 765 [%] max V +/- 777 [%]
max M +/- 1526 [%] max M +/- 1539 [%] max M +/- 1560 [%]
M/W 1526 [%] M/W 1539 [%] M/W 1560 [%]
IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 763 [kN] max N - 790 [kN] max N - 833 [kN]
max N + 65 [kN] max N + 66 [kN] max N + 68 [kN]
max V +/- 1238 [kN] max V +/- 1293 [kN] max V +/- 1362 [kN]
max M +/- 2726 [kNm] max M +/- 2847 [kNm] max M +/- 2998 [kNm]
max u 174 [%] max u 142 [%] max u 150 [%]

IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 98 [%] max N - 99 [%] max N - 100 [%]
max N + 80 [%] max N + 81 [%] max N + 83 [%]
max V +/- 764 [%] max V +/- 787 [%] max V +/- 806 [%]
max M +/- 892 [%] max M +/- 906 [%] max M +/- 925 [%]
M/W 892 [%] M/W 906 [%] M/W 925 [%]
IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 756 [kN] max N - 792 [kN] max N - 849 [kN]
max N + 49 [kN] max N + 50 [kN] max N + 50 [kN]
max V +/- 695 [kN] max V +/- 731 [kN] max V +/- 779 [kN]
max M +/- 1534 [kNm] max M +/- 1616 [kNm] max M +/- 1718 [kNm]

KOKERIPE HEA

Vakwerk

Vierendeelligger

Halve vierendeelligger
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82 Vergelijking t.o.v. IPE

max u 100 [%] max u 78 [%] max u 63 [%]

IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 100 [%] max N - 103 [%] max N - 108 [%]
max N + 100 [%] max N + 103 [%] max N + 108 [%]
max V +/- 100 [%] max V +/- 101 [%] max V +/- 104 [%]
max M +/- 100 [%] max M +/- 102 [%] max M +/- 105 [%]
M/W 100 [%] M/W 65 [%] M/W 60 [%]
IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 1467 [kN] max N - 1517 [kN] max N - 1594 [kN]

diagonaal diagonaal diagonaal
max N + 2142 [kN] max N + 2211 [kN] max N + 2316 [kN]
max u 100 [%] max u 62 [%] max u 54 [%]

IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 100 [%] max N - 95 [%] max N - 109 [%]
max N + 100 [%] max N + 104 [%] max N + 109 [%]
max V +/- 100 [%] max V +/- 103 [%] max V +/- 108 [%]
max M +/- 100 [%] max M +/- 102 [%] max M +/- 107 [%]
M/W 100 [%] M/W 66 [%] M/W 62 [%]
IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 763 [kN] max N - 790 [kN] max N - 833 [kN]
max N + 65 [kN] max N + 66 [kN] max N + 68 [kN]
max V +/- 1238 [kN] max V +/- 1293 [kN] max V +/- 1362 [kN]
max M +/- 2726 [kNm] max M +/- 2847 [kNm] max M +/- 2998 [kNm]
max u 100 [%] max u 64 [%] max u 54 [%]

IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 100 [%] max N - 104 [%] max N - 111 [%]
max N + 100 [%] max N + 104 [%] max N + 111 [%]
max V +/- 100 [%] max V +/- 104 [%] max V +/- 110 [%]
max M +/- 100 [%] max M +/- 103 [%] max M +/- 108 [%]
M/W 100 [%] M/W 66 [%] M/W 63 [%]
IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 756 [kN] max N - 792 [kN] max N - 849 [kN]
max N + 49 [kN] max N + 50 [kN] max N + 50 [kN]
max V +/- 695 [kN] max V +/- 731 [kN] max V +/- 779 [kN]
max M +/- 1534 [kNm] max M +/- 1616 [kNm] max M +/- 1718 [kNm]

HEA KOKER

Vakwerk

Vierendeelligger

Halve vierendeelligger

IPE



83

D
E O

V
ER

PEIN
Z

IN
G

83 Vergelijking totaal

max u 100 [%] max u 78 [%] max u 63 [%]

IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 100 [%] max N - 103 [%] max N - 108 [%]
max N + 100 [%] max N + 103 [%] max N + 108 [%]
max V +/- 100 [%] max V +/- 101 [%] max V +/- 104 [%]
max M +/- 100 [%] max M +/- 102 [%] max M +/- 105 [%]
M/W 100 [%] M/W 65 [%] M/W 60 [%]
IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 1467 [kN] max N - 1517 [kN] max N - 1594 [kN]

diagonaal diagonaal diagonaal
max N + 2142 [kN] max N + 2211 [kN] max N + 2316 [kN]
max u 301 [%] max u 188 [%] max u 163 [%]

IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 94 [%] max N - 90 [%] max N - 103 [%]
max N + 75 [%] max N + 78 [%] max N + 82 [%]
max V +/- 749 [%] max V +/- 772 [%] max V +/- 807 [%]
max M +/- 1526 [%] max M +/- 1562 [%] max M +/- 1631 [%]
M/W 1526 [%] M/W 1001 [%] M/W 941 [%]
IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 763 [kN] max N - 790 [kN] max N - 833 [kN]
max N + 65 [kN] max N + 66 [kN] max N + 68 [kN]
max V +/- 1238 [kN] max V +/- 1293 [kN] max V +/- 1362 [kN]
max M +/- 2726 [kNm] max M +/- 2847 [kNm] max M +/- 2998 [kNm]
max u 174 [%] max u 111 [%] max u 94 [%]

IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 98 [%] max N - 102 [%] max N - 108 [%]
max N + 80 [%] max N + 84 [%] max N + 89 [%]
max V +/- 764 [%] max V +/- 794 [%] max V +/- 836 [%]
max M +/- 892 [%] max M +/- 920 [%] max M +/- 967 [%]
M/W 892 [%] M/W 590 [%] M/W 558 [%]
IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 756 [kN] max N - 792 [kN] max N - 849 [kN]
max N + 49 [kN] max N + 50 [kN] max N + 50 [kN]
max V +/- 695 [kN] max V +/- 731 [kN] max V +/- 779 [kN]
max M +/- 1534 [kNm] max M +/- 1616 [kNm] max M +/- 1718 [kNm]

IPE HEA KOKER

Vakwerk

Vierendeelligger

Halve vierendeelligger
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Als de vierendeelligger en de halve vierendeelligger vergeleken worden met het 
vakwerk (door de vervorming en interne krachten van het vakwerk op 100% te stellen)  
is duidelijk te zien dat de vervorming toeneemt tot 150-300%. Dit is verklaarbaar 
doordat een vierendeelligger de krachten door middel van momenten over moet 
brengen naar de steunpunten terwijl een vakwerk de krachten voornamelijk door 
middel van normaalkracht naar de steunpunten brengt. Dit is ook goed te zien 
aan de interne krachten. De normaalkrachten blijven min of meer gelijk omdat 
ook de vierendeelligger het moment zo veel mogelijk verdeeld over de boven en 
onderregel. Zoals verwacht, nemen de dwarskracht en het moment enorm toe als 
gekozen wordt voor een vierendeelligger of halve vierendeelligger tot 900-1500%. In 
de verticale delen zit in het geval van een vakwerk alleen een normaalkracht, maar 
bij een vierendeelligger ontstaat ook daar een dwarskracht en een moment. Als de 
halve vierendeelligger vervolgens alleen met de vierendeelligger vergeleken wordt, 
is er voornamelijk een daling van de vervorming en het moment tot 60% merkbaar. 
Dit wordt veroorzaakt door de extra stijfheid van twee keer zo veel verticalen in 
de vierendeelligger. De kleine toename van de normaalkracht en dwarskracht tot 
110% is toe te schrijven aan het extra eigen gewicht van de extra verticale staven. 
In de stijlen worden de dwarskracht en het moment verkleind doordat dit verdeeld 
wordt over meerdere staven. Bij het vergroten van de doorsnedecapaciteit door het 
IPE profiel te vervangen door een HEA profiel of een Kokerprofiel zijn vergelijkbare 
verschillen te vinden. In eerste instantie zorgt de grotere stijfheid van het profiel zelf 
voor een verlaging van de vervorming tot 60%. Daarnaast leidt het tot een kleine 
toename van de interne krachten tot 110% door het eigen gewicht, maar tegelijkertijd 
een lagere spanning in de doorsnede door de verhoogde doorsnedecapaciteit. 
Hiervoor wordt  de verhouding M/W met elkaar vergeleken. De vergelijking 
tussen de halve vierendeelligger met Kokerprofielen (toegepast in het ontwerp) en 
het vakwerk met IPEprofielen (verwacht als meest economische oplossing) geeft 

84 Profielen IPE600, HEA600 en K600.300.20

IPE600 HEA600 K600.300.20
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85 Verhoogde profielen

IPE600+ HEA600+ K600.300.20+
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86 Vergelijking t.o.v. IPE

max u 66 [%] max u 75 [%] max u 88 [%]

IPE600 + HEA600 + K600.300.20 +
max N - 92 [%] max N - 94 [%] max N - 95 [%]
max N + 0 [%] max N + 0 [%] max N + 0 [%]
max V +/- 87 [%] max V +/- 88 [%] max V +/- 86 [%]
max M +/- 88 [%] max M +/- 88 [%] max M +/- 86 [%]
M/W 26 [%] M/W 38 [%] M/W 41 [%]
IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 52 [%] max N - 53 [%] max N - 53 [%]
max N + 92 [%] max N + 94 [%] max N + 95 [%]
max V +/- 100 [%] max V +/- 100 [%] max V +/- 100 [%]
max M +/- 100 [%] max M +/- 100 [%] max M +/- 100 [%]
M/W 100 [%] M/W 100 [%] M/W 100 [%]
IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 102 [%] max N - 102 [%] max N - 101 [%]

diagonaal diagonaal diagonaal
max N + 97 [%] max N + 98 [%] max N + 98 [%]
max u 76 [%] max u 78 [%] max u 80 [%]

IPE600 + HEA600 + K600.300.20 +
max N - 78 [%] max N - 92 [%] max N - 86 [%]
max N + 0 [%] max N + 0 [%] max N + 0 [%]
max V +/- 108 [%] max V +/- 106 [%] max V +/- 106 [%]
max M +/- 177 [%] max M +/- 142 [%] max M +/- 137 [%]
M/W 52 [%] M/W 61 [%] M/W 64 [%]
IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 35 [%] max N - 41 [%] max N - 38 [%]
max N + 77 [%] max N + 83 [%] max N + 84 [%]
max V +/- 90 [%] max V +/- 92 [%] max V +/- 91 [%]
max M +/- 89 [%] max M +/- 92 [%] max M +/- 91 [%]
M/W 89 [%] M/W 92 [%] M/W 91 [%]
IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 114 [%] max N - 112 [%] max N - 111 [%]
max N + 237 [%] max N + 221 [%] max N + 222 [%]
max V +/- 65 [%] max V +/- 80 [%] max V +/- 81 [%]
max M +/- 85 [%] max M +/- 84 [%] max M +/- 90 [%]

IPE HEA KOKER

Vakwerk

Vierendeelligger

aan dat de vervorming en de normaalkrachten in de staven nagenoeg gelijk zijn. 
De enorme toename van de dwarskracht en het moment tot 900% wordt deels 
gecompenseerd door de extra doorsnedecapaciteit waardoor de spanning toeneemt 
tot 600%. Er is echter door de relatief grote afmetingen van de hele constructie wel 
genoeg materiaal beschikbaar om deze extra interne krachten op te vangen. De 
in het ontwerp toegepaste constructie is dus constructief een alternatief voor de 
vakwerkligger. Opgemerkt dient te worden dat de halve vierendeelligger duurder 
en gecompliceerder is door het gebruik van extra materiaal, maar vooral door alle 
momentverbindingen. Daartegenover staat dat de doorsnedecapaciteit van een 
IPE600 niet voldoende zou zijn om de combinatie van drukkrachten en het moment 
op te nemen, zodat deze variant nog niet één op één bruikbaar zou zijn voor het 
ontwerp.

Dezelfde vergelijking is ook uitgevoerd met verhoogde profielen. Dit zijn profielen 
waarbij de balustrade op de dakrand is meegenomen in de constructiehoogte. Voor 
deze speciale profielen zijn de doorsnede eigenschappen berekend waarbij het 
aandeel van het lijf tussen het oorspronkelijke profiel en de rand van de balustrade 
met een factor 1/2 is meegenomen. Dit is gedaan omdat dit deel geperforeerd zou 
zijn als het toegepast zou worden om voldoende licht en zicht te behouden. In de 
vergelijking met verhoogde profielen komen logischerwijs dezelfde verschillen naar 
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max u 80 [%] max u 82 [%] max u 88 [%]

IPE600 + HEA600 + K600.300.20 +
max N - 84 [%] max N - 89 [%] max N - 90 [%]
max N + 0 [%] max N + 0 [%] max N + 0 [%]
max V +/- 108 [%] max V +/- 105 [%] max V +/- 104 [%]
max M +/- 179 [%] max M +/- 141 [%] max M +/- 135 [%]
M/W 52 [%] M/W 61 [%] M/W 63 [%]
IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 45 [%] max N - 47 [%] max N - 48 [%]
max N + 84 [%] max N + 88 [%] max N + 89 [%]
max V +/- 104 [%] max V +/- 105 [%] max V +/- 103 [%]
max M +/- 101 [%] max M +/- 103 [%] max M +/- 101 [%]
M/W 101 [%] M/W 103 [%] M/W 101 [%]
IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 100 [%] max N - 99 [%] max N - 99 [%]
max N + 227 [%] max N + 226 [%] max N + 248 [%]
max V +/- 82 [%] max V +/- 86 [%] max V +/- 87 [%]
max M +/- 91 [%] max M +/- 94 [%] max M +/- 93 [%]

Halve vierendeelligger

max u 66 [%] max u 75 [%] max u 88 [%]

IPE600 + HEA600 + K600.300.20 +
max N - 92 [%] max N - 94 [%] max N - 95 [%]
max N + 0 [%] max N + 0 [%] max N + 0 [%]
max V +/- 87 [%] max V +/- 88 [%] max V +/- 86 [%]
max M +/- 88 [%] max M +/- 88 [%] max M +/- 86 [%]
M/W 26 [%] M/W 38 [%] M/W 41 [%]
IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 52 [%] max N - 53 [%] max N - 53 [%]
max N + 92 [%] max N + 94 [%] max N + 95 [%]
max V +/- 100 [%] max V +/- 100 [%] max V +/- 100 [%]
max M +/- 100 [%] max M +/- 100 [%] max M +/- 100 [%]
M/W 100 [%] M/W 100 [%] M/W 100 [%]
IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 102 [%] max N - 102 [%] max N - 101 [%]

diagonaal diagonaal diagonaal
max N + 97 [%] max N + 98 [%] max N + 98 [%]
max u 76 [%] max u 78 [%] max u 80 [%]

IPE600 + HEA600 + K600.300.20 +
max N - 78 [%] max N - 92 [%] max N - 86 [%]
max N + 0 [%] max N + 0 [%] max N + 0 [%]
max V +/- 108 [%] max V +/- 106 [%] max V +/- 106 [%]
max M +/- 177 [%] max M +/- 142 [%] max M +/- 137 [%]
M/W 52 [%] M/W 61 [%] M/W 64 [%]
IPE600 HEA600 K600.300.20
max N - 35 [%] max N - 41 [%] max N - 38 [%]
max N + 77 [%] max N + 83 [%] max N + 84 [%]
max V +/- 90 [%] max V +/- 92 [%] max V +/- 91 [%]
max M +/- 89 [%] max M +/- 92 [%] max M +/- 91 [%]
M/W 89 [%] M/W 92 [%] M/W 91 [%]
IPE500 HEA500 K500.300.20
max N - 114 [%] max N - 112 [%] max N - 111 [%]
max N + 237 [%] max N + 221 [%] max N + 222 [%]
max V +/- 65 [%] max V +/- 80 [%] max V +/- 81 [%]
max M +/- 85 [%] max M +/- 84 [%] max M +/- 90 [%]

IPE HEA KOKER

Vakwerk

Vierendeelligger
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K500.300.20K600.300.20

87 K600.300.20 en K500.300.20

DOORBUIGING
lrep = 50000

lrep
250

umax ≤ 200 mm

umax = 109,2 mm

≤umax

88 Toets doorbuiging vierendeelligger

voren omdat de constructievorm verder niet veranderd is. Hierbij komt nog wel naar 
voren dat de verschillen met de onderregel helemaal gelijk zijn aan de vergelijkingen 
met de normale profielen, terwijl bij de bovenregel de verschillen groter zijn. Deze 
trekt door grotere stijfheid meer krachten naar zich toe maar deze worden door 
de grotere doorsnedecapaciteit ook opgevangen.Een interessante vergelijking is die 
van de verhoogde profielen ten opzichte van de normale profielen. De verwachting 
is dat zowel de vervorming als de interne krachten verminderd zouden worden 
door het vergroten van de hart op hart afstand van de boven- en onderregel. In 
de vervorming zie je dat de vervorming door de toegevoegde stijfheid afgenomen 
is tot 70-90% waarbij het grootste verschil te merken is bij de IPE profielen omdat 
hier relatief meer materiaal toegevoegd is. De krachten zijn nagenoeg gelijk met 
90-100%, wat als resultaat geeft dat de spanningen in de onderregel ook ongeveer 
gelijk zijn en in de bovenregel verminderd zijn door de grotere doorsnede capaciteit. 
Dat de verwachting tegen valt is te verklaren door iets wat al eigenlijk al bij het 
berekenen van de doorsnede eigenschappen naar voren kwam. Door de relatief 
kleine hoeveelheid extra materiaal  van de relatief slanke balustrade wordt de 
hart op hart afstand slechts met zes tot elf procent verhoogd en interne krachten 
met eenzelfde aandeel verlaagt. Dit leidt niet tot een groot verschil en zou niet 
aanbevolen moeten worden omdat het minder overzicht geeft in het ontwerp en 
niet significant efficiënter is. Daarnaast wordt voor deze profielen plooi in het extra 
lijf een bijkomstigheid die berekend moet worden en zorgt het extra materiaal ook 
voor een groter eigen gewicht. De vervorming en de doorsnedecapaciteit van de 
Koker is gecontroleerd. Aangezien de eendheidscontroles voor de onafhankelijke 
maximaal optredende krachten ruim voldoet, valt ook de combinatie van die 
krachten binnen de grenzen. De knikstabiliteit van de koker wordt verderop bepaald 
voor de beveiligingslaag, waaruit zal blijken dat deze koker, die zijdelings gesteund 
wordt, ruimschoots voldoet. 
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NEd
Nt,Rd

1595000
12212000

1595000
#REF!

A*fy 12212000
γM0 1,00

0,9*Anet*fu #REF!
γM2 1,25

TREK

normaal

reductie gaten

N

met

= 0,13

= #REF!

= 12212000 N

Nt,Rd = Nu,Rd = = = #REF!

≤toets 1,0

= Npl,Rd = =Nt,Rd

NEd
Nt,Rd

1595000
12212000

1595000
#REF!

A*fy 12212000
γM0 1,00

0,9*Anet*fu #REF!
γM2 1,25

TREK

normaal

reductie gaten

N

met

= 0,13

= #REF!

= 12212000 N

Nt,Rd = Nu,Rd = = = #REF!

≤toets 1,0

= Npl,Rd = =Nt,Rd

NEd
Nc,Rd

4843000
12212000

4843000
#REF!

A*fy 12212000
γM0 1,00

Aeff*fy #REF!
γM0 1,00

DRUK

#REF! N

= 12212000 N

Nt,Rd = Nc,Rd = = =

met

Nc,Rd = Nc,Rd = =

= #REF!

doorsnedeklasse 1,2,3

doorsnedeklasse 4

toets ≤ 1,0

= 0,40

MEd
Mc,Rd

1286000000
3663600000

1286000000
1887400810

1286000000
1887400810

Wpl*fy 3663600000
γM0 1,00

Wel*fy 1887400810
γM0 1,00

Weff,min*fy #REF!
γM0 1,00 Nmm

met

Mc,Rd = Mc,Rd = = = #REF!

BUIGING

= 3663600000 Nmm

Mc,Rd = Mel,Rd = = = 1887400810 Nmm

= 0,68 doorsnedeklasse 4

Mc,Rd = Mpl,Rd = =

= 0,35 doorsnedeklasse 1,2

= 0,68 doorsnedeklasse 3

toets ≤ 1,0

VEd
Vc,Rd

τEd
fy/(√3*γM0)

895000
#REF!

895000
4700401

895000
2350200

#REF!
205

#REF!
205

Av*(fy/√3) #REF!
γM0 1,00

Av*(fy/√3) 4700401
γM0 1,00

Av*(fy/√3) 2350200
γM0 1,00

VEd*S #REF!
I*t #REF!

VEd 895000
Aw #REF!

met

4700401 Nmm

=

#REF! Nmm

Voor lijven zonder dwarsverstijvers, behoort de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens EN1993-1-5 te zijn bepaald, als:

= #REF! Nmm

τEd = τEd = = =

τEd = τEd = =

= 0,38 plastisch, K breedte

= #REF! elastisch, alle profielen

Vc,Rd = Vpl,Rd = =

= #REF! elastisch, I,H profiel

0,19 plastisch, K hoogte

toets

DWARSKRACHT

2350200

Vc,Rd = Vpl,Rd = = =

#REF! Nmm

toets ≤ 1,0

plastisch

elastisch

≤ 1,0

Nmm

Vc,Rd = Vpl,Rd = = =

= #REF! plastisch, I,H profiel

=

VEd
Vc,Rd

τEd
fy/(√3*γM0)

895000
#REF!

895000
4700401

895000
2350200

#REF!
205

#REF!
205

Av*(fy/√3) #REF!
γM0 1,00

Av*(fy/√3) 4700401
γM0 1,00

Av*(fy/√3) 2350200
γM0 1,00

VEd*S #REF!
I*t #REF!

VEd 895000
Aw #REF!

met

4700401 Nmm

=

#REF! Nmm

Voor lijven zonder dwarsverstijvers, behoort de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens EN1993-1-5 te zijn bepaald, als:

= #REF! Nmm

τEd = τEd = = =

τEd = τEd = =

= 0,38 plastisch, K breedte

= #REF! elastisch, alle profielen

Vc,Rd = Vpl,Rd = =

= #REF! elastisch, I,H profiel

0,19 plastisch, K hoogte

toets

DWARSKRACHT

2350200

Vc,Rd = Vpl,Rd = = =

#REF! Nmm

toets ≤ 1,0

plastisch

elastisch

≤ 1,0

Nmm

Vc,Rd = Vpl,Rd = = =

= #REF! plastisch, I,H profiel

=

NEd
Nc,Rd

4843000
12212000

4843000
#REF!

A*fy 12212000
γM0 1,00

Aeff*fy #REF!
γM0 1,00

DRUK

#REF! N

= 12212000 N

Nt,Rd = Nc,Rd = = =

met

Nc,Rd = Nc,Rd = =

= #REF!

doorsnedeklasse 1,2,3

doorsnedeklasse 4

toets ≤ 1,0

= 0,40

MEd
Mc,Rd

1286000000
3663600000

1286000000
1887400810

1286000000
1887400810

Wpl*fy 3663600000
γM0 1,00

Wel*fy 1887400810
γM0 1,00

Weff,min*fy #REF!
γM0 1,00 Nmm

met

Mc,Rd = Mc,Rd = = = #REF!

BUIGING

= 3663600000 Nmm

Mc,Rd = Mel,Rd = = = 1887400810 Nmm

= 0,68 doorsnedeklasse 4

Mc,Rd = Mpl,Rd = =

= 0,35 doorsnedeklasse 1,2

= 0,68 doorsnedeklasse 3

toets ≤ 1,0

VEd
Vc,Rd

τEd
fy/(√3*γM0)

895000
#REF!

895000
4700401

895000
2350200

#REF!
205

#REF!
205

Av*(fy/√3) #REF!
γM0 1,00

Av*(fy/√3) 4700401
γM0 1,00

Av*(fy/√3) 2350200
γM0 1,00

VEd*S #REF!
I*t #REF!

VEd 895000
Aw #REF!

met

4700401 Nmm

=

#REF! Nmm

Voor lijven zonder dwarsverstijvers, behoort de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens EN1993-1-5 te zijn bepaald, als:

= #REF! Nmm

τEd = τEd = = =

τEd = τEd = =

= 0,38 plastisch, K breedte

= #REF! elastisch, alle profielen

Vc,Rd = Vpl,Rd = =

= #REF! elastisch, I,H profiel

0,19 plastisch, K hoogte

toets

DWARSKRACHT

2350200

Vc,Rd = Vpl,Rd = = =

#REF! Nmm

toets ≤ 1,0

plastisch

elastisch

≤ 1,0

Nmm

Vc,Rd = Vpl,Rd = = =

= #REF! plastisch, I,H profiel

=

VEd
Vc,Rd

τEd
fy/(√3*γM0)

895000
#REF!

895000
4700401

895000
2350200

#REF!
205

#REF!
205

Av*(fy/√3) #REF!
γM0 1,00

Av*(fy/√3) 4700401
γM0 1,00

Av*(fy/√3) 2350200
γM0 1,00

VEd*S #REF!
I*t #REF!

VEd 895000
Aw #REF!

met

4700401 Nmm

=

#REF! Nmm

Voor lijven zonder dwarsverstijvers, behoort de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens EN1993-1-5 te zijn bepaald, als:

= #REF! Nmm

τEd = τEd = = =

τEd = τEd = =

= 0,38 plastisch, K breedte

= #REF! elastisch, alle profielen

Vc,Rd = Vpl,Rd = =

= #REF! elastisch, I,H profiel

0,19 plastisch, K hoogte

toets

DWARSKRACHT

2350200

Vc,Rd = Vpl,Rd = = =

#REF! Nmm

toets ≤ 1,0

plastisch

elastisch

≤ 1,0

Nmm

Vc,Rd = Vpl,Rd = = =

= #REF! plastisch, I,H profiel

=

89 Toets K600.300.20

hw 72*ε
tw η

26,00 > 58,58

hw 520
tw 20

72*ε 58,58
η 1,00= = 58,58

>

= = 26,00

hw 72*ε
tw η

26,00 > 58,58

hw 520
tw 20

72*ε 58,58
η 1,00= = 58,58

>

= = 26,00

hw 72*ε
tw η

26,00 > 58,58

hw 520
tw 20

72*ε 58,58
η 1,00= = 58,58

>

= = 26,00

plastisch, K breedte

plastisch, K hoogte

elastisch, I,H profiel

Voor lijven zonder dwarsverstijvers, behoort de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens EN1993-1-5 te zijn bepaald, als:

elastisch, alle profielen

DWARSKRACHT

plastisch, I,H profiel
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De vloervelden vormen een tweede aspect dat bekeken moet worden. In het ontwerp 
zijn de vloeren expliciet tussen de vierendeelligger gepositioneerd. Hierdoor heb je 
in het aanzicht enkel een met glas of hout ingevulde ligger, waarin geen extra laag te 
onderscheiden is. Echter kan het puur constructief gezien beter zijn om de vloeren 
door te laten lopen over de liggers. Dit zorgt er namelijk voor dat er een gunstige 
verdeling van momenten ontstaat. In dit geval wordt het veldmoment van een een 
enkel vloerveld verdeeld over de verschillende veld- en steunpuntsmomenten. Deze 
vergelijking is uitgevoerd voor een vloerligger van het voorzieningenniveau onder de 
luchtplaats en voor een vloerligger van het voorzieningenniveau onder het sportveld. 
Door de verdeling van het totale moment in veld- en steunpuntsmomenten neemt 
het maximale moment van een doorlopende ligger af tot 60-70%. Dit geeft ook direct 
een gevolg voor de doorbuiging, die op zijn beurt afneemt tot 35% ten opzichte van 
een enkel vloerveld. De dwarskracht blijft vanzelfsprekend ongeveer gelijk omdat de 
totale verticale belasting niet veranderd is..

Ondanks de significante verbetering van het moment en de doorbuiging wordt 
toch vastgehouden aan het ontwerp van de vloeren die gepositioneerd zijn 
tussen de vierendeelliggers. Dit is van zeer groot belang voor het uiterlijk van het 
voorzieningenniveau, maar daarnaast geeft het ook goed inzicht in de werking 
van de constructie. In het geval van meerdere vloervelden wordt er een moment 
geïntroduceerd in de vierendeelliggers, waardoor deze extra belast worden  en 
het gedrag van de constructie ook minder goed te voorspellen is. Er zal in de  
vierendeelligger wel een klein moment te vinden zijn dat veroorzaakt wordt door 
de excentriciteit van de verbinding, maar dat zal relatief klein zijn. Het door laten 
lopen van de vloervelden is niet mogelijk voor het dak onder de luchtplaats, zodat 
hier sowieso een enkel vloerveld te vinden is. De lengte van een vloerveld is al acht 
meter. Als er gebruik zou worden gemaakt van een doorlopende ligger met meerdere 

90 Vloervelden
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max u 0,0360 [m] max u 0,0342 [m]

HEA300 HEA300
max N +/- 0 [kN] max N +/- 0 [kN]
max V +/- 148 [kN] max V +/- 146 [kN]
max M - 0 [kN] max M + 0 [kN]
max M + 296 [kNm] max M - 289 [kNm]
max u 0,0125 [m] max u 0,0123 [m]

HEA300 HEA300
max N +/- 0 [kN] max N +/- 0 [kN]
max V +/- 152 [kN] max V +/- 154 [kN]
max M - 175 [kN] max M - 201 [kN]
max M + 136 [kNm] max M + 136 [kNm]

sportveld

Enkel vloerveld

Meerdere vloervelden

luchtplaats

max u 100 [%] max u 100 [%]

HEA300 HEA300
max N +/- 0 [%] max N +/- 0 [%]
max V +/- 100 [%] max V +/- 100 [%]
max M - 0 [%] max M - 0 [%]
max M + 100 [%] max M + 100 [%]
max u 35 [%] max u 34 [%]

HEA300 HEA300
max N +/- 0 [%] max N +/- 0 [%]
max V +/- 103 [%] max V +/- 105 [%]
max M - 59 [%] max M - 70 [%]
max M + 46 [%] max M + 46 [%]

sportveld

Meerdere vloervelden

Enkel vloerveld

luchtplaats

91 Vergelijkiing Vloervelden

5000

5000

7900

7900

8000

8000

7000

7000

1500

1500

3500

3500

8000

8000

7000

7000

5000

5000

7900

7900

4600

4600

4600

4600
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vloervelden, zou dit toch om een opdeling vragen. Hierdoor is het logisch om de 
liggers enkele vloervelden te laten overspannen. Als laatste is het werkelijk verschil 
iets kleiner dan hierboven wordt weergegeven. Dit komt omdat elke verbinding 
een bepaalde stijfheid heeft, waardoor een volledig scharnier en een volledige 
momentverbinding de uitersten van het bereik vormen. 

In de controle blijkt dat de doorbuiging iets te groot is. Dit kan echter opgevangen 
worden door een zeeg aan te brengen, om zo de uiteindelike doorbuiging te 
verminderen. De zeeg moet echter wel groter zijn dan het verschil tussen de eis en 
de gegeven uitbuiging. Uit de berekening van de ligger blijkt dat de doorbuiging van 
een ligger onder enkel permanente belasting 8,2mm is. Hierbij is de permanente 
belasting afgerond naar 1kN/m2 wat voor de meeste berekeningen een veilige 
aanname is. Hierdoor kan het echter zijn dat de doorbuiging onder het eigen gewicht 
kleiner zal zijn dan 8,2mm. Hierdoor zou echter ook de totale doorbuiging kleiner 
zijn dan 36mm. De oplossing door middel van het toepassen van een zeeg is dus 
aannemelijk. 

De controle geeft aan dat het profiel genoeg weerstand biedt tegen buiging. In deze 
2D berekening is geen normaalkracht in de staaf aangebracht. Deze zal naar alle 
waarschijnlijkheid wel in de gerealiseerde constructie opgenomen moeten kunnen 
worden. Dit doordat er druk in de staven komt ten aanzien van windbelasting die via 
de vloer en het dak afgedragen wordt naar de betonnen blokken. Daarnaast zal het 
vervormen van de 3D constructie ook leiden tot een normaalkracht in de liggers in 
het vloer- en dakvlak. De berekening geeft echter wel aan dat er nog wat capaciteit 
over is om een combinatie van buiging en normaalkracht op te kunnen nemen. 
Doordat tussen de vloer- en dakliggers staalplaatbetonvloeren worden toegepast, 
worden de liggers deels gesteund tegen knik en kip. 

92 HEA300

93 Toets doorbuiging HEA300

HEA300

DOORBUIGING
lrep = 8000

lrep
250

umax ≤ 32 mm

umax = 36 mm

umax ≤

DOORBUIGING
lrep = 8000

lrep
250

umax ≤ 32 mm

umax = 36 mm

umax ≤
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NEd
Nc,Rd

0
3993750

0
#REF!

A*fy 3993750
γM0 1,00

Aeff*fy #REF!
γM0 1,00

= #REF!

doorsnedeklasse 1,2,3

doorsnedeklasse 4

toets ≤ 1,0

= 0,00

#REF! N

= 3993750 N

Nt,Rd = Nc,Rd = = =

met

Nc,Rd = Nc,Rd = =

DRUK

NEd
Nc,Rd

0
3993750

0
#REF!

A*fy 3993750
γM0 1,00

Aeff*fy #REF!
γM0 1,00

= #REF!

doorsnedeklasse 1,2,3

doorsnedeklasse 4

toets ≤ 1,0

= 0,00

#REF! N

= 3993750 N

Nt,Rd = Nc,Rd = = =

met

Nc,Rd = Nc,Rd = =

DRUK

MEd
Mc,Rd

296000000
#REF!

296000000
447300000

296000000
447300000

Wpl*fy #REF!
γM0 1,00

Wel*fy 447300000
γM0 1,00

Weff,min*fy #REF!
γM0 1,00

toets ≤ 1,0

= 0,66 doorsnedeklasse 4

Mc,Rd = Mpl,Rd = =

= #REF! doorsnedeklasse 1,2

= 0,66 doorsnedeklasse 3

= #REF! Nmm

Mc,Rd = Mel,Rd = = = 447300000 Nmm

Mc,Rd = Mc,Rd = = = #REF!

BUIGING

Nmm

met

MEd
Mc,Rd

296000000
#REF!

296000000
447300000

296000000
447300000

Wpl*fy #REF!
γM0 1,00

Wel*fy 447300000
γM0 1,00

Weff,min*fy #REF!
γM0 1,00

toets ≤ 1,0

= 0,66 doorsnedeklasse 4

Mc,Rd = Mpl,Rd = =

= #REF! doorsnedeklasse 1,2

= 0,66 doorsnedeklasse 3

= #REF! Nmm

Mc,Rd = Mel,Rd = = = 447300000 Nmm

Mc,Rd = Mc,Rd = = = #REF!

BUIGING

Nmm

met

VEd
Vc,Rd

τEd
fy/(√3*γM0)

148000
362368

148000
1133356

148000
1172437

#REF!
205

84
205

Av*(fy/√3) 362368
γM0 1,00

Av*(fy/√3) 1133356
γM0 1,00

Av*(fy/√3) 1172437
γM0 1,00

VEd*S #REF!
I*t #REF!

VEd 148000
Aw 1768

Vc,Rd = Vpl,Rd = = =

= 0,41 plastisch, I,H profiel

= 0,13 plastisch, K hoogte

toets

DWARSKRACHT

1172437

Vc,Rd = Vpl,Rd = = =

362368 Nmm

toets ≤ 1,0

plastisch

elastisch

τEd = τEd = =

= 0,13 plastisch, K breedte

= #REF! elastisch, alle profielen

Vc,Rd = Vpl,Rd = =

≤ 1,0

= 0,41 elastisch, I,H profiel

84 Nmm

Voor lijven zonder dwarsverstijvers, behoort de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens EN1993-1-5 te zijn bepaald, als:

= #REF! Nmm

τEd = τEd = = =

Nmm

1133356 Nmm

=met

VEd
Vc,Rd

τEd
fy/(√3*γM0)

148000
362368

148000
1133356

148000
1172437

#REF!
205

84
205

Av*(fy/√3) 362368
γM0 1,00

Av*(fy/√3) 1133356
γM0 1,00

Av*(fy/√3) 1172437
γM0 1,00

VEd*S #REF!
I*t #REF!

VEd 148000
Aw 1768

Vc,Rd = Vpl,Rd = = =

= 0,41 plastisch, I,H profiel

= 0,13 plastisch, K hoogte

toets

DWARSKRACHT

1172437

Vc,Rd = Vpl,Rd = = =

362368 Nmm

toets ≤ 1,0

plastisch

elastisch

τEd = τEd = =

= 0,13 plastisch, K breedte

= #REF! elastisch, alle profielen

Vc,Rd = Vpl,Rd = =

≤ 1,0

= 0,41 elastisch, I,H profiel

84 Nmm

Voor lijven zonder dwarsverstijvers, behoort de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens EN1993-1-5 te zijn bepaald, als:

= #REF! Nmm

τEd = τEd = = =

Nmm

1133356 Nmm

=met

MEd
Mc,Rd

296000000
#REF!

296000000
447300000

296000000
447300000

Wpl*fy #REF!
γM0 1,00

Wel*fy 447300000
γM0 1,00

Weff,min*fy #REF!
γM0 1,00

toets ≤ 1,0

= 0,66 doorsnedeklasse 4

Mc,Rd = Mpl,Rd = =

= #REF! doorsnedeklasse 1,2

= 0,66 doorsnedeklasse 3

= #REF! Nmm

Mc,Rd = Mel,Rd = = = 447300000 Nmm

Mc,Rd = Mc,Rd = = = #REF!

BUIGING

Nmm

met

VEd
Vc,Rd

τEd
fy/(√3*γM0)

148000
362368

148000
1133356

148000
1172437

#REF!
205

84
205

Av*(fy/√3) 362368
γM0 1,00

Av*(fy/√3) 1133356
γM0 1,00

Av*(fy/√3) 1172437
γM0 1,00

VEd*S #REF!
I*t #REF!

VEd 148000
Aw 1768

Vc,Rd = Vpl,Rd = = =

= 0,41 plastisch, I,H profiel

= 0,13 plastisch, K hoogte

toets

DWARSKRACHT

1172437

Vc,Rd = Vpl,Rd = = =

362368 Nmm

toets ≤ 1,0

plastisch

elastisch

τEd = τEd = =

= 0,13 plastisch, K breedte

= #REF! elastisch, alle profielen

Vc,Rd = Vpl,Rd = =

≤ 1,0

= 0,41 elastisch, I,H profiel

84 Nmm

Voor lijven zonder dwarsverstijvers, behoort de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens EN1993-1-5 te zijn bepaald, als:

= #REF! Nmm

τEd = τEd = = =

Nmm

1133356 Nmm

=met

VEd
Vc,Rd

τEd
fy/(√3*γM0)

148000
362368

148000
1133356

148000
1172437

#REF!
205

84
205

Av*(fy/√3) 362368
γM0 1,00

Av*(fy/√3) 1133356
γM0 1,00

Av*(fy/√3) 1172437
γM0 1,00

VEd*S #REF!
I*t #REF!

VEd 148000
Aw 1768

Vc,Rd = Vpl,Rd = = =

= 0,41 plastisch, I,H profiel

= 0,13 plastisch, K hoogte

toets

DWARSKRACHT

1172437

Vc,Rd = Vpl,Rd = = =

362368 Nmm

toets ≤ 1,0

plastisch

elastisch

τEd = τEd = =

= 0,13 plastisch, K breedte

= #REF! elastisch, alle profielen

Vc,Rd = Vpl,Rd = =

≤ 1,0

= 0,41 elastisch, I,H profiel

84 Nmm

Voor lijven zonder dwarsverstijvers, behoort de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens EN1993-1-5 te zijn bepaald, als:

= #REF! Nmm

τEd = τEd = = =

Nmm

1133356 Nmm

=met

94 Toets HEA300

hw 72*ε
tw η

24,47 > 58,58

hw 208
tw 8,5

72*ε 58,58
η 1,00

>

= = 24,47

= = 58,58

hw 72*ε
tw η

24,47 > 58,58

hw 208
tw 8,5

72*ε 58,58
η 1,00

>

= = 24,47

= = 58,58

hw 72*ε
tw η

24,47 > 58,58

hw 208
tw 8,5

72*ε 58,58
η 1,00

>

= = 24,47

= = 58,58

hw 72*ε
tw η

24,47 > 58,58

hw 208
tw 8,5

72*ε 58,58
η 1,00

>

= = 24,47

= = 58,58

hw 72*ε
tw η

24,47 > 58,58

hw 208
tw 8,5

72*ε 58,58
η 1,00

>

= = 24,47

= = 58,58

plastisch, I,H profiel

DWARSKRACHT

elastisch, I,H profiel

Voor lijven zonder dwarsverstijvers, behoort de weerstand tegen plooien door afschuiving volgens EN1993-1-5 te zijn bepaald, als:

elastisch, alle profielen

plastisch, K breedte

plastisch, K hoogte

MEd
MN,Rd

NEd My,Ed My,Ed
NRd My,Rd Mz,Rd

296000000
-

0 296000000
3993750 447300000

MN,Rd = = -

0

toets + + ≤ 1,0

BUIGING en NORMAALKRACHT

toets ≤ 1,0

Mpl,Rd*(1-(Ned/Npl,Rd)^2)

= #VALUE!

+ + ≤ 0,66

MEd
MN,Rd

NEd My,Ed My,Ed
NRd My,Rd Mz,Rd

296000000
-

0 296000000
3993750 447300000

MN,Rd = = -

0

toets + + ≤ 1,0

BUIGING en NORMAALKRACHT

toets ≤ 1,0

Mpl,Rd*(1-(Ned/Npl,Rd)^2)

= #VALUE!

+ + ≤ 0,66

MEd
MN,Rd

NEd My,Ed My,Ed
NRd My,Rd Mz,Rd

296000000
-

0 296000000
3993750 447300000

MN,Rd = = -

0

toets + + ≤ 1,0

BUIGING en NORMAALKRACHT

toets ≤ 1,0

Mpl,Rd*(1-(Ned/Npl,Rd)^2)

= #VALUE!

+ + ≤ 0,66
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Het hele voorzieningenniveau wordt opgetild. Een deel hiervan, wat eerder 
aan bod is gekomen, hangt tussen twee betonnen blokken. Dit zijn de enorme 
vierendeelliggers die de vijftig meter overbruggen. Het voorste deel is echter een 
overstek vanuit het voorste betonnen blok. Dit deel wordt naast het betonnen blok 
alleen nog gesteund door de twee betonnen schijven die ook de entree vormen. Het 
uiterste punt is dus geneigd om te veel door te buigen. Met een 2D berekening is 
een schatting te maken van deze doorbuiging. Dit wordt gedaan door de buitenste 
ligger ter plaatse van de gevel te nemen, met twee ondersteuningen van de schijven. 
In feite is de buitenste ligger, de ligger van de beveiligingslaag. Deze draagt echter 
minder belasting, maar wordt deels meegetrokken door de rest, waardoor het 
moeilijk is om deze in 2D te bekijken. De ligger ter plaatse van de gevel wordt zowel 
gesteund als belast door de andere liggers. In de 2D berekening is de belasting van de 
andere liggers meegenomen, door de steunpuntsbelasting te nemen van deze liggers 
op twee steunpunten. De steun die gegeven wordt door de stijfheid van de andere 
liggers is echter moeilijker te schatten en is daardoor in deze berekening weggelaten. 
Hierdoor zal de berekende doorbuiging groter zijn dan de werkelijke doorbuiging. 
De geschatte doorbuiging is dus aan de veilige kant.

De doorbuiging laat zien dat de ligger aan de rechterkant veel doorbuigt. Dit 
is logisch. De linkerkant is nog relatief dicht bij het betonnen blok, waardoor de 
belasting aan deze kant veel kleiner is dan aan de rechterkant. In de werkelijkheid zal 
dit deel ook meer ondersteuning krijgen van de stijfheid van de andere liggers, door 
hun relatief korte lengte. Dit aspect is echter niet in deze berekening meegenomen. 
De doorbuiging aan de rechterkant is 95,5mm. Dit is veel, maar voldoet nog net 
aan de doorbuigingseisen. Echter is de doorbuiging van 95,5mm absoluut wel veel. 
Ditzelde deel zal ook nog in 3D bekeken worden om een gevoel te krijgen van de 
bijdrage van de stijfheid van de andere liggers. 

95 Uitkragende entree
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96 Geometrie ligger

97 Doorbuiging ligger

DOORBUIGING
lrep = 2*12500
lrep = 25000

lrep
250

umax ≤ 100 mm

umax = 95,5 mm

≤umax

98 Toets doorbuiging
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Om een beter inzicht te krijgen in de totale constructie is ook een 3D constructiemodel 
in Scia Engineer gemaakt. Doordat het ontwerp niet rechtlijnig is, is de belasting 
ook niet overal gelijk (zoals wel bij de 2D berekening is aangenomen). Daarnaast 
is het 3D model geschikt om de zakking van de uitkragende punt aan de zijde van 
de entree in de gaten te houden. In een 2D berekening zijn daarvoor veel aannames 
nodig om te bepalen welke belasting op dit deel van de constructie komt, terwijl 
hierbij het 3D gedrag van de constructie een grote rol gaat spelen. 

Bij de invoer van de constructie is de constructie, zoals deze meegenomen is in het 
ontwerp, als uitgangspunt ingevoerd. Hierbij is alleen de staalconstructie ingevoerd, 
welke ondersteund wordt door de betonnen blokken. Hierop zijn de verschillende 
belastingen ingevoerd. Daarbij is af en toe een vereenvoudiging van de belasting 
meegenomen, zoals in de bijlage terug te vinden is. Tevens is er maar voor twee 
windrichtingen belasting ingevoerd, omdat deze windrichtingen maatgevend zijn 
boven de andere windrichtingen. Wat bij het 3D model extra is ingevoerd is een 
belastinggeval waarbij de punt van het dak extreem belast wordt en de rest van het 
dak momentaan. Dit omdat dit maatgevend zou kunnen zijn voor de zakking van de 
punt. Deze zakking is echter gelijk aan de zakking wanneer het dak volledig extreem 
belast wordt. 

In het constructiemodel wordt verschil gemaakt tussen de verschillende doorsneden 
van de profielen waarvoor geldt:
K600.300.20:  geel
K500.300.20: rood
HEM300:  blauw
HEB300:  roze (dakvlak)
HEA300: paars (vloervlak)

99 Ontwerp
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Als de 2D en de 3D berekening van de halve vierendeelligger met elkaar vergeleken 
worden, vallen daarbij vijf verschillen op. Er is een verschil in de verdeling en de 
grootte van de normaalkracht, een verschil in grootte van de dwarskracht en het 
moment en een verschil in de doorbuiging. Een groot verschil in invoer is echter dat 
de vierendeelligger in de 3D berekening ook aan de bovenregel ondersteund wordt. 
Dit verklaart het verschil in de verdeling van de normaalkracht, de grootte van het 
moment en de vervorming. De  maximale grootte van de normaalkracht verandert 
als de bovenregel vastgehouden wordt, maar toont nog steeds een verschil. Dit 
verschil en het verschil in dwarskracht komt waarschijnlijk doordat de belasting in 
3D ongelijk verdeeld is door de schuine dak- en vloervlakken en doordat in de 3D 
berekening windbelasting meegenomen is.

101 2D N-,V-,M- en doorbuigingsschema
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102 3D N-,V-,M- en doorbuigingsschema
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Als de 2D en de 3D berekening van de vloervelden van het voorzieningenniveau 
onder de luchtplaats met elkaar vergeleken worden, valt daarbij maar één verschil 
op. In de 2D berekening wordt geen normaalkracht gevonden terwijl dit in de 3D 
berekening wel het geval is. Er is echter nauwelijks verschil in invoer tussen de 2D 
en de 3D constructie. In de 3D constructie zijn de ondersteuningen weliswaar niet 
vast, maar dat levert enkel het verschil in de uitbuiging bij de beveiligingslaag op. 
Het verschil in normaalkracht wordt deels verklaard doordat in het 3D model ook 
windbelasting is ingevoerd, welke door het dak- en vloervlak wordt afgedragen naar 
de betonnen blokken. Voor een ander (relatief klein) deel zou het verklaard kunnen 
worden door de krachten die onstaan bij het vervormen van de 3D constructie.

103 2D N-,V-,M- en doorbuigingsschema
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104 3D N-,V-,M- en doorbuigingsschema
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105 2D N-,V-,M- en doorbuigingsschema Als de 2D en de 3D berekening van de vloervelden van het voorzieningenniveau 
onder het sportveld met elkaar vergeleken worden, valt daarbij hetzelfde verschil 
op als bij de vloervelden van het voorzieningenniveau onder de luchtplaats. Dit 
vraagt dan ook om eenzelfde verklaring. In dit geval is er geen uitzondering in 
doorbuiging bij de beveiligingslaag en deze komt dan ook nog beter overeen met 
de 2D berekening. Het feit dat de doorbuiging in het rechter vloerveld groter is, 
komt enerzijds omdat dit een groter vloerveld is dan het linker vloerveld. Anderzijds 
hebben de vierendeelliggers, die de ondersteuning vormen aan de rechterkant, een 
grotere lengte waardoor deze rechts meer zullen vervormen dan links.  Hierdoor zal 
de totale vervorming rechts ook groter zijn dan links. 
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106 3D N-,V-,M- en doorbuigingsschema
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Als de 2D en 3D berekening van de zakking van het overstek vergeleken wordt, is 
een groot verschil waar te nemen. Een duidelijk verschil was te verwachten, doordat 
de ondersteuning door de andere liggers in de 2D berekening genegeerd is. Het 
blijkt echter dat de 3D berekening een zakking geeft van 46,9mm op de plaats waar 
de 2D berekening 95,5mm gaf. De verklaring hiervoor is deels toe te schrijven aan 
de stijfheid van de andere liggers. Daarnaast zorgen de stijfheidsverschillen van de 
opleggingen van de andere liggers voor een andere belastingverdeling. De stiijfheid 
van de ondersteuning bij het betonnen blok is namelijk groter dan de stijfheid van 
de buitenste ligger, waardoor de belasting voor iets minder dan de helft naar de 
buitenste ligger zal gaan.

107 2D geometrie ligger

108 2D doorbuiging ligger
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109 3D doorbuiging ligger
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Een aspect wat bij het 3D model meteen uit de algehel UGT controle komt is de 
knik, van de bovenregel van de vierendeelligger van de beveiligingslaag, over de 
zwakke as van het kokerprofiel. Om de knik van deze regel met een handberekening 
te bekijken wordt de ligger geschematiseerd als een ligger op twee steunpunten. 
De normaalkracht en het moment worden in principe overgenomen uit het 3D 
constructiemodel in Scia.  De grootte van het moment is echter door zijn vorm niet 
één op één over te nemen voor de handberekening. Om toch een goede aanname 
hiervoor te doen, wordt een q-last bepaald die voor eenzelfde doorbuiging moet 
zorgen. Het moment wordt vervolgens berekend als het moment veroorzaakt door 
deze q-last. 

Aangezien het moment relatief klein is, wordt de knikcontrole eerst met alleen de 
drukkracht uitgevoerd omdat dit het grootste aandeel voor zijn rekening neemt en 
dit eenvoudiger is. Deze controle wordt vergeleken met de knikberekening uit Scia en 
geeft een groot verschil. De handberekening geeft een veel grotere eenheidscontrole 
(2,98) dan die van Scia. De eenheidscontrole van Scia is namelijk 1,35 (druk en 
buiging) en 1,27 (buiging). Twee aan te merken verschillen zijn de knikkromme en 
de kniklengte. Scia gebruikt als knikkromme b, terwijl voor kokers a (warmgewalst, 
door mij gebruikt) of c (koudgevormd) aangegeven wordt. Belangrijker is echter 
dat Scia de kniklengte verkort heeft. Vooral in dit geval, waarbij de knik met name 
bepaald wordt door de extreme lengte en niet door de relatief lage belasting, geeft 
dit het grootste verschil. De verkorting van de kniklengte door Scia is waarschijnlijk 
doordat de ligger momentvast verbonden is aan de aansluitende liggers, maar met 
deze grote lengte lijkt dat nauwelijks relevant. Daarom wordt in de handberekening 
vastgehouden aan de kniklengte gelijk aan de totale lengte. Om de handberekening 
aan de hand van Scia te controleren is een gelijke kniklengte aangenomen, waarna 
blijkt dat de eenheidscontrole ongeveer gelijk uitkomt. 

110 Knik bovenregel beveiligingslaag
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Om dit knikprobleem te verbeteren zijn er twee opties mogelijk. Gezien de enorme 
lengte lijkt het verkleinen van de kniklengte een goede optie. Dit kan gedaan 
worden door een staaf van rond 36mm een verbinding te laten vormen tussen 
de beveiligingslaag en het volume. Een andere optie is om de stijfheid van het 
kokerprofiel in de zwakke richting te vergroten door de bovenregel te verbreden 
tot een bovenregel van 500x600mm. Uit de beelden en de doorsneden blijkt dat 
beide oplossingen in principe mogelijk zijn. Daarbij blijkt uit beide middelen dat 
een enkele staaf, ondanks dat deze zo dun mogelijk is uitgevoerd, meer opvalt dan 
een verbreding van de bovenregel. Dit komt omdat de staaf een onregelmatigheid 
betreft, die ondanks zijn slankheid de buitenruimte een begrenzing lijkt te geven. 
Vanuit een ander perspectief zorgt een verbreding van de bovenregel over een 
lengte van vijftig meter tot een veel grotere toevoeging van materiaal dan een 
enkele staaf. In het ontwerp van deze vernieuwde jeugdinrichting heeft, naast zicht 
op de woonwijk, de veiligheid een grote rol gespeeld. Hierdoor zijn in het gehele 
ontwerpproces verbindingen tussen het volume en de beveiligingslaag vermeden 
om continu een verhoging van vijf meter te behouden bij ontsnappingspogingen. 
De verbinding in de vorm van een staaf is weliswaar niet groot genoeg om overheen 
te lopen, maar door middel van hangen zou relatief eenvoudig de beveiligingslaag 
bereikt kunnen worden met een vervorming van niet meer dan 150mm. Hierdoor 
wordt de beveiliging van de vijf meter hoge beveiliginglaag omzeild. Om deze zeer 
belangrijke ontwerp- en veiligheidsreden moet gekozen worden voor het vergroten 
van de stijfheid van de bovenregel, ondanks dat dit leidt tot meer materiaalgebruik. 
Hierbij kan nog wel opgemerkt worden dat de bovenregel het extra materiaal aan 
de uiteinden niet nodig heeft en zodoende de breedte van het kokerprofiel variabel 
kan verlopen van 300mm aan het begin, naar 500mm in het midden en weer naar 
300mm aan het einde. Op deze manier kan materiaal bespaard worden, maar wordt 
de productie wel duurder.

112 3D beeld ontwerp
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113 3D beeld met koppelstaaf

114 3D beeld met brede bovenregel
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115 Doorsnede met koppelstaaf
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116 Doorsnede met brede bovenregel
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117 Schematisatie bovenregel

uz

NEd = 1261000 N
Mz,Ed = variabel Nmm
uz = 56,8 mm

K600.300.20
l = 50000 mm
A = 34400 mm
Iz = 529786667 mm4
E = 210000 N/mm2

5*q*l^4
384*E*Iz

384*E*Iz*uz
5*l^4

q = 0,078 N/mm

Mz,Ed = 1/8*q*l^2

Mz,Ed = 24266094 Nmm

uz =

=q

NEd = 1261000 N
Mz,Ed = variabel Nmm
uz = 56,8 mm

K600.300.20
l = 50000 mm
A = 34400 mm
Iz = 529786667 mm4
E = 210000 N/mm2

5*q*l^4
384*E*Iz

384*E*Iz*uz
5*l^4

q = 0,078 N/mm

Mz,Ed = 1/8*q*l^2

Mz,Ed = 24266094 Nmm

uz =

=q

118 Berekening qlast
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119 Normaalkracht, moment, doorbuiging en eenheidscontrole
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NEd = 1261000 N
Mz,Ed = 24266094 Nmm
uz = 56,8 mm

K600.300.20
lcr = 50000 mm
A = 34400 mm
Iz = 529786667 mm4
E = 210000 N/mm2
Wz,pl = 5160000 mm3
Wz,el = 3531911 mm3
fy = 355 N/mm2
α (kromme a) = 0,21
γM1 = 1,00

π^2*E*Iz
lcr^2

Ncr = 439218 N

λ = √((A*fy)/Ncr)
λ = 5,27

Φ = 0,5*(1+α(λ-0,2)+λ^2)
Φ = 14,93

1
Φ+√(Φ^2-λ^2)

χ = 0,035

χ*A*fy
γM1

Nb,Rd = 422452 N

NEd
Nb,Rd

NEd
Nb,Rd

toets ≤

toets = 2,98

1,0

=Ncr

=χ

=Nb,Rd

NEd = 1261000 N
Mz,Ed = 24266094 Nmm
uz = 56,8 mm

K600.300.20
lcr = 50000 mm
A = 34400 mm
Iz = 529786667 mm4
E = 210000 N/mm2
Wz,pl = 5160000 mm3
Wz,el = 3531911 mm3
fy = 355 N/mm2
α (kromme a) = 0,21
γM1 = 1,00

π^2*E*Iz
lcr^2

Ncr = 439218 N

λ = √((A*fy)/Ncr)
λ = 5,27

Φ = 0,5*(1+α(λ-0,2)+λ^2)
Φ = 14,93

1
Φ+√(Φ^2-λ^2)

χ = 0,035

χ*A*fy
γM1

Nb,Rd = 422452 N

NEd
Nb,Rd

NEd
Nb,Rd

toets ≤

toets = 2,98

1,0

=Ncr

=χ

=Nb,Rd

NEd = 1261000 N
Mz,Ed = 24266094 Nmm
uz = 56,8 mm

K600.300.20
lcr = 50000 mm
A = 34400 mm
Iz = 529786667 mm4
E = 210000 N/mm2
Wz,pl = 5160000 mm3
Wz,el = 3531911 mm3
fy = 355 N/mm2
α (kromme a) = 0,21
γM1 = 1,00

π^2*E*Iz
lcr^2

Ncr = 439218 N

λ = √((A*fy)/Ncr)
λ = 5,27

Φ = 0,5*(1+α(λ-0,2)+λ^2)
Φ = 14,93

1
Φ+√(Φ^2-λ^2)

χ = 0,035

χ*A*fy
γM1

Nb,Rd = 422452 N

NEd
Nb,Rd

NEd
Nb,Rd

toets ≤

toets = 2,98

1,0

=Ncr

=χ

=Nb,Rd

NEd = 1261000 N
Mz,Ed = 24266094 Nmm
uz = 56,8 mm

K600.300.20
lcr = 50000 mm
A = 34400 mm
Iz = 529786667 mm4
E = 210000 N/mm2
Wz,pl = 5160000 mm3
Wz,el = 3531911 mm3
fy = 355 N/mm2
α (kromme a) = 0,21
γM1 = 1,00

π^2*E*Iz
lcr^2

Ncr = 439218 N

λ = √((A*fy)/Ncr)
λ = 5,27

Φ = 0,5*(1+α(λ-0,2)+λ^2)
Φ = 14,93

1
Φ+√(Φ^2-λ^2)

χ = 0,035

χ*A*fy
γM1

Nb,Rd = 422452 N

NEd
Nb,Rd

NEd
Nb,Rd

toets ≤

toets = 2,98

1,0

=Ncr

=χ

=Nb,Rd

120 Handberekening 121 Handberekening controle met kniklengte Scia

NEd = 1261000 N
Mz,Ed = 24266094 Nmm
uz = 56,8 mm

K600.300.20
lcr (gelijk Scia) = 32000 mm
A = 34400 mm
Iz = 529786667 mm4
E = 210000 N/mm2
Wz,pl = 5160000 mm3
Wz,el = 3531911 mm3
fy = 355 N/mm2
α (kromme a) = 0,21
γM1 = 1,00

π^2*E*Iz
lcr^2

Ncr = 1072309 N

λ = √((A*fy)/Ncr)
λ = 3,37

Φ = 0,5*(1+α(λ-0,2)+λ^2)
Φ = 6,53

1
Φ+√(Φ^2-λ^2)

χ = 0,083

χ*A*fy
γM1

Nb,Rd = 1007993 N

NEd
Nb,Rd

NEd
Nb,Rd

1,0

1,25 (1,27 Scia)

Ncr =

χ =

Nb,Rd =

toets ≤

toets =

NEd = 1261000 N
Mz,Ed = 24266094 Nmm
uz = 56,8 mm

K600.300.20
lcr (gelijk Scia) = 32000 mm
A = 34400 mm
Iz = 529786667 mm4
E = 210000 N/mm2
Wz,pl = 5160000 mm3
Wz,el = 3531911 mm3
fy = 355 N/mm2
α (kromme a) = 0,21
γM1 = 1,00

π^2*E*Iz
lcr^2

Ncr = 1072309 N

λ = √((A*fy)/Ncr)
λ = 3,37

Φ = 0,5*(1+α(λ-0,2)+λ^2)
Φ = 6,53

1
Φ+√(Φ^2-λ^2)

χ = 0,083

χ*A*fy
γM1

Nb,Rd = 1007993 N

NEd
Nb,Rd

NEd
Nb,Rd

1,0

1,25 (1,27 Scia)

Ncr =

χ =

Nb,Rd =

toets ≤

toets =
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122 Schematisatie bovenregel met koppelstaaf 123 Handberekening met koppelstaaf

NEd

5*q*l^4 NEd*l^3
384*E*Iz 48*E*Iz

48*E*Iz*uz 384*E*Iz
l^3 5*q*l^4

NEd = 2427

-=uz

= -NEd

5*q*l^4 NEd*l^3
384*E*Iz 48*E*Iz

48*E*Iz*uz 384*E*Iz
l^3 5*q*l^4

NEd = 2427

-=uz

= -NEd

5*q*l^4 NEd*l^3
384*E*Iz 48*E*Iz

48*E*Iz*uz 384*E*Iz
l^3 5*q*l^4

NEd = 2427

-=uz

= -NEd

NEd = 1261000 N
Mz,Ed = 24266094 Nmm
uz = 56,8 mm

K600.300.20
lcr = 25000 mm
A = 34400 mm
Iz = 529786667 mm4
E = 210000 N/mm2
Wz,pl = 5160000 mm3
Wz,el = 3531911 mm3
fy = 355 N/mm2
α (kromme a) = 0,21
γM1 = 1,00

π^2*E*Iz
lcr^2

Ncr = 1756872 N

λ = √((A*fy)/Ncr)
λ = 2,64

Φ = 0,5*(1+α(λ-0,2)+λ^2)
Φ = 4,23

1
Φ+√(Φ^2-λ^2)

χ = 0,133

χ*A*fy
γM1

Nb,Rd = 1619441 N

NEd
Nb,Rd

NEd
Nb,Rd

1,0

0,78

Ncr =

χ =

Nb,Rd =

toets ≤

toets =
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F 1000 N
MEd 1/4*F*l
MEd 1250000 Nmm

Med
Wy

σ 273

σ
fy

σ
fy

F*L^3
48*E*I

u = 150 mm

σ

≤ 1,0

≤ 0,77

toets

toets

=u

F 1000 N
MEd 1/4*F*l
MEd 1250000 Nmm

Med
Wy

σ 273

σ
fy

σ
fy

F*L^3
48*E*I

u = 150 mm

σ

≤ 1,0

≤ 0,77

toets

toets

=u

124 Handberekening knik koppelstaaf 125 Doorbuiging bij belasting van een jongere

NEd = 2427 N

rond36
lcr = 5000 mm
A = 1018 mm
Iy=Iz = 82448 mm4
E = 210000 N/mm2
Wy,el=Wz,el = 4580 mm3
fy = 355 N/mm2
α (kromme c) = 0,49
γM1 = 1,00

Ncr = π^2*E*Iy
lcr^2

Ncr = 6835 N

λ = √((A*fy)/Ncr)
λ = 7,27

Φ = 0,5*(1+α(λ-0,2)+λ^2)
Φ = 28,67

χ = 1
Φ+√(Φ^2-λ^2)

χ = 0,018

Nb,Rd = χ*A*fy
γM1

Nb,Rd = 6408 N

NEd
Nb,Rd

NEd
Nb,Rd

1,0

= 0,38toets

toets ≤

NEd = 2427 N

rond36
lcr = 5000 mm
A = 1018 mm
Iy=Iz = 82448 mm4
E = 210000 N/mm2
Wy,el=Wz,el = 4580 mm3
fy = 355 N/mm2
α (kromme c) = 0,49
γM1 = 1,00

Ncr = π^2*E*Iy
lcr^2

Ncr = 6835 N

λ = √((A*fy)/Ncr)
λ = 7,27

Φ = 0,5*(1+α(λ-0,2)+λ^2)
Φ = 28,67

χ = 1
Φ+√(Φ^2-λ^2)

χ = 0,018

Nb,Rd = χ*A*fy
γM1

Nb,Rd = 6408 N

NEd
Nb,Rd

NEd
Nb,Rd

1,0

= 0,38toets

toets ≤

NEd = 2427 N

rond36
lcr = 5000 mm
A = 1018 mm
Iy=Iz = 82448 mm4
E = 210000 N/mm2
Wy,el=Wz,el = 4580 mm3
fy = 355 N/mm2
α (kromme c) = 0,49
γM1 = 1,00

Ncr = π^2*E*Iy
lcr^2

Ncr = 6835 N

λ = √((A*fy)/Ncr)
λ = 7,27

Φ = 0,5*(1+α(λ-0,2)+λ^2)
Φ = 28,67

χ = 1
Φ+√(Φ^2-λ^2)

χ = 0,018

Nb,Rd = χ*A*fy
γM1

Nb,Rd = 6408 N

NEd
Nb,Rd

NEd
Nb,Rd

1,0

= 0,38toets

toets ≤
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NEd = 1261000 N
Mz,Ed = 24266094 Nmm
uz = 56,8 mm

K600.500.20
lcr = 50000 mm
A = 42400 mm
Iz = 1707653333 mm4
E = 210000 N/mm2
Wz,pl = 10600000 mm3
Wz,el = 6830613 mm3
fy = 355 N/mm2
α (kromme a) = 0,21
γM1 = 1,00

π^2*E*Iz
lcr^2

Ncr = 1415724 N

λ = √((A*fy)/Ncr)
λ = 3,26

Φ = 0,5*(1+α(λ-0,2)+λ^2)
Φ = 6,14

1
Φ+√(Φ^2-λ^2)

χ = 0,088

χ*A*fy
γM1

Nb,Rd = 1327696 N

NEd
Nb,Rd

NEd
Nb,Rd 0,95

1,0

Ncr =

χ =

Nb,Rd =

toets ≤

toets =

NEd = 1261000 N
Mz,Ed = 24266094 Nmm
uz = 56,8 mm

K600.500.20
lcr = 50000 mm
A = 42400 mm
Iz = 1707653333 mm4
E = 210000 N/mm2
Wz,pl = 10600000 mm3
Wz,el = 6830613 mm3
fy = 355 N/mm2
α (kromme a) = 0,21
γM1 = 1,00

π^2*E*Iz
lcr^2

Ncr = 1415724 N

λ = √((A*fy)/Ncr)
λ = 3,26

Φ = 0,5*(1+α(λ-0,2)+λ^2)
Φ = 6,14

1
Φ+√(Φ^2-λ^2)

χ = 0,088

χ*A*fy
γM1

Nb,Rd = 1327696 N

NEd
Nb,Rd

NEd
Nb,Rd 0,95

1,0

Ncr =

χ =

Nb,Rd =

toets ≤

toets =

126 Handberekening brede bovenregel

χLT *Wz*fy
γM1

Mb,Rd (pl) = 3763000000 Nmm
Mb,Rd (el) = 2424867615 Nmm

NEd Mz,Ed
Nb,Rd Mb,Rd

toets (pl) 0,95 + 0,01 = 0,96

toets (el) 0,95 + 0,01 = 0,96

+

=Mb,Rd (χLT=1, koker niet gevoelig voor torsie)

≤ 1,0
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In het ontwerp staat de verbinding van een dak- of vloerligger aan de onder- of 
bovenregel van de halve vierendeelligger centraal. Tijdens het ontwerpproces was 
hiervoor snel een ontwerp geschetst. Voor de uitvoering is het belangrijk dat de 
HEA (vloer) of HEB (dak) ligger makkelijk tussen de kokerprofielen geschoven kan 
worden om de verbinding te bevestigen. Voor het ontwerp is het van belang dat 
de HEA of HEB ligger ongeveer in het midden aan de koker aangesloten wordt, 
zodat het totale vloer- of dakpakket binnen de hoogte van het kokerprofiel past. 
Daarnaast moet er een kleine tussenruimte zitten tussen de HEA of HEB ligger 
om het thermische verschil (de koker is koud en de HEA of HEB ligger is warm) 
op te kunnen vangen. Om de verbinding overal gelijk te kunnen houden, wordt de 
verbinding berekend op de maximale krachten van zowel de HEA als de HEB liggers.
Zoals eerder genoemd, is het de wens om een scharnier verbinding te maken tussen 
de koker en de dak- of vloerligger. Het torsiemoment in de koker blijft hierdoor 
klein en de ligger is makkelijk te schematiseren als een ligger op twee steunpunten. 
Hierdoor is in eerste instantie de verbinding van het ontwerp aangepast, door de 
kopplaat en de koppelplaat te verkleinen en alleen te bevestigen aan het lijf van 
de ligger. De kopplaat wordt bevestigd met 4 bouten M16-8.8 en de koppelplaat 
wordt aan 2 zijden aan de koker gelast met een laslengte van 200mm. Hiervoor is 
de boutverbinding bij de ligger en de lasverbinding bij de koker op afschuiving, 
trek en de combinatie van afschuiving en trek berekend. Daarnaast is er een snelle 
berekening gemaakt voor het moment in de koppelplaat, waarbij nog wel opgemerkt 
moet worden dat eventueel knikken van de koppelplaat nog berekend zou moeten 
worden. Daarnaast is een controle op uitschuiven van de bouten ook nodig. Het 
nadeel is echter dat deze verbinding, door de relatief grote treksterkte van de bouten 
en hun onderlinge afstand, geneigd is om een moment op te nemen. De verbinding 
is in deze vorm echter niet in staat om dat moment op te nemen en daarnaast wordt 
er op deze manier ook een moment geintroduceerd in zijkant van de koker. 

127 Verbinding in ontwerp



119

D
E O

V
ER

PEIN
Z

IN
G

128 Verbinding in ontwerp

129 Vertaling verbinding in ontwerp

130 Krachten op verbinding

maximale krachten
NEd = -124000 N
VEd = 57000 N

NEd = 86000 N
VEd = 69000 N

NEd = -2000 N
VEd = 180000 N
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131 Gegevens verbinding

STAAL
staalsoort S355
fy 355 N/mm2
fu 490 N/mm2
fub 800 N/mm2
ε 0,81 √(235/fy)
η 1,00 1,00 is veilig
γM0 1,00
γM1 1,00
γM2 1,25

gegevens
αv 0,6
A 201 mm
As 157 mm
d 16 mm
d0 18 mm
e1 50 mm
e2 50 mm
p1 100 mm
p2 100 mm
k1 6,08 2,8*(e2/d0)-1,7
k1 2,5
αb 0,93 e1/(3d0)
αb 1,63 fub/fu
αb 1
tligger 8,5 mm
tplaat 12 mm
k2 0,9
a 5 mm
l 190 mm l-2*a
βw 0,9

STAAL
staalsoort S355
fy 355 N/mm2
fu 490 N/mm2
fub 800 N/mm2
ε 0,81 √(235/fy)
η 1,00 1,00 is veilig
γM0 1,00
γM1 1,00
γM2 1,25

gegevens
αv 0,6
A 201 mm
As 157 mm
d 16 mm
d0 18 mm
e1 50 mm
e2 50 mm
p1 100 mm
p2 100 mm
k1 6,08 2,8*(e2/d0)-1,7
k1 2,5
αb 0,93 e1/(3d0)
αb 1,63 fub/fu
αb 1
tligger 8,5 mm
tplaat 12 mm
k2 0,9
a 5 mm
l 190 mm l-2*a
βw 0,9

STAAL
staalsoort S355
fy 355 N/mm2
fu 490 N/mm2
fub 800 N/mm2
ε 0,81 √(235/fy)
η 1,00 1,00 is veilig
γM0 1,00
γM1 1,00
γM2 1,25

gegevens
αv 0,6
A 201 mm
As 157 mm
d 16 mm
d0 18 mm
e1 50 mm
e2 50 mm
p1 100 mm
p2 100 mm
k1 6,08 2,8*(e2/d0)-1,7
k1 2,5
αb 0,93 e1/(3d0)
αb 1,63 fub/fu
αb 1
tligger 8,5 mm
tplaat 12 mm
k2 0,9
a 5 mm
l 190 mm l-2*a
βw 0,9

STAAL
staalsoort S355
fy 355 N/mm2
fu 490 N/mm2
fub 800 N/mm2
ε 0,81 √(235/fy)
η 1,00 1,00 is veilig
γM0 1,00
γM1 1,00
γM2 1,25

gegevens
αv 0,6
A 201 mm
As 157 mm
d 16 mm
d0 18 mm
e1 50 mm
e2 50 mm
p1 100 mm
p2 100 mm
k1 6,08 2,8*(e2/d0)-1,7
k1 2,5
αb 0,93 e1/(3d0)
αb 1,63 fub/fu
αb 1
tligger 8,5 mm
tplaat 12 mm
k2 0,9
a 5 mm
l 190 mm l-2*a
βw 0,9

LASVERBINDING
fu

βw*γM2

Ned
√2*2*α*l

σ± = 46,15

Ned
√2*2*α*l

τ± = 46,15

Ved
2*α*l

σ = 30,00

√(σ±^2+3*(τ^2+σ^2))

√(σ±^2+3*(τ^2+σ^2)) ≤ 436

σ±

τ±

σ

=

=

=

√(σ±^2+3*(τ^2+σ^2))

toets ≤

= 106

132 Berekening lassen
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133 Berekening bouten

AFSCHUIVING BOUTEN
VEd
VRd

180000
241152

180000
493630

VRd = n*Fv,Rd n=4

VRd = 241152 afschuifweerstand

VRd = 493630 stuikweerstand

αv*fub*A 75360
γM2 1,25

omdat ik niet weet of de kracht door de draad of de schacht van de bout gaat, neem ik A=As

k1*αb*fu*d*t 154259
γM2 1,25

TREK BOUTEN
NEd
NRd

86000
361728

NRd = n*Ft,Rd n=4

NRd = 361728

k2*As*fub 113040
γM2 1,25

COMBINATIE TREK EN AFSCHUIVING BOUTEN
VEd NEd
VRd 1,4* NRd

69000 86000
241152 506419

toets +

+

1,0≤

= 0,46

Ft,Rd = Ft,Rd = = = 90432 N

toets ≤ 1,0

= 0,24

= 60288

Fv,Rd = Fb,Rd = 123407

= = N

= = N

toets ≤ 1,0

Fv,Rd = Fv,Rd

= 0,75 afschuifweerstand

= 0,36 stuikweerstand



122

G
ES

LO
T

EN
 G

EB
O

R
G

EN
H

EI
D

134 Alternatieve verbinding Omdat deze verbinding makkelijker te maken is, is hiervan een alternatief bekeken. 
Dit leidt ertoe dat zowel de normaalkracht als de dwarskracht de bouten door 
afschuiving belast. Als een combinatie van normaalkracht en dwarskracht wordt 
gemaakt, komt dit echter uit op dezelfde afschuifkracht als de afschuifkracht die bij 
de verbinding berekend is. De boutverbinding voldoet dan ook voor deze verbinding, 
evenals de lassen. Het enige verschil is dat de excentriciteit vergroot wordt, waardoor 
de koppelplaat niet genoeg weerstand kan bieden tegen het moment. Hierbij is echter 
nog steeds het nadeel aanwezig dat de verbinding een deel van het moment op zal 
nemen. Vanwege de wens om een echt scharnier te krijgen, is nog geen genoegen 
genomen met bovenstaande verbindng en is er nog een definitieve verbinding 
bekeken. Hierbij is getracht om een echt scharnierende verbinding te maken. Dit is 
gedaan door de HEA of HEB ligger expliciet op te leggen (met 4 bouten M16-8.8) 
op een L-profiel dat aan de koker is gelast. De dwarskracht wordt op deze manier 
direct afgedragen aan het L-profiel, zonder tussenkomst van bouten. Daarnaast 
zorgt de dwarskracht voor een torsiemoment in het L-profiel en in de koker. De 
normaalkracht zorgt ervoor dat de bouten worden belast op afschuiving. Het 
L-profiel is gepositioneerd aan de onderkant van het koker profiel, waar dit profiel 
steviger is vanwege de hoek. Voor deze verbinding dienen de volgende aspecten 
bekeken te worden: bouten belast op afschuiving, bouten belast op trek, bouten 
belast op trek en buiging, de lasverbinding, uitschuiven van bouten uit L-profiel of 
flens HEA/HEB, torsie van het L-profiel, torsie van het kokerprofiel en plooi van 
de wand van het kokerprofiel. De bout zou in principe alleen belast worden op trek 
door opwaartse belasting, welke niet aanwezig is. Hierdoor behoeft een combinatie 
van trek en afschuiving ook niet getoetst te worden. Omdat de torsieweerstand 
van het L-profiel niet berekend kan worden, is dit berekend voor een koker met 
dezelfde afmetingen. Dit geeft een weerstand eenheidscontrole van 0,10, dus het is 
aannemelijk dat het met een L-profiel of een ander profiel met gelijke maatvoering 
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BUIGING IN KOPPELPLAAT

gegevens
e 100 mm
MEd 18000000 Nmm VEd*e
b 12 mm
h 200 mm
Wel 80000 mm3 1/6*b*h^2

MEd
Mc,Rd

18000000
28400000

Wel*fy 28400000
γM0 1,00Mc,Rd = Mel,Rd = = = 28400000 Nmm

= 0,63 doorsnedeklasse 3

toets ≤ 1,0

BUIGING IN KOPPELPLAAT

gegevens
e 200 mm
MEd 36000000 Nmm VEd*e
b 12 mm
h 200 mm
Wel 80000 mm3 1/6*b*h^2

MEd
Mc,Rd

36000000
28400000

Wel*fy 28400000
γM0 1,00Mc,Rd = Mel,Rd = = = 28400000 Nmm

= 1,27 doorsnedeklasse 3

toets ≤ 1,0

135 Buiging kopplaat ontwerp

136 Buiging kopplaat alternatief

opgelost kan worden. Als laatste is de plooi van de wand van het kokerprofiel niet 
berekend omdat de koker voldoet aan de classificatie van doorsnedeklasse 1. Voor 
deze doorsnede klasse zou het moment niet gereduceerd worden door plooi.
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137 Definitieve verbinding

STAAL
staalsoort S355
fy 355 N/mm2
fu 490 N/mm2
fub 800 N/mm2
ε 0,81 √(235/fy)
η 1,00 1,00 is veilig
γM0 1,00
γM1 1,00
γM2 1,25

gegevens
αv 0,6
A 201 mm2
As 157 mm2
d 16 mm
d0 18 mm
e1 75 mm
e2 50 mm
p1 0 mm
p2 100 mm
k1 6,08 2,8*(e2/d0)-1,7
k1 2,5
αb 1,39 e1/(3d0)
αb 1,63 fub/fu
αb 1
tligger 14 mm
tL 10 mm
k2 0,9
a 5 mm
l 190 mm l-2*a
βw 0,9
b 300 mm
Anet 2280 mm2 t*(b-4*tL)

STAAL
staalsoort S355
fy 355 N/mm2
fu 490 N/mm2
fub 800 N/mm2
ε 0,81 √(235/fy)
η 1,00 1,00 is veilig
γM0 1,00
γM1 1,00
γM2 1,25

gegevens
αv 0,6
A 201 mm2
As 157 mm2
d 16 mm
d0 18 mm
e1 75 mm
e2 50 mm
p1 0 mm
p2 100 mm
k1 6,08 2,8*(e2/d0)-1,7
k1 2,5
αb 1,39 e1/(3d0)
αb 1,63 fub/fu
αb 1
tligger 14 mm
tL 10 mm
k2 0,9
a 5 mm
l 190 mm l-2*a
βw 0,9
b 300 mm
Anet 2280 mm2 t*(b-4*tL)

STAAL
staalsoort S355
fy 355 N/mm2
fu 490 N/mm2
fub 800 N/mm2
ε 0,81 √(235/fy)
η 1,00 1,00 is veilig
γM0 1,00
γM1 1,00
γM2 1,25

gegevens
αv 0,6
A 201 mm2
As 157 mm2
d 16 mm
d0 18 mm
e1 75 mm
e2 50 mm
p1 0 mm
p2 100 mm
k1 6,08 2,8*(e2/d0)-1,7
k1 2,5
αb 1,39 e1/(3d0)
αb 1,63 fub/fu
αb 1
tligger 14 mm
tL 10 mm
k2 0,9
a 5 mm
l 190 mm l-2*a
βw 0,9
b 300 mm
Anet 2280 mm2 t*(b-4*tL)

STAAL
staalsoort S355
fy 355 N/mm2
fu 490 N/mm2
fub 800 N/mm2
ε 0,81 √(235/fy)
η 1,00 1,00 is veilig
γM0 1,00
γM1 1,00
γM2 1,25

gegevens
αv 0,6
A 201 mm2
As 157 mm2
d 16 mm
d0 18 mm
e1 75 mm
e2 50 mm
p1 0 mm
p2 100 mm
k1 6,08 2,8*(e2/d0)-1,7
k1 2,5
αb 1,39 e1/(3d0)
αb 1,63 fub/fu
αb 1
tligger 14 mm
tL 10 mm
k2 0,9
a 5 mm
l 190 mm l-2*a
βw 0,9
b 300 mm
Anet 2280 mm2 t*(b-4*tL)

STAAL
staalsoort S355
fy 355 N/mm2
fu 490 N/mm2
fub 800 N/mm2
ε 0,81 √(235/fy)
η 1,00 1,00 is veilig
γM0 1,00
γM1 1,00
γM2 1,25

gegevens
αv 0,6
A 201 mm2
As 157 mm2
d 16 mm
d0 18 mm
e1 75 mm
e2 50 mm
p1 0 mm
p2 100 mm
k1 6,08 2,8*(e2/d0)-1,7
k1 2,5
αb 1,39 e1/(3d0)
αb 1,63 fub/fu
αb 1
tligger 14 mm
tL 10 mm
k2 0,9
a 5 mm
l 190 mm l-2*a
βw 0,9
b 300 mm
Anet 2280 mm2 t*(b-4*tL)

STAAL
staalsoort S355
fy 355 N/mm2
fu 490 N/mm2
fub 800 N/mm2
ε 0,81 √(235/fy)
η 1,00 1,00 is veilig
γM0 1,00
γM1 1,00
γM2 1,25

gegevens
αv 0,6
A 201 mm2
As 157 mm2
d 16 mm
d0 18 mm
e1 75 mm
e2 50 mm
p1 0 mm
p2 100 mm
k1 6,08 2,8*(e2/d0)-1,7
k1 2,5
αb 1,39 e1/(3d0)
αb 1,63 fub/fu
αb 1
tligger 14 mm
tL 10 mm
k2 0,9
a 5 mm
l 190 mm l-2*a
βw 0,9
b 300 mm
Anet 2280 mm2 t*(b-4*tL)

138 Gegevens definitieve verbinding
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AFSCHUIVING BOUTEN
VEd
VRd

180000
241152

180000
627200

VRd = n*Fv,Rd n=4

VRd = 241152 afschuifweerstand

VRd = 627200 stuikweerstand

αv*fub*A 75360
γM2 1,25

omdat ik niet weet of de kracht door de draad of de schacht van de bout gaat, neem ik A=As

k1*αb*fu*d*t 196000
γM2 1,25

TREK BOUTEN maximale V (neerwaarts), enkel om te laten zien dat er genoeg capaciteit is voor een eventuele opwaartse belasting
VEd
VRd

180000
361728

VRd = n*Ft,Rd n=4

VRd = 361728

k2*As*fub 113040
γM2 1,25

N

= = N

toets ≤ 1,0

Fv,Rd = Fv,Rd

= 0,75 afschuifweerstand

= 0,29 stuikweerstand

= 60288

Fv,Rd = Fb,Rd = 156800

= =

N

toets ≤ 1,0

= 0,50

Ft,Rd = Ft,Rd = = = 90432

139 Berekening bouten
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LASVERBINDING
fu

βw*γM2

VEd NEd
√2*2*α*l √2*2*α*l

σ± = 67,73

VEd NEd
√2*2*α*l √2*2*α*l

τ± = 67,73

σ = 0,00

UITSCHUIVEN BOUTEN
NEd
VRd

86000
580514

0,9*Anet*(fu/√3) 580514
γM0 1,00

= 135

toets ≤√(σ±^2+3*(τ^2+σ^2))

√(σ±^2+3*(τ^2+σ^2)) ≤ 436

σ±

τ±

=

=

√(σ±^2+3*(τ^2+σ^2))

= 580514 N

-

+

toets ≤ 1,0

= 0,15 reductie gaten

VRd = Veff,Rd = =

141 Berekening uitschuiving bouten

LASVERBINDING
fu

βw*γM2

VEd NEd
√2*2*α*l √2*2*α*l

σ± = 67,73

VEd NEd
√2*2*α*l √2*2*α*l

τ± = 67,73

σ = 0,00

UITSCHUIVEN BOUTEN
NEd
VRd

86000
580514

0,9*Anet*(fu/√3) 580514
γM0 1,00

= 135

toets ≤√(σ±^2+3*(τ^2+σ^2))

√(σ±^2+3*(τ^2+σ^2)) ≤ 436

σ±

τ±

=

=

√(σ±^2+3*(τ^2+σ^2))

= 580514 N

-

+

toets ≤ 1,0

= 0,15 reductie gaten

VRd = Veff,Rd = =

140 Berekening lassen



TORSIEWEERSTAND

e0 125 mm
e 275 mm e0+1/2*b
TEd 49500000 Nmm VEd*e
b 300 mm
h 600 mm
t 15 mm
bm 285 mm b-t
hm 585 mm h-t

TEd
TRd

49500000
1415003237

W,wr,el*(fu/√3) 1415003237
γM0 1,00

bij kokerprofielen en L-profielen wordt wringing enkel opgenomen door wringweerstand en niet door verhinderde welving

W,wr,el = 2*bm*hm*t

W,wr,el = 5001750

toets ≤ 1,0

= 0,03

TRd = = = 1415003237

TORSIEWEERSTAND

e 56 mm yw-e1
TEd 10042918 Nmm VEd*e
b 100 mm
h 200 mm
t 10 mm
bm 90 mm b-t
hm 190 mm h-t
Iy 12190000 mm4
Wy 93200 mm3
yw 131 mm Iy/Wy

TEd
TRd

10042918
96752358

W,wr,el*(fu/√3) 96752358
γM0 1,00

bij kokerprofielen en L-profielen wordt wringing enkel opgenomen door wringweerstand en niet door verhinderde welving

W,wr,el = 2*bm*hm*t

W,wr,el = 342000

= 0,10

TRd = = = 96752358

toets ≤ 1,0

143 Berekening kokerprofiel

142 Berekening torsie koker met maatvoering L-profiel



144 Afdeling
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Spijt, natuurlijk heb ik spijt. Ik heb binnen van alles geleerd, maar vooral 
dat ik daar nooit meer naartoe wil. Nu ben ik vrij, heb ik een stage gekregen 
in de houtbewerking en misschien straks wel een baan. Daarvoor moet ik me 
natuurlijk aan het rooster houden, maar daarna kan ik doen wat ik wil. Ik kan 
naar buiten, sporten en een biertje drinken met vrienden als ik daar zin in heb. 
Een paar oude vrienden zie ik niet meer, maar ik heb ook een paar nieuwe. Ik zeg 
niet dat het me nu nooit meer kan overkomen, maar ik heb genoeg spijt om er 
alles aan te doen om dat te voorkomen.

TEN SPIJT
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Het thema van een inrichting heeft mij meer dan bij andere projecten in de 
ban gehouden. Dit omdat het een soort ongeschreven hoofdstuk is waar velen 
vraagtekens bij zetten. Er wordt niet veel geschreven over de gebruiken binnen een 
inrichting, waardoor het voor iedereen vaag blijft. Toevallig kwam tijdens dit project 
de serie Buch in de Bajes voorbij waarin Menno Buch het leven in een penitentiaire 
inrichting liet zien. Natuurlijk zijn er verschillen op te merken tussen een 
jeugdinrichting en een inrichting voor volwassenenen, maar het riep wel dezelfde 
soort vragen op. De gesprekken met Jeroen Aerts, John Nijhuis, Belia Haasbroek, 
Sanne Hillège en Jeffrey Dado zijn heel belangrijk geweest in mijn ontwerpproces 
omdat dit een beeld geeft van de gewenste humane omstandigheden maar ook de 
noodzaak tot de nodige beveiligingsmaatregelen. Daarnaast zijn de bezoeken op 
zich ook al leidend geweest. Er heerst een sterk contrast tussen de beveiliging en 
de daadwerkelijke afdeling. Dat is me het meest bijgebleven van het bezoek aan de 
PI Vught, waarschijnlijk omdat het ook mijn eerste bezoek was. Hierbij moest ik 
door veel beveiligingslagen, rondom het gebied, bij de entree, bij het terrein van de 
afdeling, maar toen ik eenmaal binnenkwam zag het er eigenlijk redelijk normaal 
uit. Het gaf mij een raar gevoel dat er zo veel beveiliging noodzakelijk was voor deze 
woonruimte. Een blik in de gang met de sloten op de celdeuren nuanceerde dit deels, 
maar het tegenstrijdige gevoel bleef. Het is natuurlijk logisch dat het de bedoeling is 
dat het er op een afdeling zo normaal mogelijk aan toe gaat, waardoor je je afvraagt 
of dat allemaal wel nodig is. Er is echter iets kleins nodig om een agressieve daad 
uit te lokken, waarvoor in de literatuur ook wel de metafoor ‘snelkookpan’ gebruikt 
wordt. Tijdens het ontwerpen werd mij dan ook gezegd dat een woonafdeling er 
eigenlijk uitziet als een soort studentenhuis. Eigenlijk ben ik altijd blij geweest met 
die opmerking omdat deze precies aangeeft waar het om gaat. Het is in principe een 
woongemeenschap voor een groot deel van de tijd, maar voor een ander deel van de 
tijd moet het bestand zijn tegen aggressieuitingen en ontsnappingspogingen.



Over het algemeen ben ik zeer tevreden over het ontwerp. Het optillen van het 
hele voorzieningenniveau plus de beveiligingslaag zie ik nog steeds als een prachtig 
onderdeel van mijn concept. Dit belangrijke punt maakt het mogelijk dat, ondanks 
de totale hoogte van de inrichting, het verticale transport van jongeren klein blijft, en 
het zicht naar buiten vergroot wordt. Door de beveiligingslaag mee te tillen komt het 
maaiveld vrij van omheining, waardoor de inrichting als gebouw weer naar voren 
komt en bewustzijn creëert bij de maatschappij. Door de toepassing van verticale 
lijnen in deze beveiligingslaag wordt tevens het zicht naar binnen veel minder, 
waardoor de wens van veel zicht naar buiten, maar weinig zicht naar binnen in 
vervulling gaat. Vanzelfsprekend worden de bouwkosten hoger door deze beslissing, 
maar toch voelt het goed dat één stap in het ontwerpproces zoveel oplossingen 
aandraagt. Daarnaast zijn er natuurlijk ook punten ter verbetering aan te dragen. 
Omdat de inrichting een groot gebouw is, zou nog verbetering kunnen zitten in de 
ruimten op zich. In het ontwerp zijn alle benodigde ruimten opgenomen en naar 
mijn mening ook met een logische indeling, waarbij gekeken is naar functiezones 
en het benodigde daglicht, maar nog eenmaal inzoomen is gewenst. In dit ontwerp 
heb ik ingezoomd op belangrijke onderdelen van de inrichting. Dit komt naar voren 
in de afdeling die overzichtelijk is opgezet met kamers gericht op de woonwijk, de 
luchtruimte die door het concept van de tweede gevel als beveiligingslaag vrij zicht 
geeft naar de omgeving en de dubbele straat die daglicht en ruimte voor gescheiden 
verkeerswegen verschaft en de entree die eigenlijk de verbinding tussen de dubbele 
straat en de brug naar de maatschappij vormt. Naast voordelen zijn er ook nadelen 
aan functies op het tweede maaiveld. Naast eventuele praktische bezwaren zijn de 
luchtplaatsen en het sportveld de enige punten in het ontwerp niet goed genoeg 
beschermd tegen zicht van buitenaf. Voor de bezoekers van het park is dit nog wel  
afgeschermd door het hoogteverschil en de afstand tot de beveiligingslaag, maar 
vanuit een woontoren kan met een telelens genoeg informatie verkregen worden.
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PROGRAMMA VAN EISEN 

WONEN AANTAL OPP. TOT. OPP. BINNEN TOT. OPP. BUITEN TOT.OPP
afdeling
kamer 8 12 96
time-out 2 12 24
woon/eetkamer 1 80 80
patio/balkon 1 12 12
spreekkamer 1 10 10
personeel 1 18 18
toilet personeel 1 2 2
was/droog 1 15 15
werkkast 1 2 2
kantoor gedragskundige 1 12 12
berging 1 10 10
luchten 1 100 100
totaal 269 112 381
totaal 4 afdelingen 1076 448 1524

ONDERWIJS EN ZORG AANTAL OPP. TOT. OPP. BINNEN TOT. OPP. BUITEN TOT.OPP
algemeen lokaal 2 50 100
techniek lokaal 2 50 100
berging 1 6 6
behandelkamer (+ observatie) 2 35 70
behandelkamer 1 25 25
spreekkamer arts 1 12 12
psycholoog/psychiater 2 12 24
tandarts 1 12 12
apotheek 1 16 16
verplegerskamer 1 20 20
sterilisatieruimte 1 10 10
wachtkamer 1 16 16
kantoorruimte 1 30 30
kopieerruimte 1 4 4
toilet personeel 2 2 4
toilet jongeren 1 2 2
isoleercel 4 10 40
toaal 491 0 491

PROGRAMMA VAN EISEN 

WONEN AANTAL OPP. TOT. OPP. BINNEN TOT. OPP. BUITEN TOT.OPP
afdeling
kamer 8 12 96
time-out 2 12 24
woon/eetkamer 1 80 80
patio/balkon 1 12 12
spreekkamer 1 10 10
personeel 1 18 18
toilet personeel 1 2 2
was/droog 1 15 15
werkkast 1 2 2
kantoor gedragskundige 1 12 12
berging 1 10 10
luchten 1 100 100
totaal 269 112 381
totaal 4 afdelingen 1076 448 1524

ONDERWIJS EN ZORG AANTAL OPP. TOT. OPP. BINNEN TOT. OPP. BUITEN TOT.OPP
algemeen lokaal 2 50 100
techniek lokaal 2 50 100
berging 1 6 6
behandelkamer (+ observatie) 2 35 70
behandelkamer 1 25 25
spreekkamer arts 1 12 12
psycholoog/psychiater 2 12 24
tandarts 1 12 12
apotheek 1 16 16
verplegerskamer 1 20 20
sterilisatieruimte 1 10 10
wachtkamer 1 16 16
kantoorruimte 1 30 30
kopieerruimte 1 4 4
toilet personeel 2 2 4
toilet jongeren 1 2 2
isoleercel 4 10 40
toaal 491 0 491
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SPORT EN RECREATIE AANTAL OPP. TOT. OPP. BINNEN TOT. OPP. BUITEN TOT.OPP
sportveld buiten 1 420 420
berging buitensport 1 10 10
kleed/douche ruimte buitensport 1 24 24
sportzaal 1 300 300
toestelberging 1 30 30
fitness 1 40 40
dojo 1 30 30
ruimte sportinstructeur 1 16 16
kleed/douche ruimte 1 24 24
stilteruimte 1 30 30
berging altaar 1 10 10
creatieve expressie 1 30 30
expositieruimte 1 40 40
bibliotheek 1 50 50
recreatieruimte 1 40 40
winkel 1 20 20
kapper 1 16 16
muziek 1 30 30
toilet personeel 2 2 4
toilet jongeren 1 2 2
totaal 746 420 1166

KANTOOR AANTAL OPP. TOT. OPP. BINNEN TOT. OPP. BUITEN TOT.OPP
kantoor directeur 1 16 16
kantoor algemene zaken 1 10 10
kantoor administratie 1 10 10
kantoor automatisering 1 10 10
kantoor systeembeheerder 1 10 10
kantoorplekken 1 48 48
vergaderzaal klein 1 24 24
vergaderzaal groot 1 40 40
kopieerruimte 1 8 8
archief 1 10 10
kantine 1 40 40
toilet personeel 2 2 4
totaal 230 0 230
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ENTREE AANTAL OPP. TOT. OPP. BINNEN TOT. OPP. BUITEN TOT.OPP
voor
hal 1 20 20
receptie 1 12 12
hal voor detectie bezoek 1 15 15
hal na detectie bezoek 1 15 15
hal voor detectie personeel 1 15 15
hal na detectie personeel 1 15 15
beveiliging 1 30 30
wachtruimte bezoek 1 15 15
kleedkamer personeel 2 25 50
sleutelkamer personeel 1 15 15
bezoekzaal 1 80 80
spreekkamer 2 12 24
wachtruimte jongeren voor en na bezoek 1 30 30
fouilleerruimte/visitatieruimte jongeren 1 12 12
toilet bezoek 2 2 4
toilet jongeren 1 2 2
toilet personeel 2 2 4
achter
hal 1 12 12
receptie 1 12 12
douche/visitatieruimte 1 12 12
toilet urinecontrole 1 4 4
toilet personeel 1 2 2
totaal voor 358 0 358
totaal achter 42 0 42
totaal 400 0 400
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ONDERSTEUNENDE FUNCTIES AANTAL OPP. TOT. OPP. BINNEN TOT. OPP. BUITEN TOT.OPP
inrichting
compressorruimte 1 16 16
milieustaat 1 20 20
magazijn 1 60 60
technische ruimte 1 20 20
ruimte technische dienst 1 18 18
ruimte schoonmaakdienst 1 20 20
berging bhv 1 20 20
keuken 1 40 40
onder park
parkeren 50 20 1000
totaal inrichting 214 0 214
totaal onder park 0 1000 1000
totaal 214 1000 1214

TOTALEN AANTAL OPP. TOT. OPP. BINNEN TOT. OPP. BUITEN TOT.OPP
inrichting
wonen 4 381 1076 448 1524
onderwijs en zorg 491 0 491
sport en recreatie 746 420 1166
kantoor 230 0 230
entree 400 0 400
ondersteunende functies 214 0 214
onder park
ondersteunende functies 0 1000 1000
totaal inrichting 3157 868 4025
totaal onder park 0 1000 1000
totaal 3157 1868 5025
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vergelijking vierendeelligger
belastingaanname en gegevens
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BELASTING OP CONSTRUCTIE

belastinggevallen combinaties
BG1 - e.g. BG1 BG2 BG3
onderregel vloer 1/2 * qk,eg * lhoh 4,00 kN/m UGT1 1,35 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 0,4 = 0,6

balkon 1/2 * qk,eg * lhoh 2,50 kN/m UGT2 0,90 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 0,4 = 0,6
totaal 6,50 kN/m UGT3 1,20 1,5 * 1,0 = 1,5 1,5 * 0,4 = 0,6

bovenregel dak 1/2 * qk,eg * lhoh 4,00 kN/m UGT4 1,20 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 1,0 = 1,5
BG2 - vloer vloer 1/2 * qk,vloer * lhoh 16,00 kN/m UGT5 0,90 1,5 * 1,0 = 1,5 1,5 * 0,4 = 0,6

balkon 1/2 * qk,balkon * lhoh 6,25 kN/m UGT6 0,90 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 1,0 = 1,5
totaal 22,25 kN/m BGT1 1,00 1,0 * 1,0 = 1,0 1,0 * 0,4 = 0,4

BG3 - dak dak 1/2 * qk,dak * lhoh 20,00 kN/m BGT2 1,00 1,0 * 0,4 = 0,4 1,0 * 1,0 = 1,0

VERGELIJKING VAKWERK MET VIERENDEELLIGGER

GEGEVENS
lengte 50,00 m
hoogte 5,00 m
hoh hoogte 4,40 m
hoh vloer 8,00 m
hoh balkon 5,00 m
hoh dak 8,00 m

BELASTING
qk Qk

eigen gewicht vloer/dak
staalplaatbetonvloer 0,40 kN/m2
aanname totaalpakket 1,00 kN/m2
vloer
categorie B kantoren 2,50 kN/m2 3,00 kN
categorie C bijeenkomstruimte met tafels 4,00 kN/m2 7,00 kN

schoolgebouw (uitzondering) 2,50 kN/m2 7,00 kN
ontsluitingswegen 5,00 kN/m2 7,00 kN

gemiddeld 4,00 kN/m2 7,00 kN
balkon 2,50 kN/m2 3,00 kN
dak
categorie C bijeenkomstruimte fysieke activiteiten 5,00 kN/m2 7,00 kN
sneeuw max, 2,8 kN/m2 niet maatgevend
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IPE600
b 220 mm
h 600 mm
zw 1/2*h 300 mm
A 15598 mm2
Iy 920830000 mm4
Wy 3069000 mm3

HEA600
b 300 mm
h 590 mm
zw 1/2*h 295 mm
A 22646 mm2
Iy 1412080000 mm4
Wy 4787000 mm3

K600.300.20
b 300 mm
h 600 mm
t 20 mm
zw 1/2*h 300 mm
A 2*b*t + 2*t*(h-2t) 34400 mm2
Iy 1594986667 mm4
Wy Iy/zw 5316622 mm3

2*(1/12*b*t^3+b*t*(zw-1/2*t)^2+1/12*t*(h-2*t)^3)
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IPE600 +
bf 220 mm
hf 1200 mm
tw 12 mm
tf 19 mm

zw2 h+hf-zw1 1033 mm
A 26864 mm2

Iy+A*(zw1-zw)^2+1/2(1/12*tw*(hf-tf)^13+tw*(hf-tf)*((hf-tf)/2+h-zw1)^2)
+1/12*bf*tf^3+bf*tf*(h+hf-1/2*tf-zw1)^2

Wy Iy/zw2 10449160 mm3
hoh hoogte hoh-300 + zw1 4867 mm

HEA600 +
bf 220 mm
hf 1210 mm
tw 12 mm
tf 19 mm

zw2 h+hf-zw1 1134 mm
A 11346 mm2

Iy+A*(zw1-zw)^2+1/2(1/12*tw*(hf-tf)^13+tw*(hf-tf)*((hf-tf)/2+h-zw1)^2)
+1/12*bf*tf^3+bf*tf*(h+hf-1/2*tf-zw1)^2

Wy Iy/zw2 11103815 mm3
hoh hoogte hoh-300 + zw1 4766 mm

A*zw+1/2*(tw*(hf-tf)*((hf-tf)/2+h))+tf*bf*(h+hf-1/2*tf)
A+1/2*tw*(hf-tf))+tf*bf

A+1/2*(tw*(hf-tf))+tf*bf

zw1 mm

Iy 10795971815 mm4

767

zw1 A*zw+1/2*(tw*(hf-tf)*((hf-tf)/2+h))+tf*bf*(h+hf-1/2*tf) 666 mmA+1/2*tw*(hf-tf))+tf*bf

A+1/2*(tw*(hf-tf))+tf*bf

Iy 12588100960 mm4
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K600.300.20 +
bf 220 mm
hf 1200 mm
tw 12 mm
tf 19 mm

zw2 h+hf-zw1 1225 mm
A 45666 mm2

Iy+A*(zw1-zw)^2+1/2(1/12*tw*(hf-tf)^13+tw*(hf-tf)*((hf-tf)/2+h-zw1)^2)
+1/12*bf*tf^3+bf*tf*(h+hf-1/2*tf-zw1)^2

Wy Iy/zw2 11327318 mm3
hoh hoogte hoh-300 + zw1 4675 mm

zw1 A*zw+1/2*(tw*(hf-tf)*((hf-tf)/2+h))+tf*bf*(h+hf-1/2*tf) 575 mmA+1/2*tw*(hf-tf))+tf*bf

A+1/2*(tw*(hf-tf))+tf*bf

Iy 13880374122 mm4
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vergelijking vierendeelligger
berekening m.b.v. matrix
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vergelijking vloervelden
belastingaanname
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VERGELIJKING VLOERVELDEN

gegevens
hoh vloer 5,00 m
hoh balkon 5,00 m
hoh dak 5,00 m

BELASTING
qk Qk

eigen gewicht vloer/dak
staalplaatbetonvloer 0,40 kN/m2
aanname totaalpakket 1,00 kN/m2
vloer
categorie B kantoren 2,50 kN/m2 3,00 kN
categorie C bijeenkomstruimte met tafels 4,00 kN/m2 7,00 kN

schoolgebouw (uitzondering) 2,50 kN/m2 7,00 kN
ontsluitingswegen 5,00 kN/m2 7,00 kN

gemiddeld 4,00 kN/m2 7,00 kN
balkon 2,50 kN/m2 3,00 kN
dak
categorie C bijeenkomstruimte fysieke activiteiten 5,00 kN/m2 7,00 kN
sneeuw max, 2,8 kN/m2 niet maatgevend
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BELASTING OP CONSTRUCTIE

belastinggevallen combinaties
BG1 BG2 BG3 BG4 (evt.)

BG1 - e.g. vloer qk,eg * lhoh 5,00 kN/m UGT1 1,35 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 0,4 = 0,6
balkon qk,eg * lhoh 5,00 kN/m UGT2 0,90 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 0,4 = 0,6

BG2 - vloer vloer qk,vloer * lhoh 20,00 kN/m UGT3 1,20 1,5 * 1,0 = 1,5 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 0,4 = 0,6
BG3 - balkon balkon qk,balkon * lhoh 12,50 kN/m UGT4 1,20 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 1,0 = 1,5 1,5 * 0,4 = 0,6
BG4 - vloer vloer qk,vloer * lhoh 20,00 kN/m UGT5 1,20 1,5 * 1,0 = 1,5 1,5 * 1,0 = 1,5 1,5 * 1,0 = 1,5

(evt.) UGT6 0,90 1,5 * 1,0 = 1,5 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 0,4 = 0,6
UGT7 0,90 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 1,0 = 1,5 1,5 * 0,4 = 0,6
UGT8 0,90 1,5 * 1,0 = 1,5 1,5 * 1,0 = 1,5 1,5 * 1,0 = 1,5
UGT9 (evt.) 1,20 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 1,0 = 1,5 1,5 * 1,0 = 1,5
UGT10 (evt.) 0,90 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 1,0 = 1,5 1,5 * 1,0 = 1,5
BGT1 1,00 1,0 * 1,0 = 1,0 1,0 * 0,4 = 0,4 1,0 * 0,4 = 0,4
BGT2 1,00 1,0 * 0,4 = 0,4 1,0 * 1,0 = 1,0 1,0 * 0,4 = 0,4
BGT3 1,00 1,0 * 1,0 = 1,0 1,0 * 1,0 = 1,0 1,0 * 1,0 = 1,0
BGT4 (evt.) 1,00 1,0 * 0,4 = 0,4 1,0 * 1,0 = 1,0 1,0 * 1,0 = 1,0
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vergelijking vloervelden
berekening m.b.v. matrix
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zakking punt bij entree
belastingaanname
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ZAKKING PUNT

gegevens
breedte vloer 2,50 m
breedte balkon 2,50 m
breedte dak 2,50 m

gegevens aansluitende liggers
A
lengte 6,20 m
breedte vloer 3,75 m
breedte balkon 2,50 m
breedte dak 3,75 m
B
lengte 10,50 m
breedte vloer 7,25 m
breedte balkon 0,00 m
breedte dak 7,25 m
C
lengte 14,50 m
breedte vloer 5,25 m
breedte balkon 0,00 m
breedte dak 5,25 m
D
lengte 16,60 m
breedte vloer 5,25 m
breedte balkon 0,00 m
breedte dak 5,25 m
E
lengte 20,60 m
breedte vloer 7,25 m
breedte balkon 0,00 m
breedte dak 7,25 m
F
lengte 24,90 m
breedte vloer 3,75 m
breedte balkon 2,50 m
breedte dak 3,75 m
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BELASTING
qk Qk

eigen gewicht vloer/dak
staalplaatbetonvloer 0,40 kN/m2
aanname totaalpakket 1,00 kN/m2
vloer
categorie B kantoren 2,50 kN/m2 3,00 kN
categorie C bijeenkomstruimte met tafels 4,00 kN/m2 7,00 kN

schoolgebouw (uitzondering) 2,50 kN/m2 7,00 kN
ontsluitingswegen 5,00 kN/m2 7,00 kN

gemiddeld 4,00 kN/m2 7,00 kN
balkon 2,50 kN/m2 3,00 kN
dak
categorie C bijeenkomstruimte fysieke activiteiten 5,00 kN/m2 7,00 kN
sneeuw max, 2,8 kN/m2 niet maatgevend

BELASTING OP CONSTRUCTIE

belastinggevallen

BG1 - e.g. vloer qk,eg * b 2,50 kN/m
balkon qk,eg * b 2,50 kN/m
totaal 2,50 kN/m
dak qk,eg * b 2,50 kN/m

A vloer 1/2 * qk,eg * b * l 11,63 kN/m
balkon 1/2 * qk,eg * b * l 7,75 kN/m
totaal 19,38 kN/m
dak 1/2 * qk,eg * b * l 11,63 kN/m

B vloer 1/2 * qk,eg * b * l 38,06 kN/m
balkon 1/2 * qk,eg * b * l 0,00 kN/m
totaal 38,06 kN/m
dak 1/2 * qk,eg * b * l 38,06 kN/m

C vloer 1/2 * qk,eg * b * l 38,06 kN/m
balkon 1/2 * qk,eg * b * l 0,00 kN/m
totaal 38,06 kN/m
dak 1/2 * qk,eg * b * l 38,06 kN/m

D vloer 1/2 * qk,eg * b * l 43,58 kN/m
balkon 1/2 * qk,eg * b * l 0,00 kN/m
totaal 43,58 kN/m
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dak 1/2 * qk,eg * b * l 43,58 kN/m
E vloer 1/2 * qk,eg * b * l 74,68 kN/m

balkon 1/2 * qk,eg * b * l 0,00 kN/m
totaal 74,68 kN/m
dak 1/2 * qk,eg * b * l 74,68 kN/m

F vloer 1/2 * qk,eg * b * l 46,69 kN/m
balkon 1/2 * qk,eg * b * l 31,13 kN/m
totaal 77,81 kN/m
dak 1/2 * qk,eg * b * l 46,69 kN/m

BG2 - vloer vloer qk,vloer * b 10,00 kN/m
balkon qk,balkon * b 6,25 kN/m
totaal 16,25 kN/m

A vloer 1/2 * qk,vloer * b * l 46,50 kN/m
balkon 1/2 * qk,balkon * b * l 19,38 kN/m
totaal 65,88 kN/m

B vloer 1/2 * qk,vloer * b * l 152,25 kN/m
balkon 1/2 * qk,balkon * b * l 0,00 kN/m
totaal 152,25 kN/m

C vloer 1/2 * qk,vloer * b * l 152,25 kN/m
balkon 1/2 * qk,balkon * b * l 0,00 kN/m
totaal 152,25 kN/m

D vloer 1/2 * qk,vloer * b * l 174,30 kN/m
balkon 1/2 * qk,balkon * b * l 0,00 kN/m
totaal 174,30 kN/m

E vloer 1/2 * qk,vloer * b * l 298,70 kN/m
balkon 1/2 * qk,balkon * b * l 0,00 kN/m
totaal 298,70 kN/m

F vloer 1/2 * qk,vloer * b * l 186,75 kN/m
balkon 1/2 * qk,balkon * b * l 77,81 kN/m
totaal 264,56 kN/m

BG3 - dak dak qk,dak * b 12,50 kN/m
A dak 1/2 * qk,dak * b * l 58,13 kN/m
B dak 1/2 * qk,dak * b * l 190,31 kN/m
C dak 1/2 * qk,dak * b * l 190,31 kN/m
D dak 1/2 * qk,dak * b * l 217,88 kN/m
E dak 1/2 * qk,dak * b * l 373,38 kN/m
F dak 1/2 * qk,dak * b * l 233,44 kN/m
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combinaties
BG1 BG2 BG3

UGT1 1,35 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 0,4 = 0,6
UGT2 0,90 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 0,4 = 0,6
UGT3 1,20 1,5 * 1,0 = 1,5 1,5 * 0,4 = 0,6
UGT4 1,20 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 1,0 = 1,5
UGT5 0,90 1,5 * 1,0 = 1,5 1,5 * 0,4 = 0,6
UGT6 0,90 1,5 * 0,4 = 0,6 1,5 * 1,0 = 1,5
BGT1 1,00 1,0 * 1,0 = 1,0 1,0 * 0,4 = 0,4
BGT2 1,00 1,0 * 0,4 = 0,4 1,0 * 1,0 = 1,0
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zakking punt bij entree
berekening m.b.v. matrix
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3d constructiemodel
belastingaanname
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3D CONSTRUCTIEMODEL

BELASTING
qk Qk

eigen gewicht vloer/dak
staalplaatbetonvloer 0,40 kN/m2
aanname totaalpakket 1,00 kN/m2
vloer
categorie B kantoren 2,50 kN/m2 3,00 kN
categorie C bijeenkomstruimte met tafels 4,00 kN/m2 7,00 kN

schoolgebouw (uitzondering) 2,50 kN/m2 7,00 kN
ontsluitingswegen 5,00 kN/m2 7,00 kN

gemiddeld 4,00 kN/m2 7,00 kN
balkon 2,50 kN/m2 3,00 kN
dak
categorie C bijeenkomstruimte fysieke activiteiten 5,00 kN/m2 7,00 kN
sneeuw 
bij hoger gelegen daken, maximale sneeuwbelasting aangehouden voor hele dakvlak
1 luchtplaats S = μ*Ce*Ct*Sk μ = (12+25)/14 = 2,6 1,8 kN/m2
2 sportveld S = μ*Ce*Ct*Sk μ = (12+16)/14 = 2,0 1,4 kN/m2
A S = μ*Ce*Ct*Sk μ = (32+5)/10 = 3,7 2,6 kN/m2
B S = μ*Ce*Ct*Sk μ = (15+5)/10 = 1,9 1,3 kN/m2
C S = μ*Ce*Ct*Sk μ = (44+2)/24 = 2,0 1,4 kN/m2
D S = μ*Ce*Ct*Sk μ = (8+5)/10 = 1,3 0,9 kN/m2
E S = μ*Ce*Ct*Sk μ = (8+1,5)/10 = 1,0 0,7 kN/m2
F S = μ*Ce*Ct*Sk μ = (12+2)/24 = 0,6 0,6 kN/m2
wind
qk (NL gebied 2 onbebouwd) = 0,90
qk (NL gebied 3 onbebouwd) = 0,74
qk (Antwerpen, veilige aanname) = 1,00
Cpi (onderdruk) = -0,3
Cpi (overdruk) = 0,2
aanname: belasting op vloer = 2x belasting op dak (verhouding als voorkant = 2x achterkant)
A (onderdruk) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = -0,9 -0,9 kN/m2
A (overdruk) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = -1,4 -1,4 kN/m2
B (onderdruk) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = -0,5 -0,5 kN/m2
B (overdruk) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = -1,0 -1,0 kN/m2
C (onderdruk) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = -0,2 -0,2 kN/m2
C (overdruk) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = -0,7 -0,7 kN/m2
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D (onderdruk) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = +1,1 1,1 kN/m2
D (overdruk) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = +0,6 0,6 kN/m2
E (onderdruk) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = -0,2 -0,2 kN/m2
E (overdruk) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = -0,7 -0,7 kN/m2
F (onderdruk) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = -1,5 -1,5 kN/m2
F (overdruk) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = -2,0 -2,0 kN/m2
G (onderdruk) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = -0,9 -0,9 kN/m2
G (overdruk) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = -1,5 -1,5 kN/m2
H (onderdruk) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = -0,4 -0,4 kN/m2
H (overdruk) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = -0,9 -0,9 kN/m2
I (onderdruk 1) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = +0,1 0,1 kN/m2
I (overdruk 1) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = -0,4 -0,4 kN/m2
I (onderdruk 2) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = +0,5 0,5 kN/m2
I (overdruk 2) qk = qp(z) * (Cpe-Cpi) Cpe-Cpi = 0 0,0 kN/m2

BELASTING OP CONSTRUCTIE

belastinggevallen
BG1 eigen gewicht constructie
BG2 permanente belasting
BG3 vloerbelasting
BG4 balkonbelasting
BG5 dakbelasting
BG6 dakbelasting punt
BG7 dakbelastng rest
BG8 sneeuwbelasting
BG9 windbelasting noord onderdruk 1
BG10 windbelasting noord overdruk 1
BG11 windbelasting noord onderdruk 2
BG12 windbelasting noord overdruk 2
BG13 windbelasting oost onderdruk 1
BG14 windbelasting oost overdruk 1
BG15 windbelasting oost onderdruk 2
BG16 windbelasting oost overdruk 2
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Zonering sneeuwbelasting
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C

Bij hoger gelegen daken, maximale sneeuwbelasting aanhouden voor hele dakvlak
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Zonering windbelasting noord
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Zonering windbelasting oost A
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3d constructiemodel
ugt controle bovenregel scia
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Gesloten geborgenheid beschrijft het tweede deel van de afstudeertermijn. Het 
eerste deel is terug te vinden in de uitgave R.key.TexT.ure – 15 ontwerpen voor 
een nieuw nationaal historisch museum, waarin een ontwerp gemaakt is voor 
een verplaatsbaar museum in Antwerpen. Ook in dit deel blijft Antwerpen 
de thuishaven, al beschrijft dit het onderzoek naar en het ontwerp van een 
jeugdinrichting. Hierbij komen vooral tegenstellingen aanbod. Zo wil de 
inrichting het liefst dicht bij de maatschappij zitten, maar wil de maatschappij 
de inrichting liever verder weg. Zo is ruimtelijkheid binnen de inrichting 
gewenst, maar mogen er vanwege veiligheid niet te veel jongeren in één 
ruimte zijn. Zo mag de beveiliging duidelijk zijn, maar niet te hard. Zo moet 
de uitstraling vriendelijk zijn, maar ook veilig en is zicht naar buiten toe zeer 
gewenst, maar zicht naar binnen toe helemaal niet.


